


Историята на един мистик, 

показващ Пътя на душите в мрака, 

за жалост той така се отклонил, 

че втори шанс дори и не дочака. 
 

Избра да пренебрегне той Словата 

на своя благ Учител – Адонай. 

И как да е? Плати си със главата, 

но тоз урок ще помни до безкрай. 
 

И нека във душите ни блещука 

Посланието на адепта бял – 

да помним вечно ценната поука, 

която той накрая осъзнал: 
 

Оставим ли се страсти и копнежи 

да водят нас във бурното море, 

ще задушат високите стремежи – 

душата във плътта ни ще отмре. 

* * * 

Ах, още миг и идва утринта! 

И нов свят нека дружно сътворим, 

щом кажем най-накрая на Христа: 

„Учителю, след Тебе ще вървим!“ 
 

Животът не е торти и бонбони. 

Уроци, изпити лежат пред нас. 

Не спъвай се, кат' клетия Занони. 

И Бог ще бди над теб до сетний час.



Едуард Булвер Литън е автор на редица окултни про-

изведения, написани през XIX век. Според тритомната 

история на ордена на Розенкройцерите той е проявявал 

интерес  към мистериите и висшия окултизъм, като в 

ранната си младост постига високо посвещение още пре-

ди 33-годишна възраст. („Book of the Rosicruciae", R. 

Climer, vol. 3, p. 48) 

Р. Клаймър добавя и многозначителните думи: „Ако 

бяха унищожени всички книги, освен „Занони", този, 

който има очи да вижда и възможност да разбира, би 

могъл лесно да възстанови цялата система на посвеще-

ния в окултното усъвършенстване.“ 

 

Книгата е преведена преди близо век от един от сил-

ните ученици на Учителя – Георги Радев. За него Боян 

Боев казва: „Животът му може да се резюмира само със 

следните думи: работник за един нов свят, за една нова 

земя... Едничката му мисъл беше: Великото Дело. Ед-

ничкият му блян беше: Идване на новия ден на земята. 

Едничката му воля беше: Работа и работа за светлото 

Утро, което изгрява..."  

 

Това издание е с минимални (незначителни) съкра-

щения спрямо оригиналния текст от преди близо 2 века.  

 
 

Книгата в електронен вариант е налична тук: 

 http://istina.bg/zanoni 
 

 

 

Разпространява се 

безплатно 

http://istina.bg/zanoni
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Въведение 

Сред моите читатели има някои, за които e известна 

една стара книжарница, съществуваща от години насам, 

близо до Ковънт Гардън. Казвам някои, защото наистина 

из ценните томове, които трудът на цял един живот бе 

натрупал по прашните лавици на моя стар приятел Д., 

имаше малко работи, способни да привлекат мнозинст-

вото.  

Там нямаше да намерите нито популярни трактати, 

нито увлекателни романи, нито истории или пътешест-

вия, нито „Библиотека за народа“, нито „Развлечение за 

милиони“. Но тук любопитният можеше да намери може 

би най-значителната в цяла Европа колекция, която ня-

кога е била събрана от един възторжен любител на съ-

чиненията на алхимици, кабалисти и астролози. Прите-

жателят ѝ бе пръснал цяло състояние за закупване на 

съкровища, които бяха престанали да се продават.  

Но старият Д. съвсем не желаеше да продава. Нещо 

особено му ставаше на сърцето, когато някой купувач 

влезеше в магазина му. Той дебнеше движенията на 

надменния натрапник с гневен поглед и сумтеше около 

него с безпокойна бдителност. Той се мръщеше и пъш-

каше, когато светотатските ръце на някой профан смък-

ваха неговите идоли от местата им.  

Ако някоя от любимите ханъми от неговия вълшебен 

харем ви привлечеше и означената цена не бе достатъч-

но голяма, то не рядко той удвояваше цената. Подвоу-

меше ли се купувача, той с нескривана наслада му изт-

ръгваше от ръцете скъпата чаровница; приемеше ли, той 

се превръщаше в същински образ на отчаянието. И не-

рядко, в късна нощ, той ще дойде да хлопа на вратата ви 

и ще ви моли да му препродадете – при каквито искате 

условия – онова, което тъй скъпо сте купили от него.  

Той, който сам вярваше в своя Авероес и своя Пар-
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целз, бе тъй ревнив да съобщава на профаните знанията, 

които бе събрал, колкото и философите, които изучава-

ше. Случи се тъй, че от години насам, още от младини – 

и като писател, и като човек – аз пожелах да се запозная 

с истинския произход и учение на странната секта, поз-

ната под името Розенкройцери.  

Незадоволен от оскъдните и повърхностни вести, кои-

то се съдържаха в съчиненията, които обикновено се 

препоръчват по предмета, хрумна ми, че е възможно 

колекцията на господин Д., която бе богата не само на 

печатни съчинения, но и на ръкописи, да съдържа някои 

по-точни и по-автентични сведения за това прочуто 

братство – написани кой знае от кого, който е принад-

лежал към техния орден, и които да потвърждават със 

своя авторитет и подробности претенциите за мъдрост и 

добродетел, които Брингаре приписва на наследниците 

на Халдейците и Гимнософистите. 

Така че аз се запътих към това място, което – да си 

призная – бе някога едно от най-любимите ми свърта-

лища. Но няма ли в летописите от наши дни грешки и 

заблуди тъй абсурдни, както тия на старите алхимици? 

Нашите всекидневни вестници ще изглеждат вероятно 

на бъдните поколения тъй гъмжащи от измами, както ни 

се струват и нам книгите на алхимиците. А пресата е 

въздуха, който дишаме – и колко е мъглив този въздух! 

На влизане в книжарницата ми направи впечатление 

благородния вид на един купувач, когото не бях виждал 

тук досега. Още повече ме порази почитта, с която се 

отнасяше към него високомерният колекционер.  

„Сър! – извика последният натъртено, когато аз зап-

релистих каталога. – Сър, вие сте едничкият човек, кого-

то съм срещнал през четиридесет и петте години, прека-

рани в изследвания, достоен да ми бъде клиент. Кога и 

къде, в тоя суетен век, смогнахте да придобиете такова 

дълбоко знание? И туй възвишено братство, чието уче-

ние, загатнато от старите философи, е все още тайна за 
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днешните – кажете ми, съществуват ли на Земята някак-

ва книга или ръкопис, по които могат да се изучат него-

вите открития, неговите основни принципи?“ 

При думите „възвишено братство“, – няма защо да 

казвам – вниманието ми веднага се изостри, и аз усърд-

но вдадох слух да чуя отговора на непознатия. 

„Не вярвам – каза старият джентълмен – учителите 

на тази школа да са съобщили на света тяхното истинско 

учение, освен в тъмни загадки и мистични иносказания. 

И аз не ги осъждам за тяхната дискретност.“ 

Тук той замълча и сякаш се отдръпна в себе си. Тогава 

аз малко рязко се обърнах към книжаря: „Не виждам 

нищо в този каталог, г-н Д., което да се отнася до Розен-

кройцеритe!“ 

„Розенкройцерите! – повтори старият джентълмен, и 

на свой ред ме изгледа с явна изненада. – Кой, освен ня-

кой Розенкройцер, би могъл да изнесе тайната на Розен-

кройцерите? И можете ли да си представите, че кой да е 

член на това братство, най-ревнивото от всички тайни 

общества, би отбулил сам булото, което скрива от света 

свещената Изида на тяхната мъдрост?“ 

„Аха! – помислих си аз – това ще е значи „възвише-

ното братство“, за което вие си говорехте. Слава Богу! 

Аз без друго ще съм се натъкнал на един от братята.“ 

„Но – казах аз гласно – ако не от книгите, откъде дру-

гаде мога да почерпя сведения? В наши дни никой не 

смее да изнесе нищо в печата, без да се опре на някакъв 

авторитет, па дори и Шекспир не можеш да цитираш, 

без да посочиш главата и стиха. Ние живеем в епохата на 

фактите – епохата на фактите, сър. 

„Добре – рече старият джентълмен с шеговита усмив-

ка – ако пак се срещнем, аз може би ще напътя, най-

после, вашите търсения към истинския извор.“  

И той закопча своето горно палто, подсвирна на куче-

то си и си отиде. 

Случи се, че пак се срещнахме със стария джентълмен, 
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точно четири дни след късия ни разговор в книжарница-

та на г-н Д. Аз спокойно си яздех към Хайгейт, когато в 

подножието на неговия хълм видях непознатия. Той бе 

възседнал едно черно пони, а пред него подскачаше ку-

чето му, което също бе черно. 

Ако вие срещнете човека, когото искате да опознаете, 

на кон, в подножието на един дълъг рид, където той – 

освен ако не е взел назаем любимия кон на някой свой 

приятел – от човещина към една безобидна твар не може 

да ви отмине яздейки, то аз мисля, че ваша ще е грешка-

та, ако не се запътите право към целта, преди още да 

стигнете върха.  

Накратко, аз бях тъй честит, че като стигнахме 

Хайгейт, старият джентълмен ме покани да си отдъхна в 

неговата къща, която беше малко отделена от селото. А 

тя беше превъзходна къща – малка, но удобна, с голяма 

градина и с такъв изглед от прозорците, какъвто Лукре-

ций би препоръчал на философи. Върховете на кулите и 

куполите на Лондон, в ясни дни, се виждаха отлично. 

Тук беше убежището на отшелника, а там – голямото 

море – Mare magnum – на света. 

Стените на по-главните стаи бяха украсени с картини 

с извънредна стойност, издържани в стила на оная шко-

ла, която, вън от Италия, се тъй малко разбира. Аз бях 

изненадан, когато научих, че те всички бяха излезли из-

под ръката на стопанина на къщата. Моето явно възхи-

щение допадна на новия ми приятел и ние поведохме 

разговор върху неговия талант, от който стана явно, че 

той бе също тъй издигнат в своите теории върху изкуст-

вото, както бе и майстор в изпълнението. Без да отегча-

вам читателя с неуместни критични разглеждания, все 

пак необходимо е може би за изясняване плана и харак-

тера на книгата, на която тия страници служат за въве-

дение, да отбележа накратко, че той така настояваше за 

връзката между отделните изкуства, както един виден 

автор настояваше за взаимната връзка между науките.  
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Той поддържаше, че във всички творби на въображе-

нието, както и да се изразяват те – чрез слово или багри 

– художникът трябва да прави ясно различие между 

действително и истинно, с други думи – между подража-

ването на живота, както сега се проявява, и издигането 

на Природата до Идеалното. 

– Едното е – рече той – холандската школа, а другото 

– гръцката. 

– Сър – казах аз – холандското изкуство е най-модно. 

– Да, в живописта може би, но в литературата… 

– За литературата именно говорех. Нашите нови пое-

ти са всички за простотата. А нашите критици смятат за 

най-висока похвала на една творба на фантазията, кога-

то кажат, че тя отговаря точно на обикновения живот. 

Дори и в скулптурата. 

– В скулптурата?! Не, не! Там поне висшият идеал 

трябва да бъде същественото! 

– Извинете. Боя се, че не сте виждали Сутер Джони и 

Там о‘Шантър. 

– Ах – каза старият джентълмен, като поклати глава – 

виждам, че аз живея почти съвсем вън от света. Предпо-

лагам, че са престанали да се възхищават от Шекспир? 

– Напротив, с обожаването на Шекспир днешните хо-

ра се извиняват за нападките си срещу другите. Но на-

шите критици откриха, че Шекспир е тъй реалистичен! 

– Реалистичен?! Поетът, който ни веднъж не обрисува 

характер, който можеш да срещнеш в обикновения жи-

вот; който ни веднъж не слезе до страст, която е фалши-

ва, или до личност, която е реална! 

Аз щях да отговоря твърде сурово на тоя парадокс, ала 

забелязах, че моят събеседник се беше малко поразго-

рещил. А оня, който иска да улови един Розенкройцер, 

трябва да се пази да не размътва водата. Та помислих, че 

е по-добре да отклоня разговора. 

– Да се върнем на темата – казах аз – Вие обещахте да 

осветлите моето невежество относно Розенкройцерите. 
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– Добре! – отвърна той твърде строго – ала каква е 

вашата цел? Вие искате може би да влезете в Храма, са-

мо за да осмеете неговите обреди? 

– За какъв ме имате? Даже и да бях склонен към това, 

съдбата на Абат дьо Вилар е достатъчно предупреждение 

за всички да не говорят щяло и нещяло за царствата на 

саламандрите и силфите1. Всеки знае как тайнствено 

загина този остроумен мъж като наказание за веселите 

шеги на неговия Comte de Cabalis2. 

– Саламандри и силфи! Виждам че и вие изпадате в 

същата вулгарна заблуда и превеждате буквално иноска-

зателния език на мистиците. 

И старият джентълмен благоволи да почне едно твър-

де интересно и, както ми се стори, твърде научно изло-

жение на учението на Розенкройцерите, чиито ученици 

– както той твърдеше – и сега съществуват и още про-

дължават в свещена потайност своите дълбоки изслед-

вания в областта на естествените науки и окултната фи-

лософия. 

– Но това братство – каза той – ако и да е тъй почтено 

и добродетелно – казвам добродетелно, защото няма 
 

1 „Най-напред ще ви се изпречат четири велики царства: пър-
вото е Царството на гномите – духовете, които образуват твър-
дата материя и разполагат със снаряди и лаборатории. Злато-
то и всички скъпоценности са тяхно изделие, те ги правят.  

    Като преминем тяхното царство, ще дойдем до границите на 
Царството на ундините – духовете на водата, които са добре 
разположени към вас. После ще се срещнем с Царството на 
силфите – въздушното царство. Те са духове, които, може да се 
рече, са най-разположени към нас; затова ще ви приемат ра-
душно... Ами че те ви черпят всякой ден, защото праната, коя-
то гълтате ежесекундно и подкрепява и съживява вашата жиз-
неност, се намира в тяхното царство. След това царство ще 
преминем през Царството на саламандрите – духовете на огъ-
ня. Те са духове сериозни, положителни и твърде лаконични.“  

Учителя (Годишна среща на Веригата, 1914г.) 
2 Окултна книга от XVII век, в превод „Графът на Кабалата“ 
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монашески орден, който да е по-строг в прилагане на 

нравствените начала или по-горещ в изповядване на 

християнската вяра – това братство е все пак само стъпа-

ло към други, които стоят много по-високо по сила и 

имат още по-славен произход. Познати ли ви са Плато-

ниците? 

– Случайно съм се лутал из техния лабиринт – рекох 

аз. – Наистина тия люде са твърде трудни за разбиране. 

– А при това техните най-заплетени проблеми никога 

не са били публикувани. Най-хубавите им съчинения са 

в ръкопис и представят встъпление в учението не само 

на Розенкройцерите, но и на най-благородните братства, 

за които споменах. Още по-сериозно и по-възвишено е 

знанието, което може да се почерпи от старите Питаго-

рейци и от безсмъртните съчинения на Аполоний. 

– Аполоний, измамникът от Тиана! Още ли съществу-

ват съчиненията му? 

– Измамник?! – извика домакинът. – Аполоний из-

мамник?! 

– Моля да ме извините. Не знаех, че е ваш приятел. И 

щом като вие гарантирате за неговия характер, аз ще 

повярвам, че е бил твърде почтен мъж, който е говорил 

само истината, когато се е хвалел, че може да бъде ед-

новременно на две места. 

– Толкова ли е трудно това? – попита старият джен-

тълмен – Ако е така, то вие никога не сте спали! 

Тук нашият разговор се прекъсна, но от тогава между 

нас се завърза приятелство, което трая до края на живота 

на моя уважаем приятел. Мир на праха му! Той беше 

човек със странни навици и ексцентрични възгледи, но 

по-голямата част от живота му беше заета с дела на тиха 

и скромна добродетел. Той беше възторжен изпълнител 

на длъжностите на Самарянина3 и, както добродетелите 

му се смекчаваха от най-нежна обич към човека, тъй и 

 
3 Вж. Евангелие от Лука 10:25-37 
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надеждата му почиваше върху най-предана вяра. 

Той никога не говореше за своя произход и за своя 

живот и аз никога не можах да проникна мрака, в който 

те бяха забулени. Изглеждаше, че е видял много в света, 

и че е бил очевидец на първата френска революция – 

предмет по който той говореше и красноречиво, и поу-

чително.  

При това, той не можеше да гледа на престъпленията, 

извършени в тоя бурен период, с онова философско 

снизхождение, с което образованите писатели в наши 

дни (чиито глави си седят спокойно на раменете) са 

склонни да третират тия страшни кланета на миналото: 

той не говореше като учен, който е чел и разсъждавал, а 

като човек, който е видял и патил.  

Старият джентълмен изглеждаше като че няма никъ-

де никого в света. Аз не знаех да има някой роднина, 

докато изпълнителят на неговото завещание, един дале-

чен негов братовчед, който живееше в чужбина, ме осве-

доми за твърде приличното наследство, което горкият 

ми приятел ми бе оставил. То се състоеше първо от една 

сума, за която мисля, че е по-добре да премълча, пред-

виждайки възможността от някой нов данък върху нед-

вижимите имоти и паричния капитал; и второ – от ня-

колко ценни ръкописи, на които дължи съществуването 

си настоящата книга. 

Струва ми се, че последното завещание трябва да се 

припише на едно посещение, което направих на мъдреца 

– ако ми е позволено да го наричам така – няколко сед-

мици преди смъртта му. 

Макар че малко четеше съвременната литература, мо-

ят приятел, с присъщото му добродушие, на драго сърце 

ми позволяваше да се допитвам до него по най-различни 

литературни начинания, замислени от променчивата 

амбиция на един млад и неопитен писател.  

По това време аз поисках неговия съвет за едно лите-

ратурно съчинение, което имаше за цел да опише въз-
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действието на ентусиазма върху различните видове ха-

рактери. Той изслуша моя замисъл – който бе доста ба-

нален и прозаичен – с обичайното си търпение; и се 

обърна след това замислен към лавиците на своята биб-

лиотека, свали една стара книга и ми прочете първо на 

гръцки, а след това и на английски, няколко извадки със 

следното съдържание: Платон отбелязва четири вида 

Мания, под който термин аз подразбирам ентусиазма и 

вдъхновението на боговете. Първо – музикална; второ – 

мистична; трето – пророческа, и четвърто – оная, която 

се отнася до Любовта. 

Авторът, който той цитираше, се стремеше да устано-

ви, че в душата на човека има нещо по-горно от интелек-

та, и твърдеше, че в нашето естество има разнородни 

енергии, чрез едната от които ние откриваме и установя-

ваме почти с бързината на интуицията различни научни 

закономерности и теореми, и друга една, чрез която ние 

създаваме възвишени творби на изкуството, като статуи-

те на Фидий.  

Той излагаше идеята, че вдъхновението, ентусиазмът 

– в истинския смисъл на думата – се явява тогава, когато 

оная част от душата, която седи над интелекта, се издиг-

не до боговете4 и получи по такъв начин пряко вдъхно-

вение от тях. 

По-нататък авторът, продължавайки своите комента-

ри върху Платон, забелязва, че „която и да е от тия Ма-

нии – особено онази, която произтича от Любовта – мо-

же да възвърне душата към нейното изначално божест-

вено състояние и щастие, но че те всички са свързани в 

тясна връзка, и че степените, по които обикновено душа-

та се издига до тия състояния, са: първо – музикалният 

екстаз; второ – мистичен; трето – пророчески; и най-

после – ентусиазмът на Любовта.“ 

 
4 В мистицизма „богове“ се наричат Съществата от по-висшите 
йерархии – ангели, архангели, архаи, елохими и т.н. 
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Докато аз, със смутен ум и едва сдържано внимание, 

слушах тези заплетени абстракции, моят съветник зат-

вори книгата и ми каза: 

– Ето мотото на вашата книга, тезата на вашето съчи-

нение. 

– Davus sum, non Oedipus.5 – казах аз, като поклатих 

недоволно глава. – Всичко това може да бъде изключи-

телно мъдро, но аз ни дума не разбирам от него. Мисте-

риите на Розенкройцерите и вашите братства са играчка 

в сравнение с жаргона на Платониците. 

– Но докато Вие не разберете правилно този пасаж, не 

ще разберете най-висшите теории на Розенкройцерите 

или на още по-благородните братства, за които говорите 

с такова пренебрежение. 

– О, ако е така, то аз изпадам в отчаяние. Защо, като 

познавате тъй добре материята, не вземете това мото за 

тема на едно съчинение? 

– Но ако аз вече съм написал една книга, която има за 

тема горното мото, бихте ли се наели да я публикувате? 

– С най-голямо удоволствие! – казах аз, уви, много 

прибързано! 

– Аз ще се осланям на Вашето обещание – отговори 

старият джентълмен – и когато не ще ме има вече на 

света, Вие ще получите ръкописа. Според това, което Вие 

казвате за преобладаващия днес вкус в литературата, аз 

не мога да ви полаская с надеждата да спечелите много 

нещо от туй начинание. И предварително Ви казвам, че 

тази работа ще Ви се стори доста трудна. 

– Роман ли е Вашето съчинение? 

– Роман е и не е роман. То е истина за ония, 

които ще могат да го разберат, и нелепица за 

ония, които не ще могат. 

Най-сетне ръкописите дойдоха с една кратка бележка 

 
5 От латински: „Аз съм Давус (обикновен човек), а не Едип 
(този, който е разгадал загадката на Сфинкса).“ 
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от моя починал приятел, която ми напомняше за моето 

неблагоразумно обещание. 

С печален интерес и все пак с най-голямо нетърпение, 

аз отворих пакета и запалих лампата. Представете си 

моето учудване, когато открих, че целият ръкопис бе на-

писан на един неразбираем шифър – около 940 убийст-

вени страници. Аз едва можех да повярвам на очите си. 

Започнах да мисля, че лампата свети особено синьо и 

странни догадки за нечестивото естество на тия страни-

ци, които аз тъй без умисъл бях разтворил, съчетани с 

някои чудни загатвания и с мистичния език на стария 

джентълмен, минаваха през моето разбъркано въобра-

жение. Уверявам ви – за да не кажа нещо по-лошо – ця-

лата тая работа изглеждаше неприятна!  

Щях вече бързо да захвърля тия книжа в моя шкаф с 

благочестивото решение да нямам повече работа с тях, 

когато погледът ми падна върху една книга, гиздаво 

подвързана, която в бързината си не бях довидял. Отво-

рих тая книга с голяма предпазливост, без да знам какво 

може да изскочи от нея и, представете си моята радост, 

намерих, че тя съдържаше ключа или речника на йерог-

лифите.  

За да не отегчавам читателя да му разказвам за своя 

труд, ще кажа само, че най-сетне се счетох способен да 

тълкувам писмената и че можех сериозно да се заловя за 

работа. Това не беше лесна работа и две години изтекоха, 

преди да постигна някакви успехи.  

За да направя един опит с публиката, дадох да се на-

печатат някои отделни глави в едно списание, с което 

имах честта да завържа връзки преди няколко месеца. 

Изглеждаше, че те възбудиха повече интерес, отколкото 

смеех да очаквам, и аз поднових с пресни сили своята 

трудна работа.  

Тогава се случи нова беда: като продължавах по-

нататък, намерих, че авторът беше направил две копия 

на своето съчинение, едното от които бе по-разработено 
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и по-подробно от другото.  

Аз се натъкнах най-напред на първото копие, та тряб-

ваше да преработвам цялата си работа и да превеждам 

отново главите, които бях написал. И тъй, мога да кажа, 

че – като се изключат някои и други интервали от време, 

посветени на по-спешни работи – моят нещастен обет ми 

струва няколкогодишен труд, докато успея да го завър-

ша.  

Работата беше още по-трудна, тъй като оригиналът бе 

написан в един вид ритмична проза, като че ли авторът 

искаше съчинението му да се възприема донякъде и като 

поетична творба – по замисъл и план. Това не винаги ми 

се удаваше и в опитите си да го постигна, аз, без съмне-

ние, твърде често се нуждая от снизхождението на чита-

теля.  

Естествената ми почит към капризните игри на ста-

рия джентълмен с една муза, която имаше двойнствен 

характер, нека ми бъде едничко извинение за това, че 

езикът, без да е разкошен откъм стихове, заема от поези-

ята цветя, които са малко свойствени за прозата.  

В интерес на истината, трябва да призная, че не съм 

сигурен, че въпреки всичките си усилия, навсякъде съм 

предал истинския смисъл на шифъра. И че тук-там про-

мени в разказа или внезапно преминаване към нов ши-

фър, за чийто разгадаване не се даваше никакъв ключ, 

ме принуждаваха да вмъквам свои работи, които без 

съмнение е лесно да се различат, но които ми се иска да 

вярвам, че не са в дисхармония с общия замисъл.  

И да завърша:  

Ако, читателю, в тая книга нещо ти харесва, то безд-

руго е мое: а ако срещнеш нещо, което не ти допада –

хвърли вината на гърба на стария джентълмен. 

 
 

Лондон, Януари 1842г. 
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Книга Първа: Музикантът 

„Два извора, които даваха вода с раз-

лично действие!” 

Ариосто, Orland. Fur. 1:71. 

 

Глава Първа 

„Тя беше девойка с дивна хубост,  

но нехаеше за хубостта си! 
 

* * * 

Самата им нехайност е изкуство у 

ония, които са галеници на природата, 

любовта и небето.“ 

из „Освободеният Йерусалим“ 11:14-18 

 

В Неапол, във втората половина на миналия век, жи-

вееше и процъфтяваше един достоен за званието си ар-

тист на име Гаетано Пизани. Той беше музикант с голям 

гений, но не се ползваше с популярност. Във всичките му 

композиции имаше нещо капризно и фантастично, кое-

то никак не допадаше на вкуса на Неаполските дилетан-

ти. Той обичаше необикновените сюжети, в които вмък-

ваше арии и съзвучия, будещи чувство на ужас у ония, 

които го слушаха.  

Названията на неговите композиции ще дадат може 

би известна представа за техния характер. Аз намирам 

например между ръкописите му следните заглавия: 

„Празникът на Харпиите“, „Вещиците от Беневенто“, 

„Слизането на Орфей в Xадес“, „Злото око“, „Евмениди“ 

и много още други, които свидетелстват за едно мощно 

въображение, търсещо наслада в страшното и свръхес-

тественото, но което често се оживява от някоя ефирна и 

нежна фантазия, от пасажи, изпълнени с извънредна 
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прелест и красота.  

Вярно е, че при подбора на сюжети из древните мито-

ве, Гаетано Пизани бе по-верен на далечния произход и 

истинския дух на италианската опера, отколкото него-

вите съвременници. Този, макар и изнежен потомък на 

древния съюз между песента и драмата, получи първите 

си вдъхновения от чуждите на нашето време класически 

извори на езическите легенди... Но както казах, стилът 

на неаполския музикант съвсем не допадаше на слуха на 

неговите съвременници, разглезен от сладките мелодии 

на деня. А грешки и странности, които лесно се набиваха 

на очи, и които често – както изглеждаше – бяха нароч-

но допуснати, служеха за извинение на критиците за 

тяхното пренебрежение към тях.  

За щастие – иначе бедният музикант би умрял от глад 

– той не бе само композитор, а и отличен изпълнител, 

особено на цигулка. С нея той изкарваше доволно своето 

препитание като виолонист в оркестъра на Големия теа-

тър Сан Карло. Тук чисто формалните и определени за-

дължения удържаха по необходимост неговите ексцент-

рични приумици в строги рамки, макар че, както разказ-

ват, около пет пъти го уволнявали от длъжност задето 

ужасявал оперните почитатели и хвърлял в смущение 

целия оркестър със своите внезапно импровизирани ва-

риации, тъй диви и тъй потресаващи, та човек би могъл 

да си помисли, че харпиите или вещиците, вдъхновява-

щи неговите композиции, са сграбчили в ноктите си не-

говия инструмент.  

Невъзможността обаче да се намери равен нему по 

изпълнение (т. е. в неговите най-трезви и най-нормални 

мигове) налагаха неговото възвръщане към длъжност, и 

сега той почти де примири с низшата сфера на предпи-

саните му музикални произведения.  

Също и слушателите, знаещи неговата склонност, 

скоро забелязваха и най-малкото отклонение от текста. 

И ако той за миг се унесеше – нещо което можеше да се 

открие и с очи, и с уши, по някое странно изкривяване 
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на лицето му или някой предзнаменуващ замах на него-

вия лък – един лек и предупредителен шум го привик-

ваше към трезвите области на неговaта музика. Тогава 

той се сепваше като от сън, хвърляше бърз, плах, умоли-

телен поглед наоколо, и с посърнал и смирен вид възв-

ръщаше своя метежен инструмент към отъпканите пъ-

тища на монотонното.  

Ала у дома си той сам си даваше отплата за тая отвра-

тителна принудителна работа. И сграбчил нещастната 

цигулка със своите пръсти, той изтегляше – често пъти 

до зори – странни, диви звуци, които изпълваха някой 

подранил рибар долу на брега със суеверен страх и го 

караха да се кръсти, като че ли сирени или призраци 

изплакваха в ушите му своята неземна музика. 

Външността на този човек отговаряше на характера 

на неговото изкуство. Чертите му бяха благородни и 

правилни, лицето му – изтощено и мършаво, с черни, 

нехайни коси, преплетени в лабиринт от къдри, и съсре-

доточен мечтателен поглед, с който гледаха големите му 

хлътнали очи. Всичките му движения 6яxa особени, рез-

ки и внезапни, като импулсите, които го обземаха. И 

когато скиташе из улиците или край морския бряг, го 

чуваха да се смее и да си приказва сам.  

При това, той беше едно безвредно, искрено, нежно 

създание и можеше да раздели залъка си с който и да е 

от ония лениви бедняци, които често се спираше да гле-

да, мързеливо изтегнати да се пекат на слънце.  

Иначе той бе съвсем необщителен. Той не създаваше 

приятелски връзки, не ласкаеше големците, не посеща-

ваше никакви увеселителни заведения, тъй скъпи за де-

цата на музиката и на юга. Той изглеждаше да си под-

хожда само със своето изкуство: и той, и музиката му – 

странни, първобитни, вън от света. Вие не бихте могли 

да отделите човека от неговата музика – тя бе сам той. 

Без нея той беше нищо, една проста машина!  

С нея той бе цар на светове, които му принадлежаха. А 

в тоя свят бедният човек – имаше твърде малко! – В 
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един индустриален град в Англия има един надгробен 

камък, чийто епитаф говори за „Клаудиус Филипс, чието 

абсолютно презрение към богатството и неподражаема 

виртуозност на цигулка правеха да се възхищават от него 

всички, които го познаваха!“ Логично свързване на про-

тивоположни похвали. Пропорционално на твоето през-

рение към богатството, ще бъде, о Гений, твоята вирту-

озност на цигулка! 

Дарбата на Гаетано Пизани като композитор се проя-

вяваше главно в музиката, която бе написал за своя лю-

бим инструмент, безспорно най-разнообразния и най-

царствения от всички инструменти и по изразни средст-

ва, и по своята власт над страстите. Каквото е мястото на 

Шекспир между поетите, такова място заема цигулката 

Кремона между инструментите. Разбира се, той бе ком-

позирал и други пиеси, с по-голям замах и по-широко 

изпълнение, а най-главната от тях беше неговата скъпа, 

неговата безценна, неговата непубликувана и безсмърт-

на опера Сирени. Тази голяма творба бе блян на млади-

ните му и възлюбена на зрелите му години. А в преклон-

на възраст „тя стоеше до него като младостта му“. Тъй 

ревностно се бореше той да я изнесе пред света… 

Колкото и странно да се стори това на повечето ми 

читатели, но тоя причудлив човек бе завързал оная 

връзка, която простосмъртните са склонни да смятат 

като техен специален монопол – той беше женен и има-

ше дете. Но най-чудното беше, че жена му бе дъщеря на 

спокойната, трезва, чужда на всека фантастика Англия. 

Тя бе много по-млада от него – хубава и нежна, с мило 

английско лице. Тя се бе оженила за него по избор – и 

вярвате ли? – тя дори го обичаше.  

Как стана, че тя се омъжи за него, или как тоя свен-

лив, необщителен чудак е дръзнал да направи предло-

жение, аз бих могъл да ви изясня само след като ви по-

моля да се огледате наоколо и ми обясните първо вие как 

половината мъже и половината жени, които срещнете, са 

си намерили другаря!  
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Но като се размисли добре, ще се види, че този брак в 

края на краищата не е толкова чуден. Момата беше неза-

коннородено дете на родители, достатъчно благородни 

да го признаят и нарекат свое. Тя бе доведена в Италия 

да учи изкуство, от което смяташе да си изкарва хляба, 

защото имаше и вкус, и хубав глас. Тя бе твърде зависи-

ма и сурово третирана. Бедният Пизани ѝ стана учител и 

неговият глас ѝ се стори едничкият, от самата ѝ люлка 

насам, в който тя не чу ни един тон на презрение или 

укор. Е добре, не е ли естествено останалото? Естествено 

или не, но те се венчаха. Тая млада жена обичаше съпру-

га си. И макар да беше млада и нежна, за нея можеше да 

се каже, че беше закрилница и на двамата.  

От колко неприятности от страна на деспотите на Сан 

Карло и на консерваторията го е избавяла нейната тай-

на, грижлива намеса! При колко болести – защото тяло-

то му бе хилаво – го е вардила и гледала тя! Често пъти, в 

тъмни нощи, тя ще чака пред театъра с фенер в ръка, за 

да му свети и да го крепи със силната си ръка. Иначе, в 

абстрактните си блянове, кой знае дали музикантът не 

би отишъл в морето подир своите Сирени! А след това тя 

тъй търпеливо, а може би и с наслада (защото истинска-

та любов не върви винаги ръка за ръка с изтънчения 

вкус) ще слуша тия бури от ексцентрични и трескави 

мелодии и ще го изтръгне – шепнейки му своите възхи-

щения по пътя – от нездравословното нощно бдение, за 

да го заведе да си отдъхне и поспи.  

Казах, че музиката на тоя човек беше част от него и че 

това нежно същество сякаш бе част от музиката. И наис-

тина, когато тя седнеше до него, всичко онова, което бе 

нежно и феерично в неговите пъстри фантазии, се вмък-

ваше в общата хармония като че ли някак крадешком. 

Без съмнение присъствието ѝ влияеше върху неговата 

музика, оформяваше я и я смекчаваше. Но той, който 

никога се не питаше как или от къде му идва вдъхнове-

нието, дори не знаеше това. Всичко, което знаеше, бе, че 
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обича жена си и я благославя. Той си мислеше, че ѝ каз-

ва това по двайсет пъти на ден, ала никога не бе го сто-

рил, защото тоя човек не обичаше много да приказва 

даже и с жена си.  

Неговият език бе неговата музика, тъй както нейният 

бяха грижите ѝ! Много повече споделяше той със своя 

барбитон – както ученият Мерсен ни учи да наричаме 

всички видове, които принадлежат към голямата фами-

лия на цигулката. Без съмнение думата барбитон звучи 

по-добре от цигулка – та нека бъде барбитон!  

По цели часове си приказваше той с нея – ще я хвали, 

ще я гълчи, ще я ласкае, а дори (защото такъв е човекът, 

дори и най-безобидният) и ще я хока. Ала за тия си пре-

калености той винаги изпитваше жестоки угризения на 

съвестта. А барбитона си имаше свой език, можеше да 

играе своя роля. Благородна приятелка бе тая цигулка, 

ръчна работа на прочутия Щайнер. Имаше нещо тайнст-

вено в голямата ѝ старинност. Колко ръце, които днес са 

станали на прах, са опъвали нейните струни, преди тя да 

стане домашен дух и довереник на Гаетано Пизани! А и 

самата ѝ кутия беше тъй красиво изрисувана! Някой ан-

глийски колекционер би дал за кутията повече, отколко-

то Пизани би спечелил от цигулката. Но Пизани, на ко-

гото беше все едно и в хижа да живееше, се гордееше с 

палата на своя барбитон. Барбитонът – това беше по-

голямото му дете! Той имаше и друго – сега идва ред да 

разкажем и за него. 

Как да те опиша, о Виола? Без друго музиката беше 

донякъде отговорна за идването на тая млада странница. 

Защото и във формата ѝ, и в характера ѝ вие можехте да 

проследите сродството с оня своеобразен живот на тоно-

вете, който бе сякаш подобен на дух и нощ след нощ по-

литаше в ефирна игра нависоко към звездните простори. 

Тя беше красива, но красотата и бе съвсем необикновена 

– едно съчетание, една хармония на противоположни 

черти.  
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Косата ѝ имаше цвят на злато, по-разкошен и по-чист 

от оня, който би могъл да видиш по правило само на се-

вер. Но очите ѝ бяха пълни с най-тъмната, най-нежната, 

най-чаровна светлина, а блясъкът им бе повече от ита-

лиански, почти източен. Цветът на лицето ѝ – толкова 

хубав, но никога един и същ – ярък за миг, в следващия 

той ставаше блед. А с цвета се променяше и израза – ту 

крайно печален, ту крайно весел. 

Със съжаление трябва да кажа, че това, което ние на-

ричаме възпитание, бе твърде занемарено при тая 

странна двойка. А и нито един от тях не можеше да ѝ 
дари кой знае какво голямо знание, защото знанието 

тогава не беше тъй на мода, както в наши дни. Но слу-

чая, или пък природата, благоприятстваха на младата 

Виола. Тя учеше естествено, от само себе си, и майчиния, 

и бащиния си език. Скоро тя се научи да чете и пише, а 

майка ѝ, която бе католичка, я научи отрано да се моли.  

Но, като че ли в противовес на тия придобивки, 

странните навици на Пизани и непрестанните грижи, 

които той изискваше от жена си, често оставяха детето 

само – с една стара бавачка. Тя, разбира се, много го 

обичаше, но съвсем не беше в състояние да го учи.  

Дона Джионета беше от глава до пети италианка и не-

аполитанка. Цялата ѝ младост бе любов, а цялата ѝ ста-

рост – суеверие. Тя бе бъбрива, привързана, клюкарка. 

Тя бръщолевеше на момиченцето ту за разни рицари и 

князе, които щели да лежат в нозете му, ту пък смразя-

ваше кръвта му с приказки и легенди – може би тъй ста-

ри като гръцките или етруските сказания – за демони и 

вампири, за танците около големия орех в Беневенто 

или за омагьосващото Зло око.  

Всичко това спомогна да се изтъкат вълшебни мрежи 

във въображението на Виола, които размисъла дори и в 

напредналите години напразно щеше да се мъчи отпосле 

да разкъса. И всичко това особено я караше да се зас-

лушва с трепетна радост в музиката на баща си. Тия ви-
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зионерски мелодии, които се мъчеха да преведат в диви 

и разкъсани звуци езика на неземни същества, дишаха 

около нея още от раждането ѝ. И можеше да се каже, че 

цялото ѝ естество бе изпълнено с музика – асоциации, 

спомени, чувства на радост и на мъка, всичко това по 

един необясним начин се смесваше с тези тонове, които 

носеха ту наслада, ту страх. Те я приветстваха, когато 

очите ѝ се отваряха за слънцето, и я будеха, разтреперана 

в самотното ѝ легло в тъмнината на нощта.  

Легендите и приказките на Джионета само спомагаха 

на детето да разбира по-добре значението на тия тайнст-

вени тонове. Те обличаха в думи музиката. Естествено 

беше тогава дъщерята на такъв баща да прояви още от 

рано известна склонност към неговото изкуство. А тя се 

разви най-вече в префинен слух и в глас. Виола беше 

още дете и вече пееше божествено. Един голям кардинал 

– голям в политиката и в консерваторията – чу за ней-

ните дарби и изпрати да я повикат. От този ден съдбата ѝ 

беше решена: тя щеше да бъде бъдещата слава на Неа-

пол, примадоната на Сан Карло. 

Кардиналът много залагаше да се сбъднат предсказа-

нията му и ѝ вземаше все най-прочутите учители. За да 

събуди в нея усърдие, негово преосвещенство я взе една 

вечер в своята ложа: все беше от значение да види из-

пълнение и особено пък да чуе аплодисментите, които се 

сипеха обилно над блестящите сеньори, които тя отпосле 

щеше да надмине. 

О как великолепно ѝ отиваше тоя живот на сцената – 

тоя приказен свят на музиката и песента. Той бе еднич-
кият свят, който като че ли напълно отговаряше на ней-

ните дивни детски блянове. Струваше ѝ се, че сякаш 

държана до тогава в чужди брегове, ѝ беше дадено най-

после да види очертанията и да чуе езика на своя роден 
край. Красиво и искрено въодушевление, богато с обе-

щанията на гения! Момък или мъж, ти никога не ще ста-
неш поет, ако не си почувствал идеалното, романтично-
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то, които са се разкрили пред теб, когато за първи път е 
паднала магичната завеса и е пуснала света на Поезията 
сред света на Прозата. 

И тъй, нейното обучение започна. Тя трябваше да че-
те, да учи, да изразява с жестове, с поглед, душевните 
движения, които щеше да представя на сцената. Уроци, 
опасни наистина за някои, но не и за чистото вдъхнове-
ние, което изхожда от изкуството. Защото душата, която 

схваща правилно изкуството, е само едно огледало, което 
отразява вярно онова, което пада на повърхността му – 
стига само да е неопетнено. Тя схващаше природата и 

истината интуитивно. Рецитациите ѝ бяха изпълнени с 

несъзнателна мощ. Гласът ѝ трогваше сърцето до сълзи 

или го караше да пламва от благороден гняв. Но всичко 
това произтичаше от оная симпатия, която човешкия дух 
изпитва, дори и в първичната си невинност, към всичко, 
което чувства, към което се стреми или страда.  

Тя не беше преждевременно развита жена, разбираща 
любовта или ревността, които думите изразяваха. Ней-
ното изкуство беше една от ония чудни тайни, които 
психолозите би било желателно да ни обяснят, ако оби-
чат, и да ни кажат защо деца с прост ум и чисто сърце 

често пъти тъй добре схващат в приказките, които им 
разказвате, или песните, които им пеете, разликата меж-
ду истинско и лъжливо изкуство, между страстта и жар-
гона. И защо от сърца, които още не са почувствали оно-
ва, което устните повтарят, отекват мелодичните акцен-

ти на един естествен патос.  
Като оставим настрана нейните занятия, Виола беше 

едно просто, любвеобилно, ала донякъде капризно дете. 

Капризно не по нрав, защото нравът ѝ бе благ и кротък, а 

по настроение, което – както споменах – бързо се мене-

ше: от тъжно то ставаше весело, и от весело – тъжно без 
явна причина. Ако имаше причина за това, тя трябваше 
да се търси в ранните и тайнствени влияния, за които 
споменах, когато се постарах да изясня въздействието, 
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което оказваха върху въображението ѝ непрекъснатите 

потоци от звуци, които постоянно се носеха около нея. 
Защото за забелязване е, че у ония, които са твърде чувс-

твителни за въздействията на музиката, твърде често, 
при най-обикновените им занятия в живота, внезапно 
прозвучават арии и мелодии, за да ги раздразнят и об-
себят.  

Музиката, веднъж приеме ли се от душата, става нещо 

като дух и никога не умира. Тя броди тревожно из залите 
и ходовете на паметта и често отново прозвучава, тъй 
отчетливо и живо, както когато за първи път се разнесе 
от вълните на въздуха. И затова понякога тия призраци 
на звука се завръщаха към нейната фантазия.  

Когато бяха весели – будexa усмивка от всяка гънка, а 
когато бяха тъжни – хвърляха сянка на нейното чело,  за 

да накарат да пресекне детската ѝ радост, да седне наст-
рана и да се замечтае. И затова с право можеше това 

нежно създание – казано в преносен смисъл – тъй ефир-
но по тяло, тъй хармонично в своята красота, тъй нео-
бикновено в своите постъпки и мисли – с право можеше 
да се назове дъщеря не толкова на музиканта, колкото на 
музиката.  

Едно същество, за което можеше да се допусне, че има 
съдба, свързана не толкова с настоящия живот, колкото с 
романтичното в живота, което за очи, които могат да 
виждат, и сърца, които могат да чувстват, се влива успо-
редно с обикновения живот, вълна след вълна, в тъмния 

Океан. И затова не изглеждаше странно, че самата Вио-
ла, още от детството си, а още повече когато разцъфтя до 
нежната сериозност на девическата младост, си предста-

вяше, че в живота ѝ е отреден дял – честит или злокобен 

– който трябваше да отговаря на романтиката и на бля-

новете, образуващи атмосферата, която тя дишаше.  
Тя често изкачваше гъсталаците, покриващи близката 

пещера Позилипо и – седнала при многопосещавания 
гроб на Виргилий – се наслаждаваше на ония видения, 
чиято ефирна същност никаква поезия не можеше да 
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направи осезаеми и определени. Защото сърцето на меч-
тателната младост е Поетът, който надминава всички, 
които някога са пели!  

Тук тя често сядаше – в някое есенно пладне или през 
лятото при здрач – до преддверието, над което висяха 
лози, и загледана в тъмно-синьото притихнало море, 
градеше своите въздушни замъци. Кой не е правил това 
– не само на младини, а и на старини, когато помръкнат 

всички надежди? Право на човека е да бленува – общо 
право и на селяка, и на царя.  

Ала нейните блянове бяха по-определени и сериозни 
от ония, на които по-голямата част от нас се наслажда-
ваме. Те приличаха на ония Орама на гърците – които са 

пророчества, макар и да се явяват като привидения. 
 

Глава Втора 

„И беше желание, беше възторг, беше наслада!“ 
из „Освободеният Йерусалим“ 11:21 

 
Най-сетне обучението завърши! Виола е на около 16 

години. Кардиналът заявява, че е дошло време новото 
име да се впише в Libro d’Oro – Златната Книга, опреде-
лена за децата на изкуството и музиката. Да, но в коя 
роля? На кой гений ще трябва да даде тя въплъщение и 
форма? Това е тайната! Мълва се носи, че неизчерпае-
мият Паизиело, очарован от нейното изпълнения, щял 
да съчини някаква нова работа, за да въведе дебютантка-

та. Други настояваха, че силата ѝ е в комичното, и че 

Цимароза се е запретнал усърдно да работи над едно 
друго Matrimonio Segreto. Ала в това време някакви 
пречки се явиха. Забелязва се, че кардиналът е нещо не-
разположен. Той публично е заявил – и думите му не 
вещаят нищо добро – че своенравната девойка е безумна 
като баща си – онова, което тя иска е абсурдно! Съвеща-
ние след съвещание се редят, кардиналът говори твърде 
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сериозно на бедната девойка в кабинета си – но всичко 
напразно.  

Неапол е възбуден от любопитство и предположения. 
Разговорът свършва със скарване и Виола се завръща 
вкъщи намръщена и нацупена. Тя не иска да излезе на 
сцената – отказва се от ангажимента. 

Пизани – твърде неопитен, за да познава всички 
опасности на сцената – се зарадва при вестта, че най-
после една от ония, които носят неговото име, ще доп-
ринесе за славата на неговото изкуство. Опърничавостта 
на момичето не му се понрави. Въпреки това той нищо 
не каза – той никога се не караше с думи, а взе верния си 
барбитон. О, верний барбитоне, как ужасно се кара той! 
Той крещеше, той бърбореше, той стенеше, той ръмже-
ше. И очите на Виола се изпълниха със сълзи, защото тя 

разбираше тоя език. Тя се притисна до майка си и ѝ 

шепнеше на ухото.  
А когато Пизани престана да свири – и майката, и 

дъщерята плачеха. Той ги погледна и двете учудено и 
веднага – сякаш бе почувствал, че бе твърде жесток – той 
пак се залови за своя любимец. Ала сега вие сякаш чу-
вахте приспивната песен, която една фея би пяла над 
някое уплашено, подхвърлено дете, което тя е прибрала 
и се мъчи да умири. Струящи, нежни, сребристи тонове 
се лееха под вълшебния лък. Най-упоритата скръб би 
притихнала да слуша. И при това, от време на време се 
разнасяше някоя дива, весела, звънтяща нота, подобна 
на смях.  

Това беше една от най-сполучливите арии от неговата 
любима опера – Сирената, когато омагьосва вълните и 
ветровете, за да ги приспи. Бог знае какво щеше да пос-
ледва след това, но ръката му бе възпряна от умора. Вио-
ла се хвърли на гърдите му и започна да го целува с щас-

тливи очи, които се усмихваха през слънчевата ѝ коса.  

В същия този миг врата се отвори – някакво съобще-
ние от кардинала: Виола трябва веднага да се яви при  

негово Преосвещенство. Майка ѝ отиде с нея.  
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Всичко се изглади и уреди. Виола прокара своето и 
сама избра своята опера. О, глупави северни народи, с 
вашите спорове и раздори – с вашия шумен живот на 

градските площади! – вие не можете да си представите 
какво възбуждение се създаде в музикалния Неапол при 
слуха за една нова опера и една нова певица. Ала от кого 
беше операта? Ни една кабинетна интрига не е била па-
зена в такава голяма тайна.  

Пизани се върна една вечер от театъра, очевидно сил-
но разтревожен и ядосан. Горко на ушите ти, ако ти се е 
падало да чуеш барбитона му тая нощ! Бяха го отстрани-
ли от службата му – бояха се, че новата опера и големия 
дебют на дъщеря му ще бъдат непосилни за неговите 

нерви. А и неговите вариации, неговите дяволски игри 
на сирени и харпии, в такава нощ носеха със себе си 
риск, който не можеше да не предизвика страх и опасе-
ния. Да бъде отстранен, и то тъкмо през оная вечер, ко-
гато неговото дете, чиято песен бе все пак еманация от 

неговата, щеше да излезе на сцената; да бъде отстранен 
заради някакъв нов съперник – това беше премного за 
плътта и кръвта на един музикант. За пръв път той про-
говори с думи по въпроса и сериозно попита – въпрос 
който барбитона колкото и да бе красноречив, не може-

ше да изрази отчетливо – коя щеше да бъде операта и 
коя ролята? И Виола пак тъй сериозно отговори, че тя е 
помолила кардинала да не открива това. Пизани нищо 
не каза, но изчезна със своята цигулка. И не след много 
се чу неговия любимец от къщната стреха (където музи-

кантът се качваше понякога, когато беше зле настроен) 
хлипащ и стенещ, сякаш сърцето му бе разбито. 

Чувствата на Пизани не се проявяваха на повърхност-
та. Той не беше от ония нежни бащи, чиито деца посто-
янно си играят в краката им. Мисълта му и душата му 
бяха тъй потопени в изкуството, че семейният живот 

преминаваше край него като сън, а изкуството – същест-
вената форма и плът на живота… 

И сега – като се остави настрана всяка слава – да му 
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бъде забранено да поздрави дори успеха на собствената 
си дъщеря! И самата му дъщеря да прави заговор срещу 
него! По-люта от ухапване на змия беше неблагодар-
ността, по-люта от ухапване на змия беше и жалбата на 
състрадаващия барбитон! 

Съдбоносният час дойде. Виола отиде в театъра – и 

майка ѝ с нея. Огорченият музикант остана вкъщи. Джи-

онета се втурва в стаята – Господи, файтонът на г-н кар-
динала се спря пред вратата – идват да викат Пизани. 
Той трябва да остави своята цигулка – той трябва да се 
облече официално. Те са тука – бързо, бързо! И бързо се 
понася позлатеният файтон, тържествено седи кочия-
шът, величествено подрипват конете. Бедният Пизани 
тъне в мъглата на едно стеснително недоумение. Той 
пристига в театъра, слиза при голямата врата, върти се 
насам-натам и се оглежда – нещо му липсва. Де му е ци-
гулката? Уви, неговата душа, неговият глас, азът на не-
говия аз го няма! Той е само един автомат, когото лакеи-
те повеждат по стълбите нагоре през входа, в ложата на 
кардинала.  

Ала сега, какво е това, което го връхлита? Не сънува 
ли той? Първото действие е свършило (не можеха да 
пратят за него, докато успехът не изглеждаше вън от 
всяко съмнение) – първото действие разреши всичко. 
Той чувства това по онази електрическа симпатия, която 
изведнъж свързва всяко сърце с една широка публика. 
Той чувства това по тишината на това затаило дъх мно-
жество – той го чувства дори и по вдигнатия пръст на 
кардинала.  

Той вижда своята Виола на сцената – лъчезарна в сво-

ето облекло и скъпоценности. Той чува гласът ѝ как про-

никва във всяко едно от хилядите сърца! Но сцената – 
ролята – музиката! Тя е другото му чедо – неговото без-
смъртно чедо – духовната рожба на душата му – люби-
мецът на толкова години търпелива неизвестност и мъ-
чение – неговата най-ценна работа – операта Сирени! 

Значи това беше тайната, която го бе тъй огорчила! 



 
30 

Тази беше, изясни му се сега и причината за скарването с 
кардинала – тази тайна, която не трябваше да се разбул-
ва, докато се не спечели успеха и докато дъщерята при-
съедини триумфа на баща си към своя собствен! 

Ето – тя стои там, и всички души се прекланят пред 
нея – по-хубава от сирената, която той бе призовал из 
глъбините на мелодията. О, дълга и сладка награда за 
труда. Има ли на Земята възторг, подобен на този, който 

геният изживява, когато най-накрая излезе от своята 
потулена пещера и влезе в светлина и слава! 

Той не говореше, не се мърдаше, стоеше като прико-
ван, без да диша, и сълзи се ронеха по бузите му. Само от 
време на време се мърдаха ръцете му във въздуха – те 

машинално търсеха любимия инструмент – защо го ня-
маше тук, за да сподели неговия триумф? 

Най-сетне завесата падна, но под такава буря от ръ-
копляскания! Публиката стана като един човек – като от 
един глас се произнасяше туй скъпо име. Тя излезе на 

сцената – трепереща, бледа – и сред цялата тая тълпа тя 
все пак съзря лицето на баща си. Публиката последва 
тия влажни очи – с благоговеен трепет разбраха зрите-
лите подтика на дъщерята и нейната мисъл. Добрият 
стар кардинал го изтегли кротко напред. Дивни музи-

канте! Твоята дъщеря ти възвърна повече, отколкото 

животът, който ти ѝ подари! 

– Бедна моя цигулке! – каза той, избърсвайки очите 
си – поне сега те не ще те освиркват вече! 

 

Глава Трета 

„Срeд противоположни смесици от мраз и огън, смях и 
сълзи, страх и надежда, очарователната дама…“ 

из „Освободеният Йерусалим“ 4:94 
 

Но въпреки триумфа – както на певицата, тъй и на 

операта – имаше един момент в първото действие, преди 
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пристигането на Пизани, в който наклонът на везните 
изглеждаше повече от съмнителен. Това беше при един 
хор, пълен с всичките странности на композитора. И ко-

гато този див поток от чудатости бучеше, пенеше се и 
разкъсваше слуха и чувствата с най-разнообразни звуци, 
публиката изведнъж позна ръката на Пизани. На опера-
та бе дадено название, което до сега предотвратяваше 
всяко подозрение за нейния автор, а увертюрата и нача-

лото – музиката на които беше правилна и нежна – бяха 
накарали публиката да мисли, че е открила гения на 
нейния любим Паизиело.  

Отдавна свикнали да осмиват и дори да презират пре-
тенциите на Пизани като композитор, струваше им се 

сега като да бяха по един неподобаващ начин подведени 
да аплодират увертюрата и началните сцени.  

Един злокобен ропот започна да обикаля театъра. 
Певците, оркестъра – електрически чувствителни към 
впечатленията на публиката – станаха неспокойни и се 

смутиха, те изгубиха оная сила и прецизност в изпълне-
нието, които еднички можеха да предадат тази причуд-
лива музика.  

Във всеки театър има винаги известен брой съперни-
ци на един нов автор, на един нов изпълнител – безсил-

ни, когато всичко върви добре – но опасна засада в мига, 
когато някоя нещастна случка внесе смут в хода на успе-
ха. Поде се свистене, частично наистина, но многозначи-
телното притихване на аплодисментите изглеждаше че 
предхожда прииждащия миг, в който недоволството 

щеше да избухне и да се разнесе като зараза.  
Един дъх само можеше да накара надвисналата лави-

на да рухне. В този именно критичен момент, Виола, 
царицата на Сирените, изплува за пръв път изпод морс-
ката си пещера. Когато тя излезе напред, към лампите, 

непривикналостта с новото ѝ положение, студеното рав-

нодушие на публиката, която на първо време не се разд-
вижи дори и от вида на една толкова необикновена кра-
сота, шепотът на завистливите певици на сцената, бля-



 
32 

съка на лампите и особено – много повече от всичко ос-
танало – неотдавнашното подсвиркване, което бе дос-

тигнало до слуха ѝ още преди да излезе, всичко това 

смрази нейните способности и пресече гласа ѝ. И вместо 

да изпъкне веднага голямото призвание, в което тя тряб-
ваше да блесне, царствената сирена, преобразена отново 
в треперещо момиче, стоеше бледа и няма пред строгото, 
студено множество от безброй очи. 

В този миг, когато изглеждаше, че още малко и ще за-
губи свяст – обърнала плах и умолителен поглед към 
нямата тълпа – тя забеляза, в една ложа близо до сцена-
та, едно лице, което изведнъж сякаш магически произ-
веде върху нея такова въздействие, което не може нито 
да се анализира, нито да се забрави. Това лице пробуди в 
нея едно смътно, призрачно възпоминание: тя сякаш го 
бе виждала в ония сънища наяве, на които бе свикнала 
да се наслаждава още от детинство. Тя не можеше да от-
върне погледа си от туй лице и – както го гледаше – 
страхът и студът, които бяха я обхванали преди, изчез-
наха като мъгла под лъчите на слънцето. 

В тъмния блясък на очите, които срещнаха нейните, 
имаше наистина толкова кротко насърчение, толкова 
благо и съчувстващо възхищение, толкова много, което 
стопляше, съживяваше и подкрепяше, че всеки – бил 
той актьор или оратор – който някога е почувствал въз-
действието, което е упражнил върху ума му само един 
сериозен и мил поглед, изхождащ някъде из множество-
то, което трябва да се увещае и спечели, ще може веднага 
да прецени онова внезапно и вдъхновяващо влияние, 
което погледът и усмивката на непознатия упражниха 
върху дебютантката. 

И докато тя още гледаше, а топлината се възвръщаше 

в сърцето ѝ, непознатият се полуизправи, като че ли да 

припомни на публиката онова чувство на учтивост, което 
трябва да се отдаде на едно тъй младо и тъй нежно съ-
щество. И в мига, когато неговият глас даде сигнала, 
публиката го последва с един изблик от щедри аплодис-
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менти. Защото сам непознатият беше бележита личност, 
и неотдавнашното му пристигане в Неапол бе заедно с 
новата опера събитието на деня. А когато ръкопляскани-
ята замлъкнаха – ясен, пълен, и свободен от всякакво 
стеснение, гласът ни Сирената разнесе своята очароваща 
музика.  

От този миг Виола забрави тълпата, опасността, целия 
свят – освен оня фееричен свят, над който тя царуваше 
сега. Изглеждаше, че присъствието на чужденеца слу-
жеше само да увеличи още повече оная илюзия, в която 
артистът не вижда нищо, освен онова, което лежи в кръ-
га на неговото изкуство. Тя чувстваше, че туй ведро чело 

и тези сияещи очи сякаш ѝ вдъхваха сили, непознати до 

тогава. И като че ли търсейки език да изрази странните 
усещания, които неговото присъствие будеха у нея, само-

то чувство вече ѝ нашепваше и мелодията, и песента. 

Едва когато всичко свърши и тя видя баща си и по-
чувства неговата радост, изчезна това чудно вълшебство 
пред сладкия чар на семейната и дъщерна обич. Но ко-
гато се оттегляше от сцената, тя неволно пак хвърли пог-
лед към чужденеца, и неговата тиха и леко меланхолич-

на усмивка потъна в сърцето ѝ – да заживее там и да бъ-

де призовавана заедно с тъмните спомени, носещи ед-
накво и наслада, и болка. 

Оставяме настрана поздравленията на добрия карди-
нал, учудвайки се той, а и цял Неапол, че са били досега 
в заблуда по отношение на една такава хубава работа, 
написана с вкус, и още повече се учудваше на това, че 
той и цял Неапол единодушно признаха това. Оставяме 
настрана и ония възторзи и възхищения, които проглу-
шаваха ушите на певицата, когато – в скромното си шал-
че и обикновените си дрехи – тя се изплъзваше из оная 
тълпа от галантни мъже, които бяха задръстили всеки 
изход зад сцената.  

Оставяме настрана нежната прегръдка на бащата и 
детето, завръщайки се по огрените от звездното небе 
запустели улици във файтона на кардинала. Няма да се 
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спираме да описваме и сълзите и възхищенията на доб-
рата и простодушна майка. Ето ги завърнали се вкъщи, 
ето добре познатата стая, ето я старата Джионета, която 
се щура около вечерята; чуйте и Пизани, извадил своя 
барбитон от кутията, как споделя с интелигентния до-
машен приятел всичко станало. Вслушайте се във весе-
лия, тих, английски смях на майката!  

Но защо, Виола, странно дете, седиш настрана, подп-
ряла лице на нежните си ръце, с очи загледани в прост-
ранството? Стани де, стани! Всяка гънка на дома трябва 
да се смее през тая нощ! 

Барбитонът, сложен на един стол с висока облегалка 
отстрани на музиканта, изглеждаше, че и той взема 
участие в пира. Неговото честно, лакирано лице лъщеше 
на светлината на лампата. И имаше нещо хитро, демо-
нически лукаво в самото му мълчание, когато неговият 
господар след всека хапка се обръщаше към него да му 
разправи нещо, което бе забравил да му каже досега. 
Добрата му жена гледаше наоколо, изпълнена с любов, и 

не ѝ се ядеше от радост. Но изведнъж тя стана и сложи 

на челото на артиста един венец, който тя, в предчувст-
вие на обич, бе изплела още отпреди. Виола – от другата 
страна на баща си, до брат си барбитона – настани вене-
ца както трябва, и – гладейки косата на баща си – му 
прошепна:  

– Мили татко, няма да го оставяш вече да ми се кара, 
нали? 

– Не зная на кого от двамата повече да благодаря, ти 
ми даде толкова радост, дете – аз се чувствам горд и за 
тебе, и за мене. Но аз и тоя, бедният побратим, сме били 
много пъти нещастни и двамата. 

Сънят на Виола се разстрои и това бе естествено. Ома-
ята на сцената и успеха, щастието, че бе причинила 
щастие – всичко това беше по-добро от съня. Но от 

всичко най-вече мислите ѝ постоянно политаха към 

ония оживели в нея очи, към оная усмивка, с която спо-
менът за успеха и за преживяната радост бе свързан. 
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Чувствата ѝ, подобно на характера ѝ, бяха странни и не-

обикновени. Това не бяха чувствата на една девойка, чи-
ето сърце – за пръв път засегнато от нечий поглед – въз-
диша с естествения и вроден език на първата любов. То 
не беше и възхищение, макар че лицето, което се отразя-
ваше във всяка вълна на нейните безспирни фантазии, 
обладаваше рядко величие и красота. Нито пък едно 
приятно възпоменание на влюбване, което непознатият 
е оставил у нея.  

То бе едно човешко чувство на благодарност и въз-
торг, преплетено с нещо по-тайнствено – с някакво чувс-
тво на боязън и благоговение. Тя без друго е виждала тия 
черти и преди, но къде и кога? Само в ония смътни ми-

гове, когато мислите ѝ са опитвали да ѝ очертаят бъде-

щето, и когато – въпреки всичките ѝ старания да извика 

видението на една цветиста и огряна от слънце съдба – 
едно тъмно и смразяващо предчувствие я караше да се 
отдръпва дълбоко в себе си.  

Туй бе нещо намерено, което хиляди безспирни очак-
вания и смътни копнежи – не толкова на сърцето, колко-

то на ума ѝ – са търсили отдавна. Не както когато мла-

дият намери оня едничкият, когото трябва да обича, а 
по-скоро както когато ученият, който дълго се е лутал да 
дири ключа на някоя научна истина, съзре тоя ключ не-
ясно да се мярка пред него, да му кима, да се губи пак, да 
го примамва и пак да изчезва. Тя потъна най-сетне в 
неспокойна дрямка, изтъкана от забъркани, бързо пре-
литащи, безформени видения… 

 

Глава Четвърта 

„И тъй, ленивите и плахи страсти кипнаха.“ 
из „Освободеният Йерусалим“ 4:36 

 
Навик беше у Пизани – освен когато длъжностите, 

които му налагаше неговата професия, изискваха специ-
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ално неговото време – да посвещава известна част от 
следобедите за сън. Навик, който бе не толкова угажда-
не, колкото нужда за един човек, който спеше твърде 
малко през нощта. И наистина, както за композиране, 
тъй и за свирене, обедните часове бяха тъкмо ония, в 
които Пизани не можеше да работи дори и да искаше. 
Неговият дух приличаше на ония извори, които, се пъл-
нят заран и вечер, през нощта пребликват, а на пладне 
съвсем пресъхват.  

През това време, посветено от нейния съпруг на по-
чивка, сеньората излизаше обикновено да направи по-
купките, необходими за едно малко домакинство, или 
пък – както правят всички жени – си почиваше в разго-
вор с някоя съседка. А през деня след тоя бляскав успех – 
колко много поздравления трябваше да приема тя! 

По това време Виола бе привикнала да сяда пред 
къщната порта под един широк навес, който я пазеше от 

слънцето, но не ѝ пречеше на изгледа. И сега вие можете 

да я видите тук, разтворила на коленете си някакви ноти, 
на които от време на време хвърля бегъл поглед. Зад нея 
лозата свежда листи от асмата, която се вие над портата; 
а пред нея се вижда някой ленив кораб с бели платна, 
плуващ бавно по морската шир, която се стели надалеч. 
Както си седеше тъй, унесена повече в мечти, отколкото 
в размисъл, един мъж, идващ откъм Позилипо с мудна 
стъпка и приведени очи, мина близо край къщата. Виола 
внезапно вдигна очи и изтръпна от ужас, когато позна 
странника. Тя неволно възкликна и той се обърна, видя я 
и се спря. 

Той стоя няколко мига между нея и огряната от слън-
цето морска шир, наблюдавайки със сериозно и кротко 
мълчание, чуждо на всяка безочливост, свенливото лице 
и младата крехка фигура, която стоеше пред него. Най-
сетне той заговори: 

— Щастливо ли си, дете – рече той, почти с бащински 
тон – от кариерата, която лежи пред теб? От 16 до 30 го-
дини музиката, която звучи в шума на аплодисментите, е 
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по-сладка от оная, която гласът ти може да произведе. 
— Не знам – отговори Виола запъвайки се, ала оку-

ражена от благостта, която се разливаше от думите, отп-
равени към нея, тя поде – Не знам дали съм честита сега, 
но аз бях щастлива миналата нощ. И аз чувствам освен 
това, уважаеми господине, че трябва да Ви благодаря, 
макар може би вие да не знаете защо. 

– Лъжете се – каза странникът с усмивка. – Аз много 
добре знам, че подпомогнах вашия заслужен успех и по-
скоро вие сте тази, която не знае защо. Причината аз ще 
ви я кажа: то е защото видях в сърцето ви една амбиция 
по-благородна от женската суета. Дъщерята у вас ме ин-
тересуваше. Вие бихте желали, може би, да се бях възхи-
тил повече от певицата? 

– Не! О, не! 
– Добре, аз ви вярвам. А сега, понеже се срещнахме, аз 

ще се спра да ви дам един съвет. Когато наскоро се явите 
пак в театъра, вие ще видите пред нозете си всички сует-
ни младежи на Неапол. Бедно дете, пламъкът, който 
заслепява очите, може да опърли и крилцата. Спомняй 
си винаги, че едничката почит, която не петни, не може 
да ти бъде дадена от тия празни младежи. И каквито и да 
са твоите блянове за бъдещето – като ти говоря, аз вече 
виждам колко блуждаещи са те – дано се сбъднат само 
ония, които се съсредоточават около семейното огнище. 

Той млъкна, а сърцето на Виола силно тупаше. И в из-
блик на непринудени и невинни чувства, едва разбирай-
ки сериозността на неговото предупреждение, тя извика: 

– Ах, господине, не можете си дори представи колко 
ми е скъпо домашното огнище. А баща ми – без него ня-
маше да има ни дом, ни нищо! 

Тъмна и тъжна сянка падна по лицето на странника. 
Той погледна към тихата къща, потулена измежду лозо-
вите листи и пак се обърна към оживеното лице на мла-
дата актриса. 

– Добре – каза той. Простото сърце може да ѝ бъде 

най-добър водач. – И тъй, върви напред и преуспявай. 
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Сбогом, хубава певице. 
– Сбогом, господине. Но, – и нещо, на което тя не 

можеше да противостои, едно безпокойно чувство на 
страх и надежда я накара да попита: Ще Ви видя пак в 
Сан Карло, нали? 

– Не, поне за известно време. Днес напускам Неапол. 

– Наистина ли? И на Виола ѝ прималя на сърцето: по-

езията на сцената отлетя. 
– А – каза странникът, като се върна и сложи кротко 

ръката си върху нейната – А може би преди да се срещ-
нем, вие ще имате да прекарате известни страдания, да 
изпитате първите горчивини на човешкия живот, да 
разберете колко малко могат да платят придобивките на 
славата онова, което сърцето изгуби. Но бъди твърда и не 
отстъпвай – дори и пред онова, което ще ти се стори, че е 
състраданието на скръбта.  

Погледни онова дърво в градината на вашия съсед. 
Виж го как е израсло, изкривило се и се огънало. Някой 
вятър ще да е отвял семето, от което то е изникнало, в 
пукнатините на скалата. Задушено и зазидано наоколо 
от канари и здания, от природа и човек, животът му е 
бил борба за светлина – светлина, която е необходимост 
за живота и негов първичен принцип. Виждате как то се 
е сгърчило и извило – как, срещайки преграда на едно 
място, то е работило и се е борило и със стъбло, и с кло-
ни, да излезе най-сетне на светло, под ясното небе. Какво 
го е опазило, въпреки всички несгоди, които са съпро-
вождали и поникването му, и условията за неговия рас-
теж? Защо листата му са тъй зелени и сочни, както тия 
на лозата зад вас, която може да протегне всичките си 
пръчки и волно да поеме светлината на слънцето?  

Дете мое, благодарение на самия стремеж, който го е 
карал да се бори, благодарение на усилията си да се до-
бере до светлина, то я е придобило. Така, със смело сър-
це, въпреки всички несгоди и удари на съдбата и 
скръбта, човек трябва да се обръща към слънцето, да се 
стреми към небето. Това е, което дава знание на силния 
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и щастие на слабия.  
Преди да се срещнем пак, вие неведнъж ще вдигнете 

печални и натежали от скръб очи към тия спокойни 
клони. И когато чуете птичките да пеят от тях и видите 
слънчевата светлина да се пречупва от канарите и пок-
рива и да си играе с техните листи, научете урока, който 
Природата ви дава и през тъмнината – стремете се 
към светлината! 

Като каза това, той бавно си тръгна и остави Виола 
учудена, притихнала и наскърбена от неговата тъмна 
прокоба за идващите беди. И все пак, въпреки скръбта, 

остана очарована. Очите ѝ неволно го последваха, не-
волно тя простря ръце напред, като че ли да го повика да 
се върне. Света би дала тя да го видеше, че се връща, да 
чуе още веднъж приятния му, спокоен, сребрист глас, да 
усети пак лекото докосване на ръката му. Като лунна 
светлина, която смекчава и разхубавява всеки кът, върху 

който падне, ѝ се виждаше неговото присъствие. И както 

лунната светлина изчезва и нещата отново придобиват 
обикновения изглед на грубото и делничното, тъй из-

чезна той от очите ѝ и всичко наоколо придоби, както 

винаги, своя делничен вид. 
Странникът мина по оная дълга и хубава улица, която 

стигаше на края до дворците, гледащи срещу градските 
градини и води до по-населените части на града. Група 
млади, разточителни аристократи, които се въртяха край 
входа на едно заведение за прекарване на времето в най-
любимите забави на ония дни – сборище на най-
богатите и най-видните играчи на комар – с най-учтив 
поклон му сториха път, когато той мина край тях. 

– Не е ли туй богатият Занони, за когото цял град 
приказва? – попита един от тях. 

– Да! И казват, че богатствата му са несметни! 
– Казват? Кои са тия, дето казват – кой е в случая ме-

родавен? От няколко дни е вече той в Неапол и не съм 
срещнал ни един, който да знае нещо за родното му мяс-
то, за потеклото му или – което е по-важно – за имотно-
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то му състояние! 
– Вярно е, но той пристигнал в един великолепен ко-

раб, за който казват, че бил негов собствен. Гледайте – 
не, не можете го види от тук, но той е пуснал котва долу в 
залива. Банкерите, с които той има работа, говорят със 
страхопочитание за сумите, които бил вложил у тях. 

– От къде е дошъл? 
– От някакво си пристанище на Изток. Моят слуга 

научил от един от матросите на Моле, че бил прекарал 
няколко години в Индия. 

— Ха, разказвали са ми, че в Индия хората събирали 
златото като раковини и че имало долини, дето птичките 
виели гнездата си със смарагди, за да привличат насеко-
мите. Но ето че иде княза на комарджиите – Цетокса. 
Бъдете уверени, че той ще е вече завързал познанство с 
тоя голям богаташ. Той се привлича от златото, както 
желязото от магнита. Е, Цетокса, какво ново за златните 
монети на сеньор Занони? 

– О – каза Цетокса нехайно – моят приятел… 
– Ха-ха, чуйте го! Неговият приятел… 
– Да, моят приятел Занони отива в Рим за известно 

време. След като се завърне, ми обеща, че ще ми опреде-
ли ден да вечеря с мене и аз тогава ще го въведа между 
вас и сред най-видното общество на Неапол. Той е един 
от най-приятните и духовити мъже! 

– Сега кажи ни, за Бога, как се случи, че тъй внезап-
но му стана приятел? 

– Скъпи Балджиозо, нищо по-естествено. Той жела-
еше да вземе една ложа в Сан Карло. Но няма защо да ви 
казвам, че в очакване на една нова опера (ах колко е ве-
ликолепна тя – тоя клетник Пизани! – кой да му се на-
дява?) и на една нова певица – (ех, че лице, ех, че глас!) 
бяха заети всички места – до последното кътче. Аз чух за 
желанието на Занони да стори чест на тоя талант на Не-
апол и със свойствената ми учтивост към видните чуж-
денци изпратих да му кажат, че давам ложата си на не-
гово разположение. Той прие – представям му се аз на 
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един от антрактите – много приятен човек е –  и той ме 
поканва на вечеря. Ние стояхме дълго, разправих му 
всички новини в Неапол – станахме, както се казва, сър-
дечни приятели. А преди да се разделим, принуди ме да 
взема ей тоя диамант – „Туй е дребна работа“ – ми казва 
той! Най-веселата вечер, която съм прекарал през пос-
ледните десет години! 

Кавалерите се струпаха около него да видят диаманта. 
– Сеньор, граф Цетокса – каза един от присъстващи-

те, който имаше важен и мрачен вид, и който на два-три 
пъти се прекръсти, докато неаполитанецът разказваше – 
Нищо ли не знаете за странната мълва, която се носи за 
тоя човек? И не ви ли е страх да вземете от него подарък, 
който може да ви донесе най-фатални сетнини? Не знае-
те ли, че той бил – както се мълви – магьосник; че имал 
зло око, че… 

– За Бога, пощади ни от твоите овехтели суеверия -
прекъсна го Цетокса презрително. – Тия неща не са вече 
на мода, днес не върви нищо друго освен скептицизмът и 
философията. А и на какво се основават в края на краи-
щата – като се проследи – тия слухове? Те нямат друг 
произход освен тоя, че някакъв си извеян старец на 86 
години, съвсем по детински, тържествено уверява, че бил 
виждал същия този Занони преди 70 години. Той самият 
– тоест разказвачът – е бил тогава още момче. Бил го 
видял в Милано. И същият тоя Занони, както всички 
виждате, е всъщност толкова млад, колкото тебе, Бел-
джиозо, или мене. 

– Но това – каза сериозният господин – това е тъкмо 
тайната. Старият Авелли заявява, че Занони не изглежда 
нито с един ден по-стар от оня ден, в който се срещнали 
в Милано. Той казва, че дори тогава в Милано – забеле-
жете това – макар и под друго име, тоя същият Занони се 
появил в същия блясък, и че бил обгърнат със същата 
тайна, както и днес. И че някой си старец там си спом-
нял, че го бил видял преди 60 години в Швеция. 

– Шт! – отвърна Цетокса – същото говориха и за оня 
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шарлатанин Калиостро – чисти басни. Ще им повярвам, 
ако видя тоя диамант да се превърне в сено. Впрочем – 
прибави той сериозно – аз считам тоя бележит човек за 
мой приятел и най-малката думица против неговата чест 
и име ще бъде като обида, нанесена лично на мен. 

Цетокса бе фехтовчик, от когото се бояха всички. Се-
риозният господин, макар и да се безпокоеше за духов-
ното здраве на графа, се грижеше еднакво и за собстве-
ното си телесно здраве. Той се задоволи с един състрада-
телен поглед и – като се обърна кьм входа – изкачи се по 
стълбите към игралните маси. 

— Ха-ха! – рече Цетокса със смях – нашият добър Ло-
редано завижда за моя диамант. Господа, вие ще вечеря-
те с мен тая нощ. Уверявам ви, че никога не съм срещал 
по-приятен, по-дружелюбен, по-приказлив човек от моя 
скъп приятел сеньор Занони. 

 

Глава Пета 

А сега, придружавайки тоя тайнствен Занони, при-
нуден съм за малко да кажа сбогом на Неапол. Качи се 
зад мене, качи се на моя крилат кон, читателю, нас-
тани се както ти е удобно… Тъй, тъй, ние политаме…  

Виж как яздим във висините! Рим, седмохълмести 
Риме, приеми ни, както споменът приема морния път-
ник. Приеми ни в мълчание сред развалините!  

По средата на тая пустош има едно старо здание – от 
средновековието. Тук живее един чудноват самотник. По 
времето, когато маларията започна да върлува, тукаш-
ните селяни избягват отровната растителност, която рас-
те тук наоколо. Ала тоя странник и чужденец диша без 
опасност за живота отровния въздух. Той няма прияте-
ли, няма познати, няма другари – освен книги и научни 
инструменти. Често го виждат да броди по обраслите с 
трева могили или да кръстосва улиците на новия град, 
но не с разсеяния вид и нехайност на учения, а с наблю-
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дателен, проникващ поглед, който като че ли се впива в 
сърцата на минувачите. Един старец, но не недъгав, а 
строен и снажен, като че ли бе в разцвета на своите го-
дини. Никой не знаеше беден ли е или богат. Той не про-
сеше милостиня, но и никому не даваше – не правеше 
зло, но изглеждаше, че не прави и добро. Той е човек, 
който – види се – няма друг свят, освен самия себе си. Но 
външното мами. Защото науката, както и добротата, 
обитават навред в широката вселена. В това жилище за 
първи път, откак е заето, влиза един посетител. Той е 
Занони. 

Вижте тия двама мъже седнали един до друг, разгова-
ряйки сериозно. Сума години са отлетели, откак са се 
срещнали за последен път – телесно поне и лице в лице. 
Но ако те са мъдреци, мисълта може да срещне 
мисълта и духът – да срещне духа, макар и океа-
ни да делят физическите им форми. Дори и 
смъртта не може да разлъчи мъдреците.  

Ти си срещал Платон, когато очите ти са се просълзя-
вали при четенето на Федон. Дано Омир да живее зави-
наги с всички люде! Те си приказват, те си правят изпо-
веди един другиму, те призовават миналото и го отново 
оживяват. Но забележете колко различно засягат тия 
спомени двамата. По лицето на Занони, въпреки при-
вичното му спокойствие, се вижда как чувствата се менят 
– идват и си отиват. Той е действал в миналото, което 
сега преглежда. А ни една черта на човещина, която спо-
деля радости и скърби, не може да се улови по безстрас-
тното лице на неговия събеседник. Миналото, както и 
Настоящето, за него са като Природата за мъдреца и  
книгата за учения – един тих и духовен живот – едно 
изучаване – едно съзерцание… 

Взри се в студеното и дълбоко презрение, което се из-
писва по челото на стария мъж; във възвишената, ала 
затрогваща тъга, която помрачава великолепното лице 
на Занони. Дали защото единият гледа с презрение на 
борбите и техния изход, а другият с ужас или състрада-
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ние? Мъдростта, съзерцавайки човешкия род во-
ди към два резултата: състрадание или презре-
ние. Оня, който вярва в други светове, може да свикне 
да гледа на това така, както естественикът гледа на про-
мените, които стават в един мравуняк или в едно листо. 
Какво е Земята спрямо Безкрая и какво е нейната трай-
ност спрямо вечността? О, колко по-велика е душата на 
един човек, отколкото превратностите, които може да 
преживее цялото земно кълбо!  

Дете на небето, и наследниче на безсмъртието, как ще 
оглеждаш после, отправил поглед назад от някоя звезда, 
тоя мравуняк и неговите смущения, от Хлодвиг до Ро-
беспиер, от Ной до сетния Огън! Духът, който може да 
съзерцава, който живее само в духовното, може да възле-
зе до своята звезда дори от тая гробница, наречена Земя, 
и дори когато ковчегът, наречен Живот, затваря в своята 
тленност Вечното! 

Но ти, Занони, се отказа да живееш само в сферите на 
ума, ти не умъртви сърцето си, твоят пулс все още бие в 
едно със сладката музика на тленните страсти, твоята 
мъжественост е все още за теб нещо повече от една гола 
абстракция. И ти би желал да хвърлиш поглед над Рево-
люцията, която е още в своята люлка, която бурите лю-
леят, ти би желал да видиш света, когато неговите еле-
менти се сборят сред хаоса. . 

Върви! 
 

Глава Шеста  

„Невежи наставници на тоя немощен свят!“, Волтер 
 

Една вечер в Париж, няколко месеца след датата, на 
която се разви действието в последната ни глава, се бяха 
събрали неколцина от най-видните люде на времето си, 
в дома на един благородник, знаен както по благородно-
то си потекло, тъй и по либералните си убеждения. Поч-
ти всички присъстващи изповядваха възгледите, които 
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тогава бяха на мода. Защото както после дойде едно 
време, когато нямаше нищо по-незначително от народа, 
така сега бе времето, когато нищо не бе по-обикновено 
от аристокрацията. Най-издигнатите мъже и най-
високопоставените аристократи говориха наляво и на-
дясно за равенство и просвета. 

Между най-бележитите гости беше и Кондорсе, тогава 
в разцвета на своята репутация, кореспондиращ с царя 
на Прусия, интимен приятел на Волтер, член на около 
половината академии в Европа, аристократ по потекло, 
учтив по маниери, републиканец по убеждения. Тук бяха 
и почитаемия Малерб, както и Жан Силвен Байи, за-
вършеният учен. Разговорът, както можеше да се очаква, 
беше от чисто литературно и интелектуално естество, 
оживяван от време на време от леки шеги. Няколко 
дами, принадлежащи към оная стара и горда аристокра-
ция – защото аристокрацията все още съществуваше, 

макар часовете ѝ да бяха вече преброени – допълваха 
чара на обществото, и от тях именно изхождаха най-
дръзките критики и най-либералните мнения… 

– Безспорно е, че великата Революция наближава 
скоро да избухне – С исполински стъпки, както Монтес-
кьо се изразява в безсмъртното си съчинение. 

И гласовете на всички – образовани и благородници, 
роялисти и републиканци – се сляха в един разбъркан 
хор; те съвпадаха само в пророкуването на ония славни 
работи, които „великата Революция“ щеше да донесе. 
Тук Кондорсе стана още по-красноречив отпреди. 

– Трябва бездруго суеверието и фанатизмът да сторят 
място на философията. Царете преследват личности, 
свещениците – възгледи… 

– И тогава – заключи Кондорсе – тогава ще започне 
Векът на Разума! Равенство в образование, равенство в 
институции, равенство в блага! Най-големите пречки на 
образованието са първо – липсата на общ език, и второ – 
краткотрайността на живота. Що се отнася до първото – 
щом всички хора са братя, защо да нямат общ език? А 



 
46 

колкото до второто, понеже органическото усъвършенс-
тване на растителния свят е безспорно, защо да е Приро-
дата по-немощна по отношение на по-изтънчения живот 
на мислещия човек? Вече самото премахване на двете 
най-големи причини за физическата нищета – от една 
страна преголямото богатство, от друга – отвратителната 
сиромашия – по необходимост ще увеличи обикновената 
продължителност на живота. Тогава медицината ще се 
тачи вместо войната, която не е нищо друго, освен изкус-
тво за убиване. Най-благородните усилия на най-острите 
умове ще бъдат посветени на откриване и премахване 
причините на всички болести. Животът, твърдя аз, не 
може да се направи вечен, но би могъл да се продължи 
неопределено. И както по-долните животни предават по 
наследство силата си на своето потомство, тъй и човекът 
ще предава своята подобрена организация – и умствена, 
и физическа – на синовете си. О да, нашата епоха се 
приближава до това съвършенство! 

Високоуважаемият Малерб въздъхна. Той като че ли 
се страхуваше, че няма да доживее това време. Гиздавият 
Маркиз дьо *** и дамите, още по-гиздави от него, гледа-
ха наоколо, пълни с дълбока увереност и радост. 

Но тук имаше и двама мъже, седнали един до друг, 
които не взеха участие в общия разговор. Единият – 
чужденец наскоро дошъл в Париж, където богатството 
му, външността му и неговата образованост му спечелиха 
в скоро време и име, и почит. Другият – стар човек, на 
около 70 години – духовитият и добродетелен, добър и 
все още с весело сърце Казот. 

Те двамата си приказваха дружески и настрана от дру-
гите, и само една случайна усмивка свидетелстваше, че 
вдават слух в общия разговор. 

– Да – каза чужденецът. – Ние сме се срещали преди. 
– Мислех, че не ще съм забравил вашата физионо-

мия, но напразно се ровя в спомените си от миналото. 
– Аз ще ви помогна. Припомнете си времето, когато 

– било от любопитство, било от благородния стремеж 
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към познание – вие дирехте посвещение в тайния орден 
на Мартинец де Паскуали.6 

– О да, възможно е! Да не би и вие да сте един от туй 
теургично7 братство? 

– Не. Аз съм присъствал на техните церемонии, но 
само за да видя как напразно се мъчеха да възкресят ед-
новремешните чудеса на Кабалата. 

– Нравят ли ви се подобни занятия? Aз се отърсих от 
влиянието, което те някога упражниха върху моя ум. 

– Не сте се отърсили – отвърна сериозно чужденецът. 
То още е във вас – във вас е до тоя час. То тупти в сърцето 
ви. То гори в ума ви. То ще проговори с езика ви. 

И чужденецът продължи със силен глас да му говори, 
да му припомня известни церемонии и доктрини, да ги 
обяснява и подкрепя със случки от живота и опитността 
на самия му слушател, случки тъй добре знайни на тоя 
чужд човек, че Казот го побиха тръпки. 

Лека-полека приятното и добродушно лице на старе-
ца се помрачи и той започна да хвърля от време на време 
изпитателни, любопитни, безпокойни погледи към своя 
събеседник. 

Очарователната дукеса Г. обърна внимание на оживе-
ните гости върху разсеяния вид и начумереното чело на 

 
6 За Мартинец де Паскуали малко се знае. Дори страната, в 
която е роден, е въпрос на спор. Както и за обредите, церемо-
ниите и естеството на кабалистичния орден, основан от него.  

   Трябва също да се отбележи, че Жак Казот, каквото и да е 
научил от братството на Мартинец, не е възприел нищо, което 
да намали примерността на живота му и искреността на него-
вата религиозност. Кротък и смел същевременно, той никога 
не е преставал да се противопоставя на крайностите на рево-
люцията. А преди екзекутирането му, той поискал писалка и 
книга и написал: „Жено, деца, не плачете за мен, не ме забра-
вяйте но от всичко най-вече помнете да не огорчавате Бога“ 
7 Теургия – изкуство за влизане във връзка с различни катего-
рии същества (светли или тъмни) чрез произнасяне на специ-
ални формули и използване на определени обреди и символи. 
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поета. И Кондорсе, който не обичаше в негово присъст-
вие да изпъкват други, каза на Казот:  

– А какво пророкувате вие за Революцията – поне как 
ще се отрази върху нас? 

При тоя въпрос Казот се вцепени, страните му поб-
ледняха, едри капки пот избиха по челото, а устните му 
затрепериха. Веселите му събеседници го загледаха с 
изненада. 

– Говори! – прошепна чужденецът, като сложи леко 
ръката си върху ръката на стария шегобиец. 

При тия думи, лицето на Казот се изтегна и вцепени, 
очите му заблуждаха с празен поглед в пространството, и 
с тих и кух глас той тъй отговори: 

– Вие искате да знаете как тя ще се отрази върху вас, 
които сте нейните най-просветени и най-безкористни 
дейци. Ще ви отговоря. Вие, маркиз дьо Кондорсе, ще 
умрете в затвора, ала не от ръката на палач. В тихото 
щастие на оня ден, философът ще носи със себе си не 
елексира, а отровата. 

– Бедни ми Казоте – каза Кондорсе със своята хубава 
усмивка – какво общо имат затвори, екзекуции и отрова 
с епохата на свободата и братството? 

– В името на Свободата и Братството именно ще гъм-
жат затворите и екзекуторите ще се напият с кръв. 

– Вие имате наум коварното духовенство, а не фило-
софията – рече Шанфор8. – А какво ще кажете за мен? 

– Вие сам ще си разрежете вените, за да избегнете 
братството с Каин… – А за вас, уважаеми Малерб, за вас 
Емар Николай, за вас учений Байи – аз ги виждам да 
издигат ешафод! И през цялото това време, думата фи-
лософия не ще падне от устата на вашите убийци… 

 
8 Шанфор – един от ония книжовници, които – макар и увле-
чени от първоначалния, красив вид на Революцията – после 
отказаха да следват нейните подли дейци и техните ужасни 
изстъпления. Като видял написано по стените: „Fraternite ou 
la Mort“ („Братство или смърт“), той забелязал, че тия думи се 
тълкуват тъй: „Или ми бъди брат, или ще те убия.“ 
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Това беше вече премного за слушателите му, които 
преди миг изглеждаха сериозни и замислени, и те из-
бухнаха в несдържан смях; а Казот, като че ли изтощен 
от своите предсказания, потъна пак в креслото си и поч-
на да диша тежко и с мъка… 

 

Глава Седма 

„Кой те натовари с мисията да вестиш на наро-
да, че няма Бог? Каква облага имаш да убежда-
ваш хората, че някаква сляпа сила направлява 
техните съдбини и поразява наслуки и престъп-
ление, и добродетел?“ 

из реч на Робеспиер, 7 май 1794 
 

Беше малко преди полунощ, когато чужденецът се за-
върна вкъщи. Неговите апартаменти се намираха в едно 
от ония грамадни здания, които могат да се нарекат сък-
ращения на самия Париж. Зимниците бяха натъпкани с 
работници, които стояха едва на една стъпка по-горе от 
сетните бедняци, а нерядко и от осъдени или бегълци от 
преследването на закона.  

Или пък в тях обитаваше някой дързък писател, който 
след като е разпространявал сред народа най-превратни 
учения или е върло нападал и чернил духовенство, уп-
равници и цар, се е укривал сред плъховете, за да се 
отърве от преследването, което чака ония, които милеят 
за доброто. Партерът бе зает от дюкяни, полуетажа – от 
артисти, главните етажи от благородници, а мансардите 
– от занаятчии или леки жени. 

Когато чужденецът се качваше по стълбите, един 
млад човек, с изглед и лице, които не вдъхваха нищо 
добро, излезе из една врата на полуетажа и се стрелна 
край него. Погледът му беше блуждаещ, мрачен, див и 
все пак плах. Лицето на тоя човек бе пепелно-бледо и 
чертите му конвулсивно трепереха. Чужденецът се спря 
и внимателно го наблюдаваше, когато той се втурна на-
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долу по стълбите.  
Както стоеше така, той чу нечий стон, който идеше от 

стаята, която младият човек преди малко бе напуснал. 
Последният, като излизаше, блъсна вратата с голяма 
сила, но някакво парче, навярно от някое дърво за горе-

не, ѝ попречи да се затвори и тя стоеше сега леко открех-
ната. Чужденецът я отвори и влезе. Той мина през една 
малка, оскъдно мебелирана стаичка и се озова в една 
спалня, разхвърляна и мръсна. Проснат на легло и гър-
чейки се от болки, лежеше един старец. Един едничък 
светилник осветяваше стаята и огряваше с бледите си 
лъчи съсухреното и мъртвешко лице на болния. Нямаше 
никой при него. Той изглеждаше, като че ли изоставен 
да предаде сам своето последно дихание.  

– Вода – изстена той – Умирам от жажда, цял горя! 
 Влезлият се приближи до леглото, приведе се над не-

го и му взе ръката. 
– О, бъди благословен, Жан, бъди благословен! – каза 

болният – Доведе ли вече лекаря? Господине, аз съм бе-
ден, но ще ви заплатя добре. Не ми се ще още да умра, 
заради тоя млад човек.  

И той се изправи на леглото и безпокойно втренчи 
помътнелите си очи към своя посетител. 

– Какво чувствате, какво ви боли? 
– Огън, огън! Огън в сърцето, в червата – цял горя! 
– От кога не сте яли? 
– Ял! Само тоя бульонец. Ей паницата – от шест часа 

насам само туй съм хапнал. Едва го изпих и болките за-
почнаха. 

Непознятият погледна в паницата – в нея беше оста-
нало малко бульон. 

– Кой ви даде тоя бульон? 
– Как кой? Жан. Кой друг освен него? Аз нямам слуги 

– ни един! Аз съм беден, господине, много беден. Но не, 
вас лекарите не ви е грижа за бедните. Аз съм богат! 
Можете ли да ме излекувате? 

– Да, ако Небето благоволи. Но почакайте малко. 
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Старецът умираше под бързото действие на отровата. 
Непознатият се завтече до своя апартамент и не след 
дълго се завърна с някакъв лек, който действаше като 
противоотрова. Болките престанаха, бледният, син цвят 
на устните се махна. Старецът се унесе в дълбок сън. Не-
познатият спусна завесите около леглото, взе светилника 
и почна да разглежда жилището.  

Стените и на двете стаи бяха украсени с хубави карти-
ни, излезли изпод ръката на майстори. Имаше и една 
папка, пълна със скици, пак тъй майсторски. Ала повече-
то от тях съдържаха неща, които ужасяваха окото и бун-
туваха вкуса. Те представяха човешкото тяло при най-
разнообразни изтезания – колелото, бесилката, всичко 
което жестокостта бе изобретила, за да изостри мъките 
на смъртта. Изглеждаха още по-страшни, благодарение 
на мощния замах и изтънчената наслада, с която худож-
никът третираше сюжетите си.  

И някои от лицата на тия тъй обезобразени хора се 
бяха дотолкова отклонили от идеала, та не можеше да се 
разбере, че са портрети. А под картините с едър, дързък 
и нестроен почерк бе написано: Бъдещето на Аристок-
ратите. В един от ъглите на стаята, близо до едно старо 
бюро, имаше един малък вързоп, нехайно заметнат с 
мантия, като че ли да бъде скрит… 

На масата имаше един том – едно от съчиненията на 
Волтер – който бе отворен тъкмо на оная страница, коя-
то съдържаше обосновката за съществуването на Вър-
ховното Същество9… 

Часовникът удари два. Навън се чу шум от стъпки. 
Непознатият седна тихо на края на леглото и завесите го 
затулваха от очите на човека, който току-що влезе на 
пръсти в стаята. Той бе същият, с когото се бяха разми-
нали по стълбите. Новодошлият взе светилника и се 

 
9 Култът към „Върховното Същество“ е един опит на Черното 
Братство на мястото на Бога или Христос да бъде поставено 
едно същество от йерархиите на падналите ангели. 
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приближи до леглото.  
Лицето на стареца беше обърнато към възглавницата. 

Но той лежеше тъй тихо и дишането му бе тъй нечуто, че 
за бързия и гузен поглед, който тоя човек хвърли, сънят 
на стареца можеше преспокойно да се стори като сетната 
почивка на смъртта. Новодошлият се отдръпна назад с 
демонична усмивка по лицето си.  

Той сложи пак светилника на масата, отвори бюрото с 
един ключ, който извади от джоба си, и скри у себе си 
златото, което намери в шкафовете. В туй време старецът 
почна да се събужда. Той се изправи и погледна нагоре. 
Обърна поглед към светлината, която започваше да 
бледнее и да гасне, и видя крадеца в самия момент на 
кражбата. Той се изправи за миг като вцепенен – повече 
от учудване, отколкото от страх – и скочи от леглото. 

– Справедливо Небе! Сън ли е това? Ти! Ти! Ти, за ко-
гото аз се трудих и мъчих! Ти! 

Крадецът изтръпна и изпусна златото на пода. 
– Какво?! – каза той. – Още ли не си умрял? Не можа 

ли да подейства отровата? 
– Отрова ли, момче! Да! – изпъшка старецът и закри с 

ръце лицето си.  
Сетне, с внезапен изблик на енергия, той извика:  
– Жан, Жан, вземи тая дума назад. Окради ме, ограби 

ме ако искаш, но не казвай че си искал да убиеш оня, 
който е живял само за теб! На, на вземи златото: за теб 
съм го трупал. Върви, върви!  

И старецът, който в страстния си порив бе слязъл от 
леглото, падна в нозете на несполучилия убиец и се за-
гърчи на пода – вътрешното терзание бе много по-
непоносимо, отколкото телесното, което преди малко бе 
изтърпял. Крадецът го погледна със студено презрение. 

– Какво съм ти сторил, нещастнико? – извика старе-
цът – какво, освен дето те обичах и гледах? Ти беше си-
раче, отхвърлено от всички. Аз те отгледах и те взех за 
син. Ако хората ме наричат скъперник, то е само да те не 
презира никой след смъртта ми – теб, моят наследник, 
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защото природата те беше зле белязала и обезобразила. 
Ти щеше да имаш всичко след смъртта ми. Не можеше 
ли да ме пощадиш още някой и друг месец или ден? За 
твоята младост туй е нищо, за моите старини – всичко, 
което ми остава. Какво ти сторих?  

– Ти продължаваше да живееш без да направиш за-
вещание. 

– Боже мой! Боже мой! 
– Твой Боже! Глупако! Та не ми ли думаше още от де-

те, че няма Бог? Не ме ли откърми с философия? Не ми 
ли казваше: „Бъди добродетелен, бъди добър, бъди 
правдив заради човечеството: но няма друг живот след 
тоя.“ Човечество! Как да обичам човечеството? Грозен и 
недъгав, хората се гаврят с мен, когато минавам по ули-
ците. Какво си ми сторил ли? Ти ми отне надеждата за 
един други свят! Няма друг живот, а? Добре тогава, на 
мен ми трябва твоето злато, та да мога поне на този жи-
вот да се нарадвам колкото се може по-добре! 

– Изверг! Проклета да бъде твоята неблагодарност!  
– А кой ще чуе твоите проклятия? Много добре знаеш, 

че няма Бог! Слушай, аз съм подготвил всичко за моето 
бягство. Виж, ето ми паспорта. Конете ми ме чакат вън. 
Наредени са и смени за конете. У мен е твоето злато. И, 
говорейки, окаяникът продължаваше да си тъпче джобо-
вете със злато. 

– А сега, ако ти пощадя живота, как мога да съм сигу-
рен, че няма да ме обадиш на полицията? 

Говорейки, той почна да се приближава към стареца с 
мрачен поглед и заплашителни жестове. Гневът на ста-
реца се превърна в страх. Той затрепери пред тоя звяр. 

– Остави ме да живея, остави ме да живея, за да… 
– За да – какво? 
– За да мога да ти простя! Няма защо да се боиш от 

мен. Кълна ти се! 
– Кълнеш се! А в кого и какво, старче? Аз не мога да 

ти вярвам, щом и ти не вярваш в никакъв Бог. Ха-xa! 
Виж плода на твоите учения. 
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Още миг и тия престъпни пръсти щяха да удушат сво-
ята плячка. Ала между убиеца и неговата жертва се въз-
прави една фигура, която и на двамата се стори като по-
сетител от оня свят, който и двамата отричаха – благо-
родна в своята мощ и царствена в своята вдъхваща стра-
хопочитание красота. Разбойникът се стъписа, извърна 
се и избяга от стаята, а старецът падна на пода в несвяст. 

 

Глава Осма 

„Да знаеш как един зъл човек ще действа, когато е влас-
тен, как ще изврати всички учения, които проповядва.“ 

С. Монтегю 
 

„Човекът естествено притежава, подобно на живот-
ните, същите ония нагони, които несъзнателно ги 
предпазват от всички същества, враждебни към тях и 
опасни за техния живот. Ала той тъй често ги пре-
небрегва и те задрямват. Не е така с онзи, който 
култивира Великата Наука.“ 

Трисмегистус IV (Розенкройцер) 
 

Когато на следващия ден непознатият намина да види 
стареца, с изненада констатира, че той се бе успокоил и 
съвзел от снощната сцена и от страданията, които беше 
изживял. Болникът с горчиви сълзи на очи изказа своята 
благодарност към спасителя си и каза, че бил пратил 
вече да повикат един негов роднина, който да се разпо-
реди за бъдещата му сигурност и обзавеждане.  

– Защото аз имам още пари – рече старецът – и вече 
няма защо да бъда скъперник.  

И той накратко разказа кога и как се бе свързал с оня, 
който се бе опитал да го убие. 

Изглежда, че на младини той се е скарал с роднините 
си поради разногласия в религиозните възгледи. Отх-
върлил всяка религия като празна басня, той хранеше 
все пак известни чувства в себе си, които го предразпо-
лагаха – защото, ако и да беше интелектът му слаб, стре-
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межите му бяха добри – към оная фалшива и прекалена 
чувствителност, която често бива възприемана за мило-
сърдие от попадналите под нейната власт.  

Той нямаше деца и затова реши да осинови едно и да 
го възпитава съобразно с изискванията на Разума. Той 
избра едно от най-долнопробните деца, чиито телесни 
недъзи и грозота можеха само да възбудят в него по-
голямо състрадание, и това дете накрая спечели напълно 
неговата обич. В това захвърлено дете той обичаше не 
само един син, той обичаше една теория! Той го възпита 
най-философски. Хелвеций му бе доказал, че възпита-
нието може да направи всичко. И още преди единадесе-
тата му година най-любимата фраза на малкия Жан бе: 
„Светлина и Добродетел“.  

Детето прояви известни дарби, особено в областта на 
изкуството. Неговият покровител му потърси учител, 
който като него да бъде свободен от „предразсъдъци“, и 
избра художника Давид. Този човек, които бе тъй отвра-
тителен като ученика си, и чиито склонности бяха тол-
кова порочни, колкото професионалната му сръчност бе 
неоспорима, наистина бе дотолкова свободен от „пред-
разсъдъци“, колкото покровителят можеше да желае. На 
Робеспиер бе отредено отпосле да вдъхне у кръвожадния 
живописец вяра във Върховното Същество.  

Детето още от най-ранна възраст започна да чувства 
своята грозота, която бе почти противоестествена. Него-
вият благодетел напразно се помъчи с философските си 
афоризми да го утеши за това проклятие на природата. 
Но когато му изясни, че парите в тоя свят, подобно на 
любовта, покриват сума грехове, детето жадно вдаде слух 
и се примири. Да пести пари за едничкото същество в 
света, което обичаше, му стана същинска страст. И наис-
тина той си прие наградата. 

– Но аз съм благодарен, че той избяга, каза старецът 
като си бършеше очите. – И до просия да ме бе докарал, 
аз пак никога не бих го осъдил. 

– Да, защото вие сте виновен за престъпленията му. 
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– Как така?! Аз ли, който непрестанно му втълпявах 
колко е красива добродетелта? Обяснете. 

– Уви, ако вашият ученик снощи не можа да направи 
ясно това със собствената си уста, и ангел от небето да 
слезеше да ви го каже, пак щеше да е напразно. 

Старецът неспокойно се раздвижи и се канеше да от-
говори, когато роднината, за когото бе проводил и който, 
родом от Нанси, се случи по туй време в Париж, влезе в 
стаята. Той бе човек, прехвърлил малко тридесетте годи-
ни, със сухо, сатурново, мършаво лице, с безпокойни очи 
и стиснати устни. Той изслуша със сума възклицания на 
ужас разказа на своя роднина и се опита сериозно, но 
напразно, да го накара да подаде жалба против своето 
протеже. 

– Мълчете, мълчете, Рене Дюма! – каза старецът. – 
Вие сте адвокат. Вие сте свикнали да гледате през пръсти 
на човешкия живот. Щом някой наруши известен закон 
и вие ще креснете: „Да се обеси!“ 

– Аз ли? – извика Дюма, като дигна нагоре и очи и 
ръце – Как лошо съдите за мен, почитаеми философе! Аз 
оплаквам повече от всеки друг строгостта на нашите за-
кони. Аз мисля, че държавата никога не би трябвало да 
отнема живота – дори и живота на един убиец. Аз съм 
напълно съгласен с оня млад държавник – Максимилиан 
Робеспиер – че палачът е изобретение на тирана. И туй, 
което най-много ме привързва към нашата идваща рево-
люция, е убеждението, че тя ще унищожи завинаги тая 
легална касапница. 

Адвокатът се спря задъхан. Непознатият го изгледа 
втренчено и се обърна побледнял. 

– Вашето лице нещо се измени, господине – каза Дю-
ма. – Може би не сте съгласни с мен. 

–  Извинете. Аз трябва да потисна в себе си един смъ-
тен страх, който ми се стори, че се надига.  

–  Какъв страх? 
– Беше, че ние ще трябва пак да се срещнем, когато 

вашите възгледи за смъртта и за философията на рево-
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люциите ще бъдат вероятно по-други. 
–  Никога! 
– Очарован съм от вас, братовчеде Рене – каза старе-

цът, който бе изслушал речта му с наслада. О, виждам, че 
имате вярно чувство за правдата и човещината. Защо не 
се опознах с вас още по-рано? И вие ли се възхищавате 
от революцията? И вие ли като мен презирате тиранията 
на царете и коварството на свещениците? 

– Да ги презирам ли! Та как можех да обичам чове-
чеството, ако не ги презирах? 

– И вие не мислите, нали, каза старецът колебливо, 
заедно с тоя благороден господин, че съм се заблуждавал 
в наставленията, които се мъчех да втълпя у оня нещаст-
ник? 

– Да се заблуждавате ли! Крив ли е Сократ, че Ал-
кивиад е бил прелюбодеец и предател? 

– Чувате ли, чувате ли! Но Сократ е имал и своя Пла-
тон. Отсега нататък вие ще бъдете моя Платон. Чувате 
ли? – възкликна старецът, обръщайки се към непозна-
тия.  

Но последният бе на прага. Кой ще седне да се разп-
равя с най-опърничавото от всички суеверия – с фана-
тизма на неверието? 

– Отивате ли си? – се провикна Дюма. – И то преди 
да съм ви благодарил, да съм ви благословил задето спа-
сихте живота на този скъп и благороден старец? О, ако 
мога някога да ви се отплатя – ако някога ви потрябва 
кръвта, която тече в сърцето на Рене Дюма!  

Изпращайки го тъй с подмазване, той придружи не-
познатия до вратата на другата стая. И като го задържа 
любезно, след като метна поглед през рамо, за да се уве-
ри, че няма да бъде чут от стопанина, той прошепна: 
Трябва да се върна в Нанси. Човек не трябва да си губи 
времето напразно. Мислите ли, господине, че оня раз-
бойник е задигнал всичките пари на тоя стар глупак? 

– Тъй ли говори Платон за Сократа, мосю Дюма? 
– Ха-ха – вие сте жлъчен. – Е да, имате право. Госпо-
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дине, ние пак ще се срещнем. 
– Пак! – изрече странникът и челото му се помрачи. 
Той побърза да се качи в стаята си и прекара целия 

ден и цялата нощ сам в занимания – не е важно какви – 
които само увеличиха неговото мрачно настроение. 

Кое щеше да свърже някога съдбата му с Рене Дюма 
или с избягалия убиец? Защо му се стори лекият въздух 
на Париж натегнал от кървави пари? 

Защо някакъв тъмен инстинкт го подтикваше да из-
бяга от тия блестящи кръгове, от тоя фокус на пробуде-
ните надежди на света, и го предупреждаваше да не се 
връща вече – него, чието гордо съществувание не зася-
гаше нищо? Но да се махат тия сънища и предчувствия. 
Той оставя Франция зад себе си. Назад, о Италио, към 
твоите величествени руини! Още веднъж душата му ди-
ша волния въздух на Алпите. 

Волен въздух! Човек никога не ще бъде тъй свободен 
всред площадите, както е свободен на планината. А и 
ние, читателю, и ние да се откъснем от тия изложби на 
лъжливата мъдрост, които таят в себе си безбожни прес-
тъпления. Да полетим пак във ведрите простори, където 
чистите Форми обитават… Нежна Виоло, по бреговете на 
лазурния Партеноп, през гроба на Виргилий и Циме-
рийската пещера, ние пак се връщаме при тебе! 

 

Глава Девета 

„Понеже не искаше крилатият кон да литне още 
по-високо, той го привърза край морския бряг.“ 

Orl. Fur., c. VI. XXIII. 
 

O, музиканте! Щастлив ли си сега? Ти пак зае своето 
място пред нотния пулт – а твоят верен барбитон има 
своя дял в триумфа ти. Най-хубавата ти творба изпълва 
слуха ти, дъщеря ти запълва сцената: музика и изпълне-
ние са дотолкова едно, че аплодисментите към едната са 
аплодисменти и към двете. Те ти правят път в оркестъра, 
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те не ти се подиграват вече и не кимат с глава, когато с 
несдържана любов милваш своя стар побратим, който 
хлипа и тръпне, бучи и се кара под твоята безмилостна 
ръка. Те разбират вече колко е нестройна дори и симет-
рията на истинския гений… 

А Виола е идол, темата за разговор на цял Неапол. Тя 

е галена царкиня на сцената. Да разглезят играта ѝ ще е 

може би лесно, но ще ли могат да разглезят характера ѝ? 

Мисля, че не. У дома си тя си е все тъй проста и добра. И 
там – под навеса при пътната порта – тя пак сяда, унесе-
на в дивни блянове. Колко често, о дърво с изкривен 
ствол, тя се взира в твоите зелени листа. Как често, като 
тебе, в своите сънища и мечти, се бори тя за светлина. Но 
не за светлината на сценичните лампи.  

Бедно дете… Седмици минаха, а странникът не се яви. 
Месеци минаха, но неговите предсказания за идващи 
беди не се сбъдваха още. 

Една вечер Пизани падна болен. Небивалият успех му 
наложи по-усилена работа и той трябваше да напише 
ред концерти и сонати, главно за цигулка – инструмент, 
който той вещо познаваше. Той работи няколко седмици 
наред, денем и нощем, над едно произведение, в което се 
надяваше да надскочи сам себе си… В тази сложна и 
трудна работа здравето на музиканта, който се бе преси-
лил, ала бе възбуден както от преживения триумф, така 
и от новата амбиция, внезапно се разстрои. Той се раз-
боля през нощта.  

На следващата сутрин лекарят констатира, че е болен 
от зла и заразителна треска. Жена му и Виола се сменяха 
в своето нежно бодърстване над него. Но скоро тая 
длъжност легна само на Виола. Сеньора Пизани се зара-
зи и само след няколко часа изпадна в много по-тежко 

положение, отколкото това на мъжа ѝ. Неаполитанците, 

както изобщо всички жители на топлите страни, са 
склонни да стават твърде егоистични и груби в страха си 
от заразните болести. Джионета и тя се престори на бол-
на, за да не влиза в стаята на болния. Цялото бреме, кое-
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то налагаха любовта и скръбта, падна върху Виола. То 
беше ужасно изпитание – не ми се ще да се спирам на 
подробностите. Майката умря първа. 

Един ден, малко преди залез, Пизани се събуди, успо-
коен отчасти от делириума, който го бе обзел и го дър-
жеше с малки промеждутъци, още от втория ден на бо-
лестта. И като погледна наоколо с помътнели, отслабна-

ли очи, той позна Виола и ѝ се усмихна. Той с трепет 

промълви името ѝ, изправи се на леглото и протегна ръ-

це към нея. Тя падна на гърдите му и се помъчи да заду-
ши сълзите си. 

– А майка ти? – попита той. Да не би да спи? 

– Тя спи. Да! – И сълзите ѝ отново бликнаха. 

– Аз мислех – ех, не зная какво мислех. 
Но не плачи, аз ще бъда вече добре, съвсем добре. Тя 

ще дойде при мене, когато се събуди, нали? 
Виола не можеше да говори, но се зае да приготви 

един лек, който, според наставлението, трябваше да даде 
на болния веднага, щом престане огъня и бълнуването. 

Лекарят ѝ каза също да прати да го извикат веднага, 

щом като настъпи важна промяна. 
Тя се завтече до вратата и повика жената, която през 

време на мнимата болест на Джионета бе склонила да 
заеме нейното място. Но тя не се обади. Тя се втурна да я 
търси из стаите, но напразно – и наетата пазачка се бе 
заразила от страховете на Джионета и бе изчезнала. 
Какво да прави? Работата беше належаща, лекарят бе 
поръчал да не губят нито миг, а да го повикат веднага. Тя 
трябва да остави баща си – да отиде сама! Тя се втурна 
отново в стаята на баща си – лекарството изглеждаше, че 
бе вече произвело благотворното си действие – очите на 
болния бяха притворени и дишането му правилно, като 
насън. Тя бързо излезе, метна на лицето воала си и изле-
зе навън. 

А лекарството всъщност не бе произвело въздействие-
то, което изглеждаше, че бе предизвикало. Вместо здра-
вословен сън, то донесе един вид плитка дрямка, в която 
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мозъкът, неестествено възбуден, започна да блуждае из 
областите, с които бе свикнал, та отново се събудиха ста-
рите му инстинкти и склонности. То не бе ни сън, ни 
бълнуване. Това бе онова полусънно състояние, което 
докарва понякога опиума, когато всеки нерв трепти от 
възбуда и създава подобно състояние и в организма, ко-
муто предава една фалшива и болезнена крепкост. На 
Пизани му липсваше нещо, но какво – той надали знае-
ше. То бе съчетание на две от най-съществените нужди 
на душевния му живот – гласът на жена му и допира с 
неговия любимец – барбитона.  

Той стана, остави леглото и спокойно облече старата 
си къщна роба, с която бе свикнал да композира. Той с 
наслада се усмихна, когато образите, свързани с тая дре-
ха, се върнаха в паметта му. Клатушкайки се, той преко-
си стаята и влезе в малкия кабинет до неговата стая, в 
който жена му бе свикнала по-скоро да бди, отколкото да 
спи, когато болест я отделеше от него. Стаичката бе 
изоставена празна. Той замислено се загледа наоколо, 
прошепна нещо на себе си и тръгна да обикаля подред, с 
безшумни стъпки, стаите на притихналата къща. 

Той дойде най-сетне до стаята, в която старата Джио-
нета – вярна, ако не на друго, поне на собственото си 
здраве – се пазеше в най-отдалечения кът на дома от 
опасността на заразата. Когато той се повлече и влезе 
вътре – бледен, измършавял, с неспокоен, тревожен, 
изпитателен поглед в блуждаещите очи – старата жена 
изписка и грохна в нозете му. Той се приведе над нея, 

прекара тънките си пръсти по извърнатото ѝ лице, пок-

лати глава и каза с кух глас: 
– Не мога да ги намеря. Къде са те? 
– Кои, скъпи господарю? Ох, смилете се над себе си – 

те не са тук. Божичко, ужас: той ме докосна, умрях си! 
– Умрял! Кой е умрял? Да не би да е умрял някой? 
– Ах, не думайте така. Вие добре знаете това: клетата 

ми господарка – тя се зарази от вашата треска. Прокле-
тата, тя е толкова заразителна, че може цял град да умо-
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ри. Свети Дженаро, закриляй ме! Клетата ми господарка, 
тя умря, погребаха я. А аз, вярната ви Джионета, горко 
ми! Идете си в леглото, милички господарю, идете!  

Клетият музикант стоя един миг ням и неподвижен, 
сетне леки тръпки го побиха по цялото тяло. Той се из-
върна и помъкна назад, мълчалив, подобен на призрак, 
тъй както бе дошъл. Той влезе в стаята, дето бе свикнал 
да композира, и дето жена му, в благото си търпение, тъй 
често е седяла край него и го е хвалила и ласкала, когато 
светът само го осмиваше и му се подиграваше. В един 
кът той намери лавровия венец, който тя бе сложила на 
челото му в оная щастлива нощ на слава и триумф. А 
близо до него лежеше занемареният инструмент. 

Виола не се бави дълго. Тя бе намерила лекаря и се 
завърна с него. И когато стигнаха до стълбите, те чуха да 
се носи музика отвътре – музика, в която звучеше про-
низваща, сърцераздирателна мъка: това не бе някакъв 
безчувствен инструмент, който се подчинява механичес-
ки на нечия човешка ръка, това бе сякаш някой дух, об-
зет от горест и смъртен страх пред блуждаещите сенки, 
крещящ към ангелите, които е зърнал надалеч, отвъд 
Вечната Бездна.  

Те си размениха ужасени погледи, затичаха се към 
къщи и се втурнаха в стаята. Пизани се обърна и погле-
дът му, изпълнен с ясно прозрение, строг и повелителен, 
ги накара да се стъписат. Черният шал на покойната г-
жа Пизани и повехналия лавров венец лежаха там, пред 
него. Сърцето на Виола отгатна всичко още от пръв пог-
лед – тя се хвърли пред него и прегърна коленеге му:  

– Татко, татко, аз ти оставам още! 
Жалбата стихна, мелодията се промени. Чрез някаква 

смътна асоциация, която произтичаше наполовина от 
човека, наполовина от артиста – бодежът, който все още 
звучеше като мелодия, се свърза с по-меки тонове и мис-
ли… Нежни, ефирни, леки като птици – трепнаха за миг 
дивните звуци и замряха. Инструментът падна на пода и 
струните му се скъсаха. Техният звън зловещо се понесе 
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всред тишината. Артистът погледна своето коленичило 
дете, а след туй – разбитите струни  

– Погреби ме до нея – каза той с тих, спокоен  
глас – и него при мене. 

При тия думи цялото му тяло се вцепени, сякаш се 
превърна на камък. Сетният трепет мина по лицето му. 
Той грохна на пода, внезапно и тежко. Струните и тук – 
струните в човешкия инструмент – се бяха скъсали. При 
падането си, дрехата му повлече лавровия венец и той 
падна наблизо, но все пак безжизнената ръка на артиста 
не можеше да го достигне. 

Разбит инструмент, разбито сърце, повехнал венец! – 
залязващото слънце ви огря за сетен път през мрежата 
от лозови листи. Тъй се усмихва Природата над останки-
те на всичко онова, което прави живота славен. И няма 
ни едно слънце, което да не залязва някъде над нечия 
замлъкнала песен или нечий посърнал лавров венец!  
 

Глава Десета 

„По-добра защита от броня и щит  
е светата невинност..." 

из „Освободеният Йерусалим“, 8:11 
 

Погребаха музиканта, заедно с неговия барбитон… 
Сега Виола е сам-сама в света. Сам-сама в дома, където 

самотата още от люлката ѝ се струваше чуждо. 

Отначало самотата и тишината бяха непоносими. О, 
вие тъгуващи, до които ще достигнат тия пророчески 
страници, обременени от някои и други тъмни загадки, 
не сте ли почувствали това, когато смъртта на някой ваш 
възлюбен е направила да опустее домашното ви огни-
ще?… 

Най-напред Виола в непосилната си мъка прие на 
драго сърце убежището, което дома и семейството на 

един добър съсед, твърде привързан към баща ѝ и при-

надлежащ към оркестъра, който Пизани нямаше вече да 
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смущава, предложи на сирачето. Но дружбата с хора, 
които не познават болката ни; утехата на чужди хора – 
как само пречат на раната да зарасне!  

И после да чуваш другаде думите баща, майка, чедо – 

като че ли смъртта е посетила само теб. Да гледаш как 
тихо и спокойно си тече животът на тия хора, събрани да 
живеят в любов и сговор, броейки един по един честити-
те часове, да гледаш здравия часовник на домашния жи-
вот, като че другаде не са спрели колелата, не се е скъса-
ла веригата, не са застанали стрелките неподвижно и 
благозвучния звън затихнал! Не, дори и гробът не ни 
напомня нашата загуба тъй горчиво, както присъствието 
на тия, които нямат какво да оплакват.  

Върни се в твоята самота, сираче, върни се в твоя дом: 
скръбта, която ще те посрещне на прага, ще те приветст-
ва, макар и тъжна, като усмивката по лицето на мъртвец. 
И там – от прозореца, и там – от любимото ти място при 
портата, ти ще видиш пак дървото, самотно като тебе, 
изскочило навън от пукнатините на скалата и проправи-
ло си път към светлината. И въпреки скръбта, както про-
летта може да възвърне зеленината и разцвета на мла-
достта, така се стреми и човешкото сърце! Само когато 
пресъхнат соковете, напразно грее слънцето и за човека, 
и за дървото. 

Минаха седмици и месеци – много и тъжни месеци. И 
Неапол не иска вече да търпи неговият идол да бяга от 
поклонението му. Светът с хиляди ръце ни изтръгва от 
самите нас. И гласът на Виола пак се чу на сцената, която 
мистично наподобява живота – наподобява го най-вече в 
това, че привидности изпълват сцената… 

И злато, и слава се сипеха обилно върху младата акт-
риса, ала тя остана вярна на своя прост живот, на своя 
скромен дом, на своята едничка слугиня, чиито грешки, 
въпреки тяхната егоистичност, Виола не забеляза. Защо-
то Джионета именно я сложи, когато се роди, за пръв път 

в ръцете на баща ѝ! Тя бе заобиколена с какви ли не 

примки, дебнаха я какви ли не изкушения, които окръ-
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жаваха нейната беззащитна хубост и опасното ѝ призва-

ние. Но наивната ѝ добродетел премина неопетнена през 

всичко.  
Наистина тя беше научена от устни, които сега са за-

немели, на поведението, което честта и религията нала-

гат на една девица. И всяка любов, която не ѝ говореше 

за олтар, само я отвращаваше и отблъскваше. Но извън 

това, когато в скръбта и самотата сърцето ѝ узря и я ка-
раше понякога да тръпне при мисълта колко дълбоко то 
можеше да чувства, нейните ранни и неясни видения се 
оформиха в един идеал за любовта. Но докато идеала 
бъде намерен, как сянката, която хвърля той пред себе 
си, ни смразява за обикновената действителност на жи-
вота! И с този идеал – постоянно и несъзнателно – се 
явяваше образът и гласът на странника, будейки няка-
къв неясен страх и трепет.  

Изминаха близо две години, откак се бе появил той в 
Неапол. Нищо се не чу за него, освен, че няколко месеца 
след заминаването му корабът му бил отправен да пусне 
котва в Ливорно. Неговото съществуване, възприемано 
като толкова необикновено, бе почти забравено от мъл-
вата на Неапол. Но сърцето на Виола беше по-вярно. Той 

често се промъкваше в бляновете ѝ, и когато вятърът 

въздишаше през клоните на онова фантастично дърво, 
свързано със спомена за него, тя се сепваше трепетно и 
руменееше, като че ли го бе чула да говори. 

Но измежду цялата оная върволица от обожатели, 
имаше един, когото тя слушаше с по-голямо удоволствие 
от другите. Отчасти може би, защото говореше на род-

ния език на майка ѝ, отчасти за това, че в неговата свен-

ливост нямаше какво да я тревожи или да я отблъсква. А 
и положението му – по-близко до нейното, отколкото 

това на другите ѝ високопоставени обожатели – отнема-

ше на неговото поклонение характера на обида. И най-
накрая за това, че – сам той красноречив и мечтателен – 
често изказваше мисли, сродни на ония, които тя таеше 
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дълбоко в себе си. Тя почна да го харесва, дори да го 
обича, но тъй както обича сестра. Една особена близост 
възникна между тях. Може в сърцето на англичанина да 
се явяваха никакви несмислени и недостойни надежди, 
но той не дръзваше да ги изкаже. Няма ли тук никаква 
опасност за теб, самотна Виоло? И не е ли опасността 
още по-голяма в идеала, който търсиш?   

А сега, подобно на увертюра към някоя чудна и въл-
шебна опера, завършва тук началната прелюдия. Искаш 
ли да слушаш по-нататък? Ела, но с вяра. Аз не искам да 
дойдеш със затворени очи, а с пробуден ум.  

Подобно на омагьосания остров, далеч от жилищата 
на хората, където никога почти не идва кораб, оня край 
сред трудния океан на всекидневния живот към който 
Музата10 или Сибилата11 (стара на години, но вечно мла-
да на вид) иска да понесе твоите разперени платна.  

 

Книга Втора:  

Искуство, любов и чудо 

Глава Първа 

Една ясна лунна нощ в Градините в Неапол, четирима 
или петима джентълмени седяха под едно дърво и си 
пиеха шербета, вслушвайки се, през интервалите на раз-
говора, в музиката, която оживяваше тая весела и люби-

 
10 Музите в древногръцката митология са богините, вдъхнови-
телки и покровителки на поезията, изкуството и науката. 

11 Сибила в древногръцката и староримската традиция е жена–
оракул, която в екстатично състояние е способна да получи 
вдъхновение от невидимите светове. Сибилите играят огромна 
роля в обществения, религиозния и културния живот в цялото 
Средиземноморие по време на Античността. 
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ма разходка на едно разпуснато население.  
Един от членовете на тая малка дружина бе млад анг-

личанин, който беше допреди малко душата на цялата 
група, но който отпреди няколко мига бе потънал в едно 
тъмно и блуждаещо мечтание. Един от сънародниците 
му забеляза това внезапно униние, потупа го по рамото и 
каза:  

– Какво ви е, Глиндън? Да не ви е зле? По-добре ще е 
да се приберете у вас – тия италиански нощи често пъти 
са опасни за нашата английска конструкция. 

– Не, добре ми е сега! Това бяха само някакви мигно-
вени тръпки. И аз сам не мога да си ги обясня. 

Един мъж, който изглеждаше на около 30 години, с 
външност, която явно изпъкваше сред околните, се 
обърна и впери поглед в Глиндън. 

– Мисля, че разбирам какво имате наум – каза той – и 
може би – прибави със сериозна усмивка – аз ще мога да 
ви обясня това по-добре, отколкото сам вие. 

И като се обърна към другите, той прибави:  
– Навярно всички вие, господа, често сте изпитвали – 

особено когато сте били сами през нощта – да ви връх-
лита едно странно и необяснимо усещане на студ и тръп-
ки: кръвта ви се смразява и сърцето ви престава да туп-
ти. Краката треперят, косата настръхва. Вас ви е страх да 
си подигнете очите, да обърнете поглед към тъмните 
кътове на стаята. Някаква ужасна приумица ви внушава, 
че има нещо свръхестествено наоколо.  

Изведнъж обаче цялата тая магия – ако мога така да 
се изразя – се разпръсва и ви се иска да се надсмеете над 
собствената си слабост. Не сте ли често изпитвали това, 
което аз така несъвършено описах пред вас? Ако сте го 
изпитвали, тогава ще можете да разберете какво прежи-
вя преди малко нашият млад приятел, макар че се нами-
ра сред прелестите на тая вълшебна гледка и сред аро-
матния дъх на тази юлска нощ. 

– Господине – отвърна Глиндън, очевидно твърде из-
ненадан – вие точно определихте естеството на тръпки-
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те, които ме побиха. Но как можа външният ми израз да 
бъде такъв верен изразител на моите преживявания? 

– Аз познавам признаците на това състояние – отвър-
на чужденецът сериозно. – Всеки, който има моя опит, 
никога няма да се излъже. 

Всички присъстващи заявиха тогава, че са разбрали и 
изпитвали това, което описа непознатият… 

– Очевидно това е едно чисто физическо явление – 
разстройство на стомаха или прилив на кръвта – каза 
един млад неаполитанец, с когото Глиндън бе завързал 
леко познанство. 

– Но защо тогава у всички народи то е свързано с ни-
какво суеверно предчувствие или страх – с някакво съот-
ношение между материалното ни тяло и предполагае-
мия отвжден свет? Аз поне мисля ... 

– Именно, какво мислите вие, господине? – попита 
Глиндън силно заинтересуван. 

– Аз мисля – продължи непознатият – че това е пог-
нусата и страха, която изпитва чисто човешкото у нас от 
нещо, наистина невидимо, ала противно на нашето ес-
тество, от познаването на което за щастие сме опазени 
благодарение несъвършенството на нашите сетива. 

– Вие значи вярвате в духове? – рече Мервал с недо-
верчива усмивка. 

– Не, в случая не говоря за духове. Но може да има 
материални форми, тъй невидими и неосезаеми за нас, 
както животинките във въздуха, който дишаме, или във 
водата, която се плиска в оня басейн. Тези същества мо-
гат да имат страсти и способности като нашите или като 
на ония животинки, с които ги сравних. Чудовището, 
което живее и мре в една водна капка – месоядно, нена-
ситно, хранещо се с още по-дребни от него твари, е не 
по-малко гибелно в своята ярост, нито по-малко хищно – 
от тигъра в пустинята. Може да има известни неща око-
ло нас, които щяха да са опасни и враждебни за човека, 
ако Провидението не бе поставило стена между тях и нас 
посредством известни видоизменения на материята. 
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– А мислите ли, че тая стена не може никога да се от-
мести? – попита изведнъж младият Глиндън. – Преда-
нията за магьосници и вещици, които са всеобщо разп-
ространени от незапомнени времена, само басни ли са? 

– Може би да, а може би и не – отговори равнодушно 
непознатият. – Но кой в тая епоха, в която разумът сам 
си е очертал пределите, ще бъде толкова безумен да 
строши преградата, която го дели от боата и лъва, да 
роптае и се противи срещу закона, който държи кита в 
най-големите морски дълбини? Но стига тия празни 
разсъждения. 

При тия думи непознатият стана, повика келнера, 
плати си шербета и – като се поклони леко на компания-
та – изчезна бързо между дърветата. 

– Кой е тоя господин? – попита Глиндън. 
– Никога преди не съм го виждал – каза Мервал. 
– Нито аз. 
– Нито аз. 
– Аз пък го познавам добре – каза неаполитанецът, 

който не беше друг, а граф Цетокса – Ако си спомняте, 
той се присъедини към вас като мой компаньон. Той по-
сети Неапол близо преди две години и сега наскоро се е 
завърнал. Той е много богат, просто невъобразимо богат. 
Твърде приятен човек. Жалко само, че говори така чудно 
тая вечер. Това само ще увеличи разните нелепици, кои-
то обикалят за него в града. 

– А без съмнение – каза един друг неаполитанец – 
случката от оня ден, която ви е добре позната, Цетокса, 
потвърждава мълвата, която вие искате да опровергаете. 

– Аз и моят сънародник – каза Глиндън – се движим 
тъй малко сред Неаполското общество, че изпускаме су-
ма работи, които заслужават жив интерес. Мога ли да 
попитам в какво се състои мълвата и каква е била случ-
ката, за която поменахте. 

– Колкото до слуховете, господа – рече Цетокса, об-
ръщайки се учтиво към двамата англичани – достатъчно 
е да отбележа, че те приписват на сеньор Занони извест-
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ни качества, които всеки би желал да притежава за себе 
си, но които осъжда у друг, ако той ги притежава. Инци-
дента, който изтъква сеньор Белджиозо, илюстрира тия 
качества, и наистина е, трябва да призная това, донякъде 
поразителен. Навярно вие играете на комар, господа?  

Тук Цетокса замълча. И понеже двамата англичани 
бяха рискували някой и друг път по няколко скуди на 
игралните маси, те кимнаха утвърдително. Цетокса про-
дължи:  

– Е добре, преди няколко дни, и то в същия ден, в 
който Занони се бе завърнал в Неапол, се случи така, че 
аз играх твърде много и загубих значително. Аз станах от 
масата с решение да не изкушавам повече съдбата, кога-
то изведнъж видях Занони, с когото по-рано се бях за-
познал (и който – трябва да спомена – донякъде се чувс-
тваше задължен към мене), да стои до мен като зрител. 
Преди да успея да му изкажа своето удоволствие, че го 
виждам тъй неочаквано, той сложи ръка на рамото ми: 

– Вие загубихте много – каза той. – Повече, отколкото 
можете да платите. Що се отнася до мене, аз не обичам 
играта, но в случая ми се иска да взема участие и аз. Ис-
кате ли да изиграете тази сума за мен? Рискът е мой – 
половината печалба ваша.  

Аз се учудих – както лесно можете да си представите – 
на тая покана. Но Занони каза това с такова изражение и 
тон, че не можеше да му се възпротиви човек. А освен 
това и аз сам горях от желание да си покрия загубите и 
ако имах пари у себе си, нямаше да стана от масата. Ка-
зах му, че ще приема неговото предложение само ако се 
съгласи да делим както риска, тъй и печалбата.  

– Както искате – рече той усмихнат. – Няма какво да 
ни е страх, защото може да бъдете сигурни, че ще спече-
лите. 

Аз седнах. Занони стоеше до мен. Щастието ми се ус-
михна. Аз печелех непрекъснато и станах от масата забо-
гатял. 

– Не могат да се правят шмекерии на публичните ма-
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си, нали? А особено ако от това би се ощетила банката? 
 Този въпрос бе зададен от Глиндън. 
– Без съмнение, не – отвърна графа. – Но нашата 

сполука бе наистина толкова чудна, толкова не-
обикновена, че един сицилианец (сицилианците са не-
възпитани, сприхави хора) така се ядоса, че стана дори 
безочлив. „Господине – рече той, като се обърна към но-
вия ми приятел – какво ви влиза в работата, че стоите 
така близо до масата. Не мога да разбера това, Вие не 
постъпвате честно.“  

Занони спокойно и невъзмутимо отговори, че той не е 
сторил нищо против правилата, че много съжалява, че 
не може един да печели без друг да губи, и че той не би 
постъпил нечестно дори и ако му се прииска да го нап-
рави. Сицилианецът взе благостта на чужденеца за упла-
ха и почна още по-силно да крещи. Той стана от масата и 
застана срещу Занони по такъв начин, че – да не кажа 
повече – бе крайно предизвикателен за всеки джентъл-
мен, който има малко по-буен темперамент или може 
поне малко от малко да върти шпага. 

– Но – прекъсна го Белджиозо – най-чудното от всич-
ко бе за мен това, че Занони, който стоеше точно срещу 
стола, дето седях аз, и можех ясно да му виждам лицето, 
ни дума не обели, нито пък прояви някакво вълнение. 
Той впери вторачен поглед в сицилианеца. Аз никога 
няма да забравя тоя поглед! Невъзможно е да го опиша, 
той ми смрази кръвта в жилите. Сицилианецът се олюля 
назад, сякаш от гръм ударен. Видях го че трепереше. Той 
се отпусна на пейката. И тогава ... 

– Да, тогава – каза Цетокса – за моя безкрайна изне-
нада, господа, тоя мъж – обезоръжен само с един поглед 
от Занони – обърна цялата си ярост върху мен, който –
може би вие не знаете, господа, че аз се ползвам със сла-
вата на добър фехтовач? 

– Най-добрият фехтовач в Италия. – каза Белджиозо. 
– Преди да се опомня защо и за какво – започна Це-

токса – озовах се в градината зад къщата, лице в лице с 
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Угели (тъй се казваше сицилианецът), а около нас пет-
шест господа, готови да заемат местата си като секундан-
ти на дуела. Занони ме дръпна настрана:  

– Този човек иска да умре – рече той. – Когато падне 
на земята, идете при него и го попитайте дали иска да 
бъде погребан до баща си в църквата Сан Дженаро?  

– Нима познавате семейството му? – попитах аз силно 
изненадан.  

Занони не ми отговори, а в следващия миг аз се счеп-
ках със сицилианеца. Трябва да призная, че неговите 
умения бяха великолепни и че никога по-чевръста сабя 
не е кръстосвала моята. Все пак – прибави Цетокса с 
приятна скромност – той бе пронизан. Аз се приближих 
до него. Той едва можеше да говори. „Имате ли нещо да 
поръчате или пък нещо за уреждане?“ – Той поклати 
глава. – „Къде искате да бъдете погребан?“ – Той посочи 
към бреговете на Сицилия.  

„Как! – казах аз изненадано – нима не в църквата Сан 
Дженаро?" При тия думи, лицето му се промени ужасно, 
той изпусна един пронизителен вик, кръвта потече от 
устата му и той падна мъртъв. Сега именно идва най-
чудното в тая история. Ние го погребахме в църквата Сан 
Дженаро. При заравянето му издигнахме горе ковчега на 
баща му. Похлупакът му се отхлупи, и скелетът се пока-
за. В кухината на черепа ние намерихме една много тън-
ка тел от остра стомана: това ни изненада и ни подтикна 
към издирвания.  

Бащата, който бе богат, но скъперник, умрял нена-
дейно и бил набързо погребан поради голямата жега, 
както казваха. Веднъж събудило подозрение, изследва-
нето се продължи още по-старателно. Разпитаха слугата 
на стареца и той най-накрая призна, че синът бе убил 
баща си. Планът бил остроумно скроен – телта била тъй 
тънка, че проникнала чак до мозъка и само една капка 
кръв протекла, но тя не можела да се види поради гъста-
та коса. Съучастникът щял да бъде екзекутиран. 

– А Занони свидетелства ли нещо? Обясни ли как... 
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– Не – прекъсна го графа – той заяви, че случайно по-
сетил църквата тая заран, че видял надгробния камък на 
граф Угели и водачът му бил казал, че синът на графа – 
голям прахосник и комарджия – бил сега в Неапол. Ко-
гато ние сме играли, той чул да се споменава името на 
графа. И когато дуела се състоял, той случайно назовал 
мястото на погребението, подтикнат от някакъв инс-
тинкт, който той нито можеше, нито пък искаше да 
изяснява. 

– Несъстоятелна история – рече Мервал. 
– Да, но ние италианците сме суеверни. Подтикът, за 

който се спомена, от мнозина се възприема като внуше-
ние от страна на Провидението. На следващия ден чуж-
денецът стана предмет на всеобщ интерес и любопитст-
во. Неговото богатство, неговият живот и неговата из-
вънредна красота спомогнаха още повече той да стане 
герой на деня. Освен това, на мен ми е приятно да въ-
веждам една такава бележита личност в средата на на-
шите най-изящни кавалери и най-гиздави дами. 

– Твърде интересна история – каза Мервал като стана. 
– Хайде, Глиндън, няма ли да си ходим вече? Почти е 
съмнало. Довиждане, сеньоре! 

– Какво мислите за тази история? – каза Глиндън, ко-
гато двамата младежи се запътиха към хотела. 

– Е, какво. Ясно е, че тоя Занони е някой измамник, 
някой ловък мошеник. А неаполитанецът си дели с него 
плячката и затова го кичи с цялото онова изтъркано 
шарлатанство на Чудото. Един непознат авантюрист се 
вмъква в обществото и става обект на почит и любопитс-
тво. Той е по-хубав от обикновено. И жените са готови да 
го приемат без друга препоръка, освен тая на лицето му 
и басните на Цетокса. 

– Не мога да се съглася с Вас. Цетокса, макар да е ко-
марджия и прахосник, е аристократ по рождение и е ви-
соко уважаван за своя кураж и доблест. Освен това, тоя 
чужденец с благородната си осанка и гордия си вид – 
тъй спокоен, тъй сдържан – няма нищо общо с прекале-
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ната словоохотливост на мошениците. 
– Мили Глиндън, извинете ме. Но вие още не сте 

опознали достатъчно света! Чужденецът използва вели-
колепно своята външна благовидност и неговия благо-
виден изглед е само ловка примамка. Но да променим 
разговора – как върви любовната афера? 

– О, не можахме да се видим с Виола днес. 
– Вие не трябва да се жените за нея. Какво ще кажат 

всички у вас? 
– Нека се нарадваме на настоящето – рече Глиндън 

живо. – Ние сме млади, богати, благовидни: нека не 
мислим за утре.12 

– Браво, Глиндън! Ето, пристигнахме в хотела. Поже-
лавам ти да спиш добре и да не сънуваш сеньор Занони. 
 

Глава Втора 

„Използвай смело, дръзки и нетърпелив младежо, 
случаят, който ти се предоставя.“  

из „Освободеният Йерусалим“, 6:29 
 

Кларънс Глиндън бе млад човек, който се радваше на 
значително богатство, не много голямо, но охолно и не-
зависимо. Родителите му бяха умрели и най-близка род-
нина му беше единствената му сестра, която бе много по-
малка от него и бе останала в Англия под опеката на ле-
ля си. Още от рано той прояви значителни дарби в жи-
вописта и повече от възторг към изкуството, отколкото 

 
12 Според езотеричната традиция, Ариманичните (материа-
листичните и втвърдяващи) сили действат най-активно на 
териториите на САЩ И Великобритания. И не случайно авто-
рът на тези редове е избрал чрез двамата английски младежи 
да представи внушенията на падналите архангели, които един 
окултен ученик би трябвало да умее да разпознава. В конкрет-
ната реплика на Глиндън можем да видим едно особено при-
вично изказване, чрез което сякаш говори самият Ариман – 
„Веднъж се живее, да си поживеем като за последно.“ 
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от нужда, реши да се посвети на една кариера, която ан-
глийският художник обикновено започва с въодушевле-
ние и исторически композиции, за да се свърши с корис-
тни сметки и портрети на Алдерман Симпкин.  

Глиндън притежаваше – според приятелите си – зна-
чителен талант, но последният бе някак бърз и самона-
деян. Постоянната и упорита работа не му допадаше и 
той повече се домогваше да бере плодове, вместо да сади 
дръвчета.  

Както повечето художници на младини, и той обича-
ше удоволствията и буйните веселби, отдавайки се без 
много да му мисли на всичко, което будеше фантазията 
или предизвикваше страстите. Той пропътува най-
прочутите градове в Европа с изричната умисъл и иск-
рено решение да проучи най-хубавите произведения на 
изкуството, което си бе избрал. Но във всеки град удо-
волствието често изкушаваше повече от амбицията и 
живата красота разсейваше неговото обожаване на без-
чувствените платна. Смел, обичащ приключенията, 
тщеславен, неспокоен, любознателен, той постоянно се 
впускаше в безумни проекти и се излагаше на опасности, 
които криеха някакъв особен чар за него, който бе рожба 
на мигновени импулси и роб на фантазията. 

Това беше в периода, когато трескавият дух на промя-
ната проправяше своя път към оная гнусна гавра с чо-
вешките надежди: Френската революция…  

Заслепен от ранните зори на Революцията, Глиндън 
се чувстваше още по увлечен от ония странни явления, 
които я съпровождаха, и беше естествено за него, както и 
за другите, фантазията му, която блуждаеше сред бляно-
вете на една социална утопия, да се вкопчва жадно към 
всичко онова, което обещаваха – далеч от прашните пъ-
теки на обикновената наука – дръзките открития на ня-
кой вълшебен Елизиум13. 

В своите пътешествия, той се вслушваше с жив инте-

 
13 Според античната митология: място за добрите в отвъдното. 
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рес – ако не и с явна вяра – в разказите за чудесата на 
някои от най-прочутите ясновидци, затова и умът му 
беше подготвен за впечатлението, което тайнственият 
Занони още от пръв поглед произведе върху него. 

Но е възможно причината за неговото лековерие да 
лежеше и другаде. Един далечен дядо на Глиндън, по 
майчина линия, се ползваше със значителна известност 
като философ и алхимик. Странни истории се носеха за 
тоя мъдър прадядо. За него се говореше, че бил доживял 
до възраст, която далеч надхвърля обикновения предел 
на смъртното съществувание и че запазил до края на 
живота си вида, който имал на зряла възраст. Той умрял 
най-накрая – както предполагаха – от скръб, заради не-
надейната смърт на един правнук – едничкото същество, 
което изглежда бе обичал.  

Съчиненията на тоя философ, макар и редки, същест-
вуваха и се намираха в библиотеката на Глиндъновия 
дом. Платоническият им мистицизъм, смелите им твър-
дения, големите обещания, които се прокрадваха през 
тяхната фигуративна и загадъчна фразеология, още от 
рано направиха дълбоко впечатление върху младото въ-
ображение на Кларънс Глиндън. Родителите му – неха-
ещи за последиците от насърчаването на фантазии, за 
които самата просвета на века им се струваше предоста-
тъчна да ги предотврати или разсее – обичаха през дъл-
гите зимни нощи да говорят за живота на тоя именит 
техен прадядо, тъй както го помнеше фамилното преда-
ние. И Кларънс тръпнеше от удоволствие, примесено със 
страх, когато майка му шеговито откриваше поразителна 
прилика между чертите не младия потомък и избледне-
лия портрет на алхимика, който висеше над камината и 
беше гордост за дома им и предмет на възхищение и по-
чуда за приятелите им. Дядото наистина е много по-
често, отколкото ние си мислим, „баща на човека“ 14. 

 
14 Тук авторът загатва, че много качества се унаследяват през 
едно поколение. Това е и една от причините за традицията, 
според която внуците биват кръщавани на дядото или бабата. 
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Аз казах, че Глиндън обичаше удоволствията. Подат-
лив на приятни впечатления, какъвто трябва винаги да 
бъде един артист, безгрижният му живот на художник, 
преди да се залови за сериозна работа, хвърчеше от цвят 
на цвят. Той се наслаждаваше – докато преситата пре-
дизвика най-сетне реакция – от всички буйни опияне-
ния на Неапол и най-сетне се влюби в лицето и гласа на 
Виола Пизани. Но любовта му, като амбицията му, беше 
неопределена и непостоянна. Тя не задоволи цялото му 
сърце и не изпълни цялото му естество. Не защото му 
липсваха силни и благородни чувства, а защото душата 
му не бе още достатъчно зряла и готова за тяхното раз-
виване. Както има определено време за цъфтеж и друго 
– за плод, така и сърцето, когато цветовете на въображе-
нието започнат да вехнат, започва да зрее за страстите, 
които цъфтежът предхожда и предвещава.  

Еднакво весел и в самотното си ателие, и сред 
добри другари, той не беше още достатъчно поз-
нал скръбта, за да обича дълбоко. Защото на чо-
век трябва да му се отщат дреболиите на живота, 
преди да разбере напълно цената на най-
великите неща. Само повърхностните сенсуалисти15 
във Франция, на техния салонен език, наричат любовта 
„лудория“. Любовта, разбрана както трябва, е Мъдрост16.  

 
15 Сенсуализмът е философско учение, според което сетивата и 
възприятието са основен и достоверен източник на познание-
то. Сенсуалистите признават чувствените наслади като цел на 
живота и най-висше благо. 
 
16 В този дух и Учителя казва:  

„Без силна мисъл, Любовта не може да се прояви. Когато 
мисълта е мощна, Любовта се проявява; когато мисълта е сла-
ба, Любовта не може да се прояви. Значи мисълта е свързана с 
Любовта.“ („Новите положения“, ООК, 02.08.1933г.) 
 

„Мъдростта огражда живота. Човекът на Любовта е същев-
ременно умен. Значи същевременно той е и мъдър, и истино-
любив. Любовта, Мъдростта и Истината са неделими.“ 

 („Пред новата епоха“, РБ, 09.10.1938г.) 
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Впрочем светът блазнеше твърде много Глиндън. Не-
говата художествена амбиция се стремеше към похвали-
те и одобрението на онова мизерно малцинство, преби-
ваващо на повърхността на Живота, което ние наричаме 
публика. 

Подобно на ония, които мамят, той постоянно се бое-
ше да не бъде сам измамен. Той нямаше доверие в крот-
ката невинност на Виола. Той не можеше да рискува да 
направи едно сериозно предложение за женитба на една 
италианска актриса. Но скромното достойнство на деви-
цата, а и нещо добро и благородно в собствената му при-
рода, го караха да се въздържа от някои по-обикновени, 
но по-малко честни намерения. Така че тяхната близост 
приличаше повече на благоволение един към друг и на 
взаимна почит, отколкото на страст. Той посещаваше 
театъра и прескачаше зад кулисите, за да говори с нея. 
Той пълнеше албума си с безбройни скици на тая хуба-
вица, която го очароваше и като художник, и като влю-
бен. И ден след ден той плуваше сред едно изменчиво 
море на съмнение и нерешителност, на любов и на по-
дозрение. Последното бе постоянно подхранвано, дори 
срещу собствения му разум, от трезвите съвети на Мер-
вал, който бе практичен и делови човек. 

На другия ден след оная нощ, с която започна насто-
ящата част на моя роман, Глиндън се разхождаше, яз-
дейки на кон, по бреговете на Неаполския залив, отвъд 
пещерата Позилипо. Беше минало пладне. Слънцето бе 
изгубило доскорошния си пек и хладен вятър повяваше 
от грейналото море. Той забеляза един човек, приведен 
над един каменен къс край пътя, и когато се доближи до 
него, позна Занони. Англичанинът го поздрави учтиво. 

– Да не сте намерили някоя старина? – рече той с ус-
мивка. – Те са толкова много по тоя път, като раковини. 

– Не – отвърна Занони. – Старината, която търсех, е 
от ония, които датират откак свят светува, но които При-
родата оставя вечно да вехнат и да се възраждат.  

При тия думи, той посочи на Глиндън една малка 
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билка, с бледосин цвят и грижливо я сложи в пазвата си. 
– Вие навярно сте билкар? 
– Да. 
– Това занятие е – казват – много интересно. 
– За ония, които го разбират – без съмнение. 
– Рядка наука ли е това? 

– Много рядка! Дълбокото ѝ опознаване сякаш е из-

между ония изкуства, които са загубени за днешната по-
върхностна и банална философия! Мислите ли, че са 
неоснователни преданията, които достигат смътно до 
нас от дълбока древност – подобно на вкаменелостите, 
които днес намираме по планинските върхове и които ни 
показват докъде са се простирали водите? Каква е била 
Колхидската магия, ако не едно по-тънко проучване на 

Природата в най-дребните ѝ прояви? И какво – митът за 

Медея17, ако не доказателство за силата, която може да се 
извлече от семената и листата?  

Най-даровитите от всички жречески общества, тайнс-
твените сестринства от Кут, за издирване на чиито въл-
шебства учените напразно се ровят сред лабиринт от 
легенди, са търсили в най-дребната билка онова, което 
вавилонските мъдреци са издирвали напразно може би в 
небесните светила. Преданието ни разказва още, че са 
съществували хора, които можели да погубват враговете 
си отдалеч – без оръжие, без мръдване. Билката, която 
хората тъпчат под краката си, може понякога да крие по-
смъртоносна сила от оная, която вашите учени придават 
на най-мощните си военни оръдия. Можете ли си предс-
тавите, че мъдреци от далечния Изток са идвали тук из 
тия италиански брегове, по стария Цирцейски провлак, 
за да търсят билки и бурени, които днешните фармацев-
ти биха захвърлили като непотребни плевели?  

Първите билкари, първомайсторите на химията, са 

 
17 Според преданието, Медея се влюбва в Язон и му обещава да 
му помогне в търсенето на Златното руно, ако той в замяна се 
омъжи за нея и я вземе със себе си. Той се съгласил и Медея му 
дала мехлем, предпазващ от дъха на огнедишащите дракони. 
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били онова племе, което древните от страхопочитание са 
нарекли Титани18. Спомням си веднъж, при бреговете на 
Хебрус в царуването на ... Ала това – каза Занони, като 
прекъсна рязко речта си и студено се усмихна – само гу-
би време – и Вашето, и моето. 

Той се спря, впери поглед в Глиндън и продължи:  
– Млади момко, мислите ли че едно смътно любопит-

ство може да замести сериозния труд? Аз чета в сърцето 
Ви: Вие искате да познаете мене, а не тая скромна треви-
ца. Вървете си по пътя: желанието Ви не може да бъде 
задоволено. 

– Липсва Ви учтивостта на вашите сънародници – ка-
за Глиндън малко раздразнен. – Да допуснем, че аз ис-
кам да се опозная по-отблизо с Вас, защо тогава да отх-
върляте моите добри намерения? 

– Аз не отхвърлям ничии намерения – отвърна Зано-
ни. – Аз трябва да познавам ония, които желаят това. Но 
те мен, от своя страна, никога няма да могат да ме разбе-
рат. Ако искате да ме опознаете, това си е Ваша работа. 
Но аз Ви съветвам да ме отбягвате. 

– А защо сте толкова опасен? 
– На тая земя се срещат често хора, които, без да ис-

кат, са орисани да бъдат опасни за другите. Ако реша да 
предсказвам съдбата Ви с помощта на празните изчис-
ления на астролога, аз бих Ви казал на техния презрян 
жаргон, че моята планета застрашава Вашия дом на жи-
вота. Не се изпречвайте на пътя ми. Предупреждавам Ви 
за пръв и последен път. 

– Вие презирате астролозите, а говорите на един жар-
гон толкова загадъчен, колкото и техния. Аз не съм нито 
комарджия, нито скандалджия. Защо тогава да се боя от 
Вас? 

– Както обичате. Аз казах… 
– Ще ви кажа искрено: Вашите думи снощи ме заин-

тересуваха и развълнуваха. 

 
18 „Химията – изобретение на Гигантите“, Синселий 
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– Аз знам това: хора като Вас се привличат от потай-
ното. 

Тия думи жегнаха Глиндън, макар че в тона, с който 
бяха изговорени, нямаше нищо презрително.  

– Виждам, че Вие ме считате недостоен за Вашето 
приятелство. Нека бъде тъй! Сбогом! 

 Занони студено отвърна на поздрава и когато англи-
чанинът си отмина, той отново поде своите ботанически 
издирвания. 

Същата вечер Глиндън отиде, както обикновено, в те-
атъра. Той стоеше зад кулисите да чака Виола, която бе 
на сцената в една от най-блестящите си роли. Театърът 
кънтеше от ръкопляскания. Глиндън се чувстваше вън от 
себе си от самодоволната страст и гордост на млад човек. 
„И това славно същество – си мислеше той – може да 
бъде мое!“ Докато стоеше тъй потопен в сладостни бля-
нове, той усети слабо докосване по рамото. Обърна се и 
видя Занони.  

– Вие сте в опасност – рече последният. – Недейте си 
отива у дома тая нощ. Или, ако се приберете, недейте си 
отива сам. 

Преди Глиндън да се съвземе от изненада, Занони из-
чезна. И когато англичанинът го видя пак, той беше в 
ложата на един от неаполските благородници, където 
Глиндън не можеше да го последва. 

Виола слезе от сцената и Глиндън я посрещна изклю-
чително пламенно и любезно. Но Виола, противно на 
обикновените си нежни обноски, се отвърна с видимо 
нетърпение от приветствието на своя обожател. Като взе 
настрана Джионета, която постоянно я придружаваше в 

театъра, тя ѝ прошепна сериозно:  

– Ох, Джионета! Той пак е тук! Странникът, за когото 
ти говорих! И само той от целия театър се въздържа да 
ме аплодира. 

 – Кой е той, мила моя? – каза старата жена с нежен 
глас. – Той трябва да е наистина голям тъпак, не заслу-
жава ни една мисъл да помисли човек за него. 
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Актрисата дръпна Джионета по-близо до сцената и ѝ 

показа един мъж в една от ложите, отличаващ се сред 
другите по простотата на облеклото си и извънредната 
си красота.  

– Недостоен за мисъл ли, Джионета! – повтори Виола 
– недостоен за мисъл! Уви, да не мисля за него, струва 
ми се, че това ще е отсъствие на самата мисъл! 

Суфльорът повика сеньора Пизани.  
– Научи името му, Джионета – каза тя, като пристъп-

ваше бавно към сцената и мина край Глиндън, който я 
гледаше с поглед, изпълнен с печален упрек. 

Сцената, в която актрисата щеше да се яви, представ-
ляваше катастрофалния финал на операта, където беле-

житата мощ на гласа ѝ се проявяваше във всичкия си 

блясък и пълнота. Залата, притаила дъх, ловеше с благо-
говение всека нейна дума. Но очите на Виола търсеха 
погледа на един едничък зрител, който стоеше тих и не-
подвижен! Тя играеше като вдъхновена. Занони слуша-
ше и я наблюдаваше с внимателен поглед, но нито едно 
одобрение не се изтръгна от устата му, нито чувство ня-
какво измени неговия студен и полупрезрителен израз. 
Виола, която играеше ролята на една любяща жена, чия-
то любов остава несподелена, никога до сега не бе по-
чувствала тъй живо своята роля.  

Сълзите ѝ бяха истински, чувствата ѝ – естествени: 

почти ужасно ставаше на човек да я гледа. Тя беше изне-
сена от сцената изтощена и в несвяс, сред такава буря от 
възторжени ръкопляскания, каквито може да има само 
на континента. Тълпата се изправи – кърпите се зараз-
вяваха, венци и цветя застлаха сцената, мъжете си бър-
шеха очите, а жените хълцаха с глас. 

– Бога ми! – рече един високопоставен неаполитанец 
– тя тъй ме запали, че не мога вече да търпя. Тая нощ, 
още тая нощ, тя трябва да бъде моя! Нагласихте ли всич-
ко, Маскари? 

–  Всичко, сеньоре. Ами младия англичанин? 
– Надменен варварин! Нали ти рекох – да плати с 
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кръвта си за своето безумие. Не искам да имам съперник. 
– Но той е англичанин! Винаги издирват за убийство-

то на някой англичанин. 
– Глупак! Не е ли морето достатъчно дълбоко или зе-

мята достатъчно потайна да укрият един умрял човек? 
Нашите убийци са неми като гроб! И кой ще дръзне да 

подозре или да обвини Княз ди *** ? Разправѝ се с него 

още тая нощ. На теб разчитам – разбойници са го убили, 
разбираш ли? Страната гъмжи от тях. Оберете го и го 
съблечете – най-доброто средство да повярват на тая 
мълва. Вземи трима души, останалите ще са ми свита. 

Маскари дигна рамене и се поклони покорно. 
Улиците на Неапол не бяха никога така безопасни, 

както днес, и колите бяха не само по-евтини, а и по-
необходими. Файтонът, който младата актриса редовно 
ангажираше, го нямаше тая вечер. Джионета, която зна-
еше добре каква бе красотата на нейната господарка и 
колко много бяха нейните обожатели, не можеше да бъ-
де спокойна при мисълта, че ще трябва да се върнат 
вкъщи пеш, и затова съобщи тая беда на Глиндън. Той 
покани Виола, която почна лека полека да се съвзема, да 
приеме собствената му кола. До тая нощ може би тя ня-
маше да отхвърли такава малка услуга. Но сега, по една 
или друга причина, тя отказа. Глиндън, оскърбен, се от-
тегли намръщено, но Джионета го настигна.  

– Чакайте, сеньоре – каза тя галено – на милата се-

ньора не ѝ е добре, недейте да ѝ се сърдите. Аз ще я 

склоня да приеме поканата Ви. 
Глиндън почака и след няколко минути увещание от 

страна на Джионета и съпротива от страна на Виола, 

предложението бе прието. Джионета и господарката ѝ 

влязоха в колата, а Глиндън остана пред портата на теа-
търа, за да се върне у дома си пеш. Но тайнственото пре-
дупреждение на Занони внезапно му дойде на ум. Той го 
бе забравил през време на своята любовна свада с Виола. 
Той смяташе за благоразумно да се предпази от опас-
ността, която му бе предрекла такава тайнствена уста. 
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Огледа се наоколо да види някой познат. Театъра избъл-
ваше своята навалица. Блъскаха го, натискаха то, тикаха 
го. Но той не зърна ни една позната физиономия. Докато 
стоеше тъй в нерешителност, той чу гласа на Мервал, 
който го викаше и за голямо свое облекчение, видя своя 
приятел, който си проправяше път през тая блъсканица. 

– Аз ви осигурих – каза той – едно място в колата на 
граф Цетокса. Елате, той ни чака. 

– Колко любезно от Ваша страна. Как ме намерихте? 
– Срещнах Занони на входа. „Приятелят Ви е пред 

вратата на театъра – каза той. – Не го оставяйте да си 
тръгне пеша тая нощ. Улиците на Неапол не винаги са 
безопасни.“ Веднага си спомних, че неколцина калаб-
рийски юначаги шетаха из града през последните сед-
мици и като срещнах ненадейно Цетокса – но ето го и 
него… 

По-нататък обяснението се прекъсна, защото вече се 
бяха приближили до графа. Когато Глиндън се качи в 
колата и дръпна нагоре прозореца, той зърна четирима 
души, които стояха на улицата отстрани и изглеждаше, 
че внимателно го дебнат. 

– По дяволите! – се провикна единият.– Този беше 
англичанинът. 

Глиндън недочу възклицанието, защото колата потег-
ли точно в този миг. Той се прибра вкъщи здрав и читав. 

Фамилиарната и нежна дружба, която винаги същест-
вува в Италия между дойката и детето, което е отгледала, 
и която Шекспир не е преувеличил в Ромео и Жулиета, 
не можеше да не стане още по-силна при това положе-
ние на сирачето – актриса, която нямаше никъде никого 
в света. Във всичко, което засягаше слабостите на сърце-
то, Джионета имаше голям опит.  

И когато, преди три нощи, Виола, при завръщането 
им от театъра, горчиво заплака, старата успя да изтръгне 
от нея признанието, че бе видяла един човек, когото не 
бе виждала от две усилни и пълни с изпитания години, 
но не бе го забравила; и който, уви, не прояви и най-слаб 
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признак, че я познава. Джионета не можеше да разбере 
всичките онези неясни и невинни чувства, които увели-
чаваха тази скръб. Но тя ги сведе всичките, в своето гру-
бо разбиране, до едно едничко чувство: любовта. А тук тя 
умееше и да съчувства, и да утешава. Наистина тя не мо-
жеше да бъде пълна довереница на Виолиното сърце до 
дълбочините му, защото то не винаги можеше да намери 
думи за всичките си тайни. Но за онова, което можеше 

да ѝ се довери, тя бе готова да се отплати с най-голямото 

съчувствие и с най-голямата готовност да услужи. 
– Успя ли да разбереш кой е той? – попита Виола, ко-

гато останаха сами с Джионета в колата. 
– Да, той е прочутият сеньор Занони, по когото всич-

ки видни дами са си изгубили ума. Казват, че той бил 
тъй богат, много по-богат отколкото кой да е от англича-
ните! Не, че сеньор Глиндън ... 

– Стига! – прекъсна я младата актриса. – Занони! Не 
ми говори за англичанина. 

Колата тъкмо навлезе в оная по-отдалечена и уедине-
на част на града, в която бе къщата на Виола, когато из-
веднъж се спря. 

Джионета разтревожена подаде глава от прозореца и 
забеляза на бледата лунна светлина, че кочияшът, сва-
лен от мястото си, се намираше вече вързан в ръцете на 
двама души. В следващия миг вратата на каретата се от-
вори рязко и се появи един едър човек с маска и мантия. 

– Не бойте се, нежна Пизани – рече той кротко, нищо 
лошо няма да ви се случи.  

И говорейки, той прегърна с ръка снагата на нежната 
актриса и се помъчи да я свали от колата. Но Джионета 
не беше обикновена дружина – тя блъсна назад напада-

теля с такава сила, че той се учуди и последва удара ѝ с 

рой най-енергични псувни. 
Маскираният човек се отдръпна малко назад да поп-

рави раздърпаната си мантия. 
– Тя е под зорка закрила – каза той, като се смееше 

леко. Тук Луиджи, Джиовани! Пипнете дъртата! Бързо 
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де, какво се бавите? 
Маската се оттегли от вратата на каретата, но се яви 

една друга фигура – също маскирана, но много по-едра.  
– Успокойте се, Виола Пизани – каза последният с тих 

глас. – С мен Вие сте наистина в безопасност.  
Говорейки, той махна маската си, и под нея се показа 

благородното лице на Занони. 
– Бъдете спокойни, не викайте, аз мога да ви спася.  
Той изчезна, оставяйки Виола изгубила и ума, и дума 

от изненада, тревога и удоволствие. Имаше всичко на 
всичко девет маски: две бяха заети с кочияша, друга една 
държеше отпред конете. Четвърта пък пазеше добре 
впрегнатите коне на нападателите. Три други, освен За-
нони и първата, която се бе приближила до Виола, стоя-
ха настрани до една кола, спряна на пътя. На тях трите 
Занони направи знак. Те се приближиха. Той посочи към 
първата маска, която беше сам княз ди ***, и за огромно 
негово учудване князът бе внезапно хванат изотзад. 

– Измяна – изкрещя той. – Измяна сред собствените 
ми хора. Какво означава това? 

– Качете го в неговата кола. Ако се противи, кръвта му 
да бъде върху главата му – рече Занони спокойно. 

Той се приближи до ония, които бяха задържали ко-
чияша. 

– Вие сте по-малко на брой и сте изиграни! – каза той. 
Идете си при господаря. Вие сте трима, а ние – шестима, 
въоръжени до зъби. Благодарете се, че ви пощадяваме 
живота – хайде, да ви няма! 

Те отстъпиха, уплашени. Кочияшът се качи отново на 
мястото си. 

– Отрежете ремъците на колата им и поводите на ко-
нете – каза Занони като влизаше в каретата, в която бе 
Виола, и която бързо потегли, оставяйки изиграния по-
хитител до немай-къде разярен и втрещен от почуда. 

– Позволете ми да Ви обясня тази загадка – каза За-
нони. – Аз открих заговора против Вас – не е важно как. 
Аз го развалих така: Авторът на това похищение е един 
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благородник, който отдавна Ви преследва, но напразно. 
Той и двама други от неговите безделници започнаха да 
Ви дебнат още при влизането Ви в театъра, като изпра-
тиха други шестима души да ги чакат на мястото, където 
бяхте нападнати.  

Аз и петима от моите слуги заехме техните места и ни 
помислиха за техни хора. Аз сам предварително отидох 
на кон на мястото, където те чакаха, и ги предупредих, че 
тази нощ господарят им няма нужда от техните услуги. 
Те ми повярваха и се разпръснаха. Тогава аз отново се 
присъединих към моите хора, които бях оставил назад. 
Вие знаете останалото. Ето ни пред Вашата врата. 

 

Глава Трета 

„Когато затворя очите си, тогава най-ясно виждам. 

Защото те през целия ден гледат безразлични неща. 

Но когато спя, насън те се взират в тебе, просветват.  

И светлият им взор прониква мрака.“ 

Шекспир 
 

Занони последва младата неаполитанка у дома ѝ. 

Джионета изчезна – те останаха сами. 
Сами в стаята, която така често се изпълваше през 

миналите честити дни с бурните мелодии на Пизани. И 
сега, като гледаше този тайнствен и сякаш призрачен, 
ала гиздав и величествен странник, стоящ на същото 
онова място, на което тя стоеше при нозете на баща си 
като омагьосана – тя като че ли си мислеше, вярна на 
странния си навик да олицетворява собствените си безп-
лътни блянове, че онази духовна музика е добила плът и 
живот и че стоеше царствено пред нея в образа, който бе 
възприела.  

И през цялото това време, тя не осъзнаваше собстве-
ната си привлекателност. Тя бе махнала шапката и во-

ала. Косата ѝ, малко поразрошена, падаше по бялата ѝ 
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като слонова кост шия, която роклята ѝ отчасти откри-

ваше. И когато в тъмните ѝ очи бликнаха сълзи на бла-

годарност и страните ѝ все още пламтяха от неотдав-

нашното вълнение, сам богът на светлината и музиката 
надали бе виждал, сред аркадийските долини, облечена 
в тленна плът девица или нимфа, която да бе по-нежна 
от Виола. Занони я съзерцаваше с поглед, в който въз-
хищението изглеждаше преплетено със състрадание. Той 
промълви няколко думи на себе си, а после се обърна 
гласно към нея: 

– Виола, аз те избавих от голямо премеждие: не само 
от безчестие, а може би и от смърт. Княз ди ***, под уп-
равата на един слаб деспот и една продажна власт, е чо-
век, който стои над законите. Той е способен на всякакво 
престъпление. Но покрай своите страсти, той има онова 
благоразумие, което е присъщо на честолюбието. Ако 
Вие не се съгласяхте да приемете доброволно позора, 
никога вече нямаше да видите света, за да разказвате 
вашите патила. Похитителят няма сърце, което може да 
се разкае, но има ръка, която може да убива. Аз ви спа-
сих, Виола. Вие може би ще ме попитате защо? 

Занони замълча и, като се засмя тъжно, добави: 
– Вие няма да ме обидите, ако си помислите, че оня, 

който ви избави, е не по-малък егоист, отколкото оня, 
който щеше да ви опозори. Сиротно дете, аз не Ви говоря 
на езика на вашите обожатели. Достатъчно е, че изпит-
вам състрадание и че не съм Ви непризнателен за 
обичта. Защо руменеете, защо тръпнете при тая дума? Аз 
чета в сърцето Ви, когато говоря, и не виждам ни една 
помисъл, от която бихте могли да изпитвате срам. Аз не 
казвам, че Вие ме обичате. За щастие, въображението 
може да се събуди много по-рано, преди да бъде докос-
нато сърцето. Ала моя орис е било да очаровам очите Ви 
и да повлияя на въображението Ви. Да Ви предпазя от 
онова, което може да Ви донесе само скръб, тъй както ви 
предупредих и по-рано да се приготвите за самата скръб. 
Затова сега съм Ви гост.  
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Англичанинът Глиндън те обича много. Може би 
много повече, отколкото аз бих могъл да обичам когото 
и да е. Макар и още да не е достоен за теб, той ще успее с 
времето да те опознае по-отблизо, за да те заслужи! Той 
може да се ожени за теб, той може да те отведе в своята 
свободна и честита родина – в страната, в която се е ро-
дила майка ти. Забрави ме. Постарай се да споделиш и 
да заслужиш любовта му. И аз ти казвам, че ти ще бъдеш 
честита и щастлива. 

Виола слушаше тези странни думи с мълчаливо, не-
изразимо чувство и пламенееща руменина. И когато той 
замълча, тя покри лицето си с ръце и заплака. И макар 
че думите му можеха да оскърбят човека или да го разд-
разнят, да предизвикат гняв или срам, не такива бяха 

чувствата, които накараха да рукнат сълзи от очите ѝ и 

да преизпълнят сърцето ѝ. Жената в тоя миг се губеше в 

детето. И както едно дете – с цялото си проникновено и 
измъчващо, ала невинно желание да бъде обичано – 
плаче, потопено в горестна скръб, когато чувствата му 
бъдат сурово отблъснати, така плачеше и Виола, без сър-
дене и без свян. 

Занони дълго я гледа така, както бе привела хубавата 
си глава пред него, засенена от разкошни къдри. След 

няколко минути мълчание той се приближи до нея и ѝ 

заговори с глас, в който имаше най-добродушна благост, 
и с полуусмихнати устни каза: 

– Спомняте ли си, че когато Ви съветвах да се борите 
за светлина, аз Ви показах като пример онова решително 
и смело дърво. Аз не Ви казах, нежно дете, да вземете 
пример от пеперудата, която иска да се извиси до звез-
дите, но пада опърлена до лампата. Ела, аз искам да ти 
говоря. Този англичанин ... 

Виола се дръпна назад и заплака още по-горестно. 
– Този англичанин е на твоя възраст и не стои по-

високо от теб и по обществено положение. Ти можеш да 
споделяш неговите мисли в живота и можеш да легнеш 
до него в един и същи гроб, когато умреш! А аз ... Но не-
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ка оставим настрана тази гледка на бъдещето, тя не ни 
засяга. Взри се в сърцето си и ще видиш, че преди сянка-
та ми да прекоси твоя път, една чиста и тиха обич бе 
почнала да възниква в сърцето ти към тоя човек, който 
ти е равен, и тази обич щеше да узрее до любов. Никога 
ли не си си представяла едно домашно огнище, в което 
твоя млад обожател да ти бъде другар в живота? 

– Никога! – каза Виола с внезапен изблик на енергия 
– никога, освен чувството, че туй не е съдбата, която ми е 
отредена. И, о! – продължи тя, като се изправи изведнъж 

и метна назад къдрите, които замрежваха лицето ѝ, и 

впери очи в своя събеседник – О, който и да си ти, дето 
искаш да четеш в душата ми и да оформиш бъдещето ми, 
недей тълкува криво чувството, което ... което (тя се за-
пъна за миг, но продължи с наведени очи), което държи 
мислите ми омагьосани в теб. Не мисли, че аз мога да 
храня в себе си любов, нетърсена и несподелена. Това, 
което чувствам към теб, страннико, не е любов. Та и как 
бих могла! 

Тя пак млъкна и пак пресекна гласът ѝ. Сълзи трептя-

ха по клепачите ѝ. Тя ги избърса и продължи: 

– Не, не е любов – ако е любов онова, за което съм 
слушала и чела; и което съм се стремила да предам на 
сцената – а едно много по-тържествено, страшно и – 
струва ми се – свръхестествено влечение, което ме кара 
да те свързвам – и наяве и на сън – с образи, които и 
очароват, и будят страх същевременно. Мислиш ли, че 
ако това бе любов, щях да ти говоря така? И че (тя вне-
запно вдигна очите си към него) очите ми щяха така да 
търсят твоите, за да срещнат погледа им?  

Страннико, аз искам само да те виждам от време на 
време, да те слушам! Страннико, не ми говори за други! 
Предупреждавай ме, мъмри ме, терзай сърцето ми, отх-
върли, ако пожелаеш, признателността, която то ти 
предлага и която не е недостойна за тебе, но не идвай 
при мен винаги като вестител на скръб и тревога. Поня-
кога аз съм те виждала в сънищата си, окръжен от вели-
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чествени и светли духове.  
Твоя взор лъчезарно излъчваше небесна радост, която 

липсва сега в него. Страннико, ти ме спаси и аз ти благо-
даря и те благославям. И тази ли почит, и нея ли ще отх-
върлиш? 

При тия думи тя кротко скръсти ръце на гърдите си и 
се приведе ниско пред него. В нейното смирение нямаше 
нищо унизително за жената или отблъскващо, нито кап-
ка от оная покорност на любовницата към нейния лю-

бовник, на робинята към господаря ѝ, а по-скоро смире-

нието на детето към неговия хранител, на неофита19 в 
древните религии към свещеника. Челото на Занони 
беше тъжно и замислено. Той я погледна с един странен 
израз на доброта и скръб, но и на нежна обич в очите.  

Ала устните му бяха строги, а гласът му студен, когато 
отвърна: 

– Знаете ли какво искате, Виола? Представяте ли си 
опасността, която може да Ви сполети, да сполети може 
би и двама ни? Знаете ли, че животът ми, отлъчен от 
шумната гмеж на обикновените хора, е една служба на 
Красивото, от което аз се старая да изгоня всичко, което 
красивото най-вече вдъхва. Като от напаст бягам аз от 
онова, което на мъжа се струва най-хубав дял – любовта 
на земните дъщери. Засега аз още мога да Ви пазя и из-
бавям от сума беди. Но ако Ви виждам по-често, ще 
имам ли вече тая сила? Вие не ме разбирате. Но това, 
което ще прибавя, е по-лесно за разбиране.  

Аз те моля да пропъдиш от сърцето си всяка мисъл за 
мен, освен като за човек, когото Бъдещето ти гласно вика 
да избягваш. Глиндън, ако приемеш любовта му, ще те 
обича докато гроба ви прибере и двамата. И аз – приба-
ви той развълнуван – и аз бих могъл да те обичам. 

– Вие! – извика Виола със силата на един внезапен 
изблик на радост, на възторг, който тя не можеше да по-
тисне. И след миг тя би дала света, за да можеше да пов-

 
19  Ученик, наскоро приет в окултна школа; новопокръстен. 
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тори пак това възклицание.  
– Да, Виола, аз бих могъл да те обичам. Но в тая лю-

бов – колко скръб и колко превратности! Цветчето дава 
аромата си на скалата, на чието сърце расте. Но не след 
дълго и той загива. Ала канарата все си стои – сняг пок-

рива гърдите ѝ, слънце огрява върха ѝ. Чакай, помисли 

добре. Опасността още те заплашва. Няколко дни ти ще 
бъдеш запазена от преследванията на безсъвестния по-
хитител. Но скоро ще удари часът, когато едничкото ти 
спасение ще бъде бягството. Ако англичанинът те обича 
достойно, твоята чест ще му бъде тъй скъпа, както и не-
говата собствена. Ако ли не – има и други страни, където 
любовта е по-вярна и по-добродетелна, по-малко заст-
рашена от измама и насилие. Сбогом. И аз сам не мога 
да прозра собствената си съдба, освен през облак. Знам 
обаче, че пак ще се срещнем. Но да знаеш още от сега, 
нежно цвете, че има много по-приятни места за преби-
ваване от канарата. 

Говорейки, той се обърна и стигна до външната врата, 
където кротко стоеше Джионета. Занони леко сложи ръ-

ка на рамото ѝ и с веселия тон на шеговит кавалер рече: 

– Сеньор Глиндън обича Вашата господарка. Той ще 
се ожени за нея. Разубедете я от всеки каприз по мене. Аз 
съм птичка, която вечно хвърчи.  

 Той пусна една кесия в шепата на Джионета и излезе.  
 

Глава Четвърта 

Разумните Небесни обитатели се изявяват и 
говорят по-отзивчиво в мълчанието и тиши-
ната на уединението. За това е нужна една 
малка стаичка или един таен кабинет… 

 
Палатът, който Занони обитаваше, се намираше в 

един от най-слабо посещаваните квартали на града. И до 
днес стоят неговите развалини – като паметник, който 
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свидетелства за блясъка на едно рицарско съсловие, кое-
то е отдавна изчезнало от Неапол, заедно с благородните 
раси на норманите и испанците. 

Когато той влезе в стаите, отредени за него, двама ин-
дуси, облечени в облеклото на своята родина, го пос-
рещнаха на стълбите с важните приветствия на Изтока. 
Те го бяха последвали от далечните страни, в които той –
според мълвата – бе прекарал дълги години. Но те не 
можеха да кажат нищо, което да задоволи любопитство-
то или да оправдае подозренията.  

Те не говореха на друг език, освен родния. С изключе-
ние на тези двамата, неговата свита на същински принц 
се състоеше от наемници, произхождащи от града, които 
неговата разточителна, ала властна щедрост бе превър-
нала в безмълвни роби на неговата воля.  

В неговата къща, в неговите порядки – доколкото те 
можеха да се видят – нямаше нищо, което да подкрепи 
слуховете, които циркулираха в града. На него не му слу-
гуваха – както ни разправят за Алберт Велики или голе-
мия Леонардо да Винчи – някакви безплътни духове. 
Нито пък образи от бронз, изобретения на магичната 
механика.  

Нямаше нито един от апаратите на алхимика, които 
да придават тържественост на неговите стаи или да сви-
детелстват за неговото богатство.  

Нито пък даваше някога вид, че се интересува от ония 
възвишени науки, които изглеждаше че обогатяваха не-
говите странни разговори с отвлечени идеи, а често пъти 
и с дълбоки познания. Никакви книги не му говореха в 
неговата самота. А и да бе извлякъл някога своите зна-
ния от тях, изглеждаше сега, че и една едничка страница 
да прочетеше, тя се превръщаше в една голяма страница 
на Природата и че една широка и чудновата памет за-
пълваше останалото.  

Но имаше едно изключение от всичко онова, което 
изглеждаше знайно и обикновено в живота му, и което, 
според авторитета, цитиран в началото на тая глава, мо-
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жеше да ни даде да разберем, че имаме работа с един 
адепт на окултните науки. Както в Рим, така и в Неапол, 
а и където и да беше изобщо жилището му, той си изби-
раше една стая, отделена от останалата част на къщата, 
която бе затворена с една брава, малко по-голяма от пе-
чат на пръстен, но която бе достатъчно яка, за да се опре 
дори на най-сръчните инструменти на ключаря.  

Поне един от неговите слуги, изкусен от непреодоли-
мо любопитство, се бе опитал напразно да насили врата-
та. И макар да си въобразяваше, че бе избрал най-
удобното време за извършване на своя таен план –
нямаше жива душа наоколо (беше в потайна доба, а и 
сам Занони отсъстваше от къщи) – но все пак неговото 
суеверие или неговата съвест му разкри причината, по-
ради която на другия ден домоуправителят безшумно го 
уволни.  

Той се възнагради за неуспеха си като окичи собстве-
ната си история с хиляди забавни преувеличения. Той 
заявяваше, че като се приближил до вратата, сякаш ня-
какви невидими ръце го отблъснали, а когато понечил да 
пипне бравата, бил съборен на земята като поразен от 
удар. Един хирург, който чу този разказ, забеляза – за 
голямо недоволство на жадните за чудо – че навярно 
Занони си служи майсторски с електричеството. Както и 
да е, но в тази стая, щом като се пазеше така, не влизаше 
никой, освен сам Занони. 

Тържественият глас на Времето, който се понесе от 
съседната черква, най-накрая сепна владетеля на палата 
от дълбокия размисъл, в който душата му бе погълната, 
и който приличаше по-скоро на екстаз, отколкото на 
размишление. 

– Още една песъчинка от големия пясъчен часовник – 
промълви той шепнешком – И все пак времето нито 
прибавя, нито отнема дори един атом от Безкрайното!  

Душе моя, светла моя душе, Авгосидес20, защо слезе 

 
20 Авгосидес – любима дума на мистиците-платоници. Тази 
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ти от твоята сфера, защо от вечните, звездни и безбурни 
простори се гмурна ти в мъглата на тъмния саркофаг?  

Колко време, разбрала след сурови изпитания, че 
привързаността към онова, което гине, носи след себе 
си само скръб, живя ти доволна в твоята величествена 
самота? 

Докато той мълвеше тия думи, една от най-
ранобудните птици, които първи приветстват зората, 
внезапно запя сред портокаловите дръвчета, които рас-
тяха в градината под прозорците му. И на тая песен вед-
нага отекна друга песен. Дружката на певеца, пробудена 
от неговата песен, му изпрати своя щастлив отговор.  

Той се вслуша. Но не душата, която той бе запитал, а 
сърцето му отговори. Той стана и започна да ходи с нес-
покойни крачки напред-назад из тясната стая.  

,Далеч от тоя свят!" – провикна се той най-после с не-
търпелив възглас. Не може ли времето да развърже фа-
талните му възли? Подобно на привличането, което кре-
пи Земята в пространството, е и привличането, което 

удържа душата към Земята! Далеч от тая тъмносива пла-
нета! Счупете се, окови, разперете се криле. 

Той мина през тихите галерии, изкачи големите стъл-
би и влезе в тайната си стаичка. 

 

Глава Пета 

„Аз и моите другари сме служители на Съдбата“  
из „Буря“ 

 
Ha следващия ден Глиндън се запъти към палата на 

Занони. Въображението на младия човек, което по при-

 
дума е свързана с една хубава сентенция на древната филосо-
фия, чийто смисъл е следният: „Сферата на душата е светла, 
когато нищо външно се не докосва до нея. Когато е осветена от 
собствената си светлина, душата вижда истината във всички 
неща, както и истината, съсредоточена в нея." 
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рода силно се възпламеняваше, бе особено възбудено от 
малкото, което бе видял и чул за това странно същество 
– едно очарование, което той не можеше нито да овла-
дее, нито да си даде сметка за него, го привличаше към 
странника. Силата на Занони изглеждаше тайнствена и 
голяма, мотивите на неговите действия – благи и пълни 
с благоволение, ала обноските му бяха студени и отблъс-
кващи. Защо веднъж да отхвърля близостта на Глиндън, 
а друг път да го спасява от опасност? Как така Занони е 
узнал за неговите врагове, непознати и на самия него? 
Любопитството му бе дълбоко засегнато, а и благодар-
ността заговори в него. Той реши да направи още един 
опит да спечели благосклонността на строгия билкар. 

Сеньорът беше у дома си и Глиндън бе поканен в една 
широка стая. След няколко мига Занони дойде при него. 

– Дойдох да Ви благодаря за снощното предупрежде-
ние – каза той – и да Ви моля да изпълните докрай моя-
та признателност към Вас, като ме осведомите от къде 
трябва да очаквам вражда и опасност? 

– Вие сте галантен – каза на английски език Занони с 
усмивка – но толкова ли малко познавате юга, та не зна-
ете, че галантните мъже имат винаги врагове? 

– Сериозно ли говорите? – попита Глиндън, като се 
изчерви. 

– Съвсем сериозно. Вие обичате Виола Пизани. Но 
имате за съперник един от най-могъщите и най-
безпощадни принцове на Неапол. Опасността, която Ви 
заплашва, е наистина голяма. 

– Но извинете ме! Как узнахте това? 
– Аз не давам сметка за себе си на никой смъртен –

отвърна гордо Занони. И на мен ми е все едно дали ще 
послушате или ще пренебрегнете предупрежденията ми. 

– Добре, щом не бива да Ви питам, нека да е тъй. Но 
поне посъветвайте ме какво да правя. 

– Ще послушате ли съвета ми? 
– Защо не! 
– Понеже Вие сте смел по природа, обичате напреже-
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нието и потайното, Ви се иска да бъдете герой на някой 
роман. Ако Ви посъветвах да напуснете Неапол, щяхте 
ли да го сторите, докато в Неапол има един съперник за 
оборване и една любовница за завладяване? 

– Вие сте прав! – каза младият англичанин енергично 
– Не! И Вие не можете да ме упрекнете за подобно ре-
шение. 

– Но за Вас има и друго решение: обичате ли Виола 
Пизани вярно и искрено? Ако я обичате, тогава оженете 
се за нея и я отведете в родния си край. 

– Но! – отговори Глиндън малко стеснен. – Виола не 

ми е прилика. А и професията ѝ ... аз съм пленен от кра-

сотата ѝ, но не мога за се оженя за нея. 

Занони се намръщи. 
– Тогава Вашата любов е само една егоистична страст 

и аз няма да Ви дам нито един съвет за Вашето по-
нататъшно добро бъдеще. Млади човече, Съдбата съвсем 
не е така неумолима, както изглежда. Източниците на 
великия Господар на Вселената не са така оскъдни и така 
недостъпни, че да откажат на хората Божествената при-
вилегия на Свободната Воля. Всеки един от нас може да 
проправи собствения си път и Бог може да направи така, 
че и самите ни противоречия да дойдат в хармония с 
Неговите върховни цели. Вие имате пред Вас един избор. 
Честната и благородна любов може още сега да създаде 
Вашето щастие и да осигури спасението Ви. А една лу-
дешка и егоистична страст ще Ви доведе само до гибел. 

–  Да не претендирате да четете бъдещето? 
–  Аз казах всичко, което ми бе угодно да кажа. 
– Добре, но Вие, сеньор Занони, който искате да ме 

морализирате – каза Глиндън с усмивка – Вие самият 
дали сте тъй равнодушен към красотата, че да устоите 
стоически на всички нейни съблазни? 

– Ако трябваше делата да са напълно съгласувани с 
наставленията – каза Занони с горчива усмивка – наши-
те учители щяха да бъдат малко. Поведението на от-
делния човек може да засегне пряко само един 
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тесен кръг около него. Трайното добро или зло, 
което той прави на другите, се таи по-скоро във 
възгледите, които той разпространява около себе 
си. Неговите дела са ограничени и мигновени, но мис-
лите му могат да обхванат света и да вдъхновяват цели 
поколения дори до деня на Страшния съд. Всичките ни 
нравствени закони са извлечени от книги и максими, 
които са възгледи, оживени от нашето чувство за неща-
та, а не от дела. В поведението си, Юлиян отстъпник е 
имал добродетелите на един християнин, а Константин 
Велики – пороците на един езичник. Обаче възгледите 
на Юлиан обърнаха хиляди хора към езичеството, докато 
тия на Константин спомогнаха – по волята на Небето – 
да подтикнат към християнството земните народи.  

По поведение, най-скромният рибар в оня там залив, 
който вярва в чудесата на Сан Дженаро, може да бъде по-
добър човек от Лутер. Но на възгледите и чувствата на 
Лутер съвременна Европа дължи най-благородната ре-
волюция, която тя е видяла. Нашите мисли, млади анг-
личанино, са ангелската част на нашето естество, а дела-
та ни – земната. 

– Вие разсъждавахте предълбоко за един италианец – 
каза Глиндън. 

– Кой ви каза, че съм италианец? 
– Не сте ли такъв? Наистина, като Ви слушам да гово-

рите на родния ми език като англичанин, аз... 
– Стига! – прекъсна го Занони, като се обърна нетър-

пеливо настрани.  
После, след като помълча малко, каза с пo-мек глас:  
– Глиндън, отказвате ли се от Виола Пизани? Искате 

ли няколко дена, за да обмислите това, което Ви казах? 
– Да се откажа от нея! Никога! 
– Тогава ще се ожените ли за нея? 
– Невъзможно е! 
– Нека бъде така: тогава тя ще се откаже от Вас. Аз Ви 

казвам, че имате съперници. 
– Да, княз ди ***. Но аз не се боя от него. 
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– Имате и друг, от когото без друго ще Ви е страх. 
– А кой е той? 
– Аз. 
Глиндън пребледня и стана бързо от стола. 
– Вие, сеньор Занони, Вие! И смеете да ми го кажете 

направо в очите? 
– Да смея! Уви! Има моменти, в които аз бих желал 

да се боя. 
Тия дръзки думи бяха произнесени не гордо, а с тон 

на най-дълбоко униние. Глиндън се разгневи, възмути, 
но въпреки това изпитваше някакво чувство на страхо-
почитание. Но той носеше в гърдите си смело английско 
сърце и бързо се съвзе. 

– Сеньоре – каза той хладно – аз няма да се подлъжа 
от тези тържествени фрази и мистични загатвания. Въз-
можно е да имате сили, които аз не мога да разбера, нито 
да им се опра, но може и да сте само един дързък моше-
ник. 

– Е, после? Продължете. 
– Искам – продължи Глиндън решително, макар и 

малко смутено – искам да Ви накарам да разберете, че 
дори и без да ме убеждавате и принуждавате да се оженя 
за Виола Пизани, аз съм решил все пак да не я отстъпвам 
подло на друг. 

Занони погледна сериозно младия човек, чиито иск-
рящи очи и поруменяло лице свидетелстваха за неговото 
решение да подкрепи на дело своите думи, и отговори: 

– Толкова смел! Добре, това Ви прилича. Послушайте 
съвета ми: почакайте девет дни и ми кажете тогава ще се 
ожените ли за най-хубавото и най-чисто създание, което 
някога е прекосило Вашия път. 

– Но ако вие я обичате, тогава защо... Защо… 
– Защо настоявам тя да се омъжи за друг? За да я 

спася от себе си! Чуйте ме. Тази девойка, макар и да е 
скромна и необразована, носи в себе си заложбите на 
най-възвишените качества и добродетели. Тя може да 
бъде всичко за мъжа, когото обича – всичко, което един 
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мъж може да желае от една жена. Душата ѝ, развита чрез 

обичта, ще повдигне Вашата. Тя ще повлияе върху Ва-
шата съдба, ще повиши възможностите Ви. Вие ще ста-
нете велик и успял човек. Ако ли напротив, тя се падне 

на мен, не знам каква ще ѝ бъде ориста. Но знам, че това 

е изпитание, което малцина могат да изтърпят и което 
нито една жена до сега не е преживяла. 

Докато Занони говореше, лицето му бледнееше все 
повече и повече, а в гласа му имаше нещо, което смразя-
ваше горещата кръв на неговия събеседник. 

– Каква е тази тайна, която Ви заобикаля? – се про-
викна Глиндън, не можейки да сдържа повече своето 
вълнение. – Наистина ли се различавате от другите хо-
ра? Да не би да сте прехвърлили границата на позволе-
ните познания? Да не би да сте – както някои казват – 
магьосник или само един.... 

– Мълчете – прекъсна го Занони кротко, с усмивка, в 
която се четеше една странна, но тъжна мекота. – Кой Ви 
даде правото да ми задавате тия въпроси? Макар че Ита-

лия все още се слави със своята Инквизиция, силата ѝ е 

повехнала като лист, който първия есенник ще обрули. 
Дните на изтезанията и преследванията минаха. Всеки 
може да живее както му е удобно и да говори каквото 
иска, без да го е страх от какво да е друго изтезание. Тъй 
като мене не ме е страх от никакво преследване, извине-
те ме, ако не искам да задоволя Вашето любопитство. 

Глиндън се зачерви и стана. Въпреки своята любов 
към Виола и естествения страх, който изпитваше от та-
къв един съперник, той се чувстваше неустоимо привле-
чен именно от този човек, когото най-много имаше защо 
да подозира и да се бои от него. Той протегна ръка на 
Занони и каза:  

– Добре тогава, щом ще трябва да бъдем съперници, 
нашите мечове ще разрешат спора ни. Дотогава бих же-
лал да бъдем приятели. 

— Приятели! Не знаете какво искате! 
— Пак загадки! 
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— Загадки? – изкрещя Занони разгневен. – Добре де, 
смеете ли тогава да ги разгадаете? Само тогава аз бих Ви 
подал ръка и бих Ви нарекъл свой приятел. 

— Аз ще се осмеля на всичко, само и само да достигна 
свръхчовешка мъдрост – каза Глиндън и лицето му про-
сия от несдържано и силно въодушевление. 

Занони го наблюдаваше замислено и мълчаливо. 
– Заложбите на прадядото живеят у сина – промълви 

той. Той би могъл, все пак... Той рязко пресече думите си 
и, като извиси глас, рече: – Вървете си Глиндън, ние пак 
ще се срещнем, но аз не искам Вашия отговор преди да 
дойде часа, когато ще е нужно да се вземе решение. 

 

Глава Шеста 

„Сигурно е, че този човек има един доход от петдесет 
хиляди ливри, а изглежда твърде скромен и благонра-
вен. Е, добре, ако той е магьосник, такива ли набожни 
са магьосниците, както той изглежда, че е?  
С една дума – не знам какво да мисля за него.“  

Граф де Габалис 
 

От всички слабости, с които дребните хорица обичат 
да се подиграват, най им се отдава да осмеят човешката 
доверчивост. А от всички белези на едно покварено сър-
це и един слаб ум, най е сигурен този на неверието. 

Истинската философия се стреми по-скоро да разре-
ши нещата, отколкото да ги отрече. Всеки ден ще чуеш 
посредствени учени да говорят за абсурдностите на ал-
химията и напразния блян за философския камък, но 
едно по-задълбочено проучване е установило, че алхи-
миците са направили най-великите открития в науката. 
Ако имахме ключа за разгадаване на оная мистична 
фразеология, с която алхимиците са били принудени да 
боравят, бихме могли да отворим пътя за много по-
ценни постижения. А и самият философски камък не 
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изглежда такава призрачна химера за някои от най-
даровитите химици на нашето столетие. Човек не може 
да противоречи на Природните закони. Но всички зако-
ни на Природата открити ли са?... 

Каквито и да бяха намеренията му, Занони не праве-
ше от тях – подобно на Месмер и Калиостро – източник 
на облаги. Нито пък общественото положение на Глин-
дън беше такова, че придобитото влияние върху неговия 
ум да му послужи за достигане на някакви користни или 
пък честолюбиви планове. Но понякога той се мъчеше, 
със склонността на обикновеното светско познание, пос-
тоянно да подозира, да убеди сам себе си, че Занони 
имаше в края на краищата някаква задна цел, като го 
подвеждаше да сключи с бедната актриса брак, който 
неговата английска гордост и начин на мислене считаха 
за недостоен. Може би Виола и тази тайнствена личност 
да се бяха нещо наговорили? Може би този своеобразен 
език на пророкуване и заплаха беше само едно средство 
да го измамят? Той изпитваше един несправедлив яд 
срещу Виола за това, че си беше осигурила такъв съюз-
ник. Но в този яд се вплиташе едно естествено чувство на 
ревност.  

Занони го бе заплашил със своето съперничество. За-
нони, който – каквито и да бяха неговия характер и не-
говото изкуство – притежаваше, в края на краищата, 
всички външни качества, способни да заслепят и поко-
рят. Разяждан от съмнение, той се впусна в обществото 
на ония познайница, с които се бе опознал в Неапол – 
главно художници като него, литератори и богати тър-
говци, които – макар и да бяха лишени от привилегиите 
на благородниците – парадираха поне с техния блясък. 
От тях той чу много неща за Занони, който бе станал и за 
тях – както и за по-безделните слоеве на обществото – 
предмет на любопитство и обсъждане. 

Той бе забелязал, че Занони разговаря с него на анг-
лийски и че тъй съвършено владееше езика, че можеше 
да мине за англичанин. От друга страна, Занони се чувс-
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тваше все тъй свой и с италианския език. Глиндън откри, 
че същото беше и с ония езици, които обикновено труд-
но се отдават на чужденци. Един шведски художник, 
който бе разговарял с него, беше уверен, че има работа с 
швед. А един търговец от Цариград, който бе продал ня-
кои свои стоки на Занони, изказваше убеждението, че 
само един турчин, или поне ориенталец, можеше тъй 
майсторски да владее меките интонации на източните 
езици.  

Но при всички тия езици, когато да съберат и сравнят 
различните си впечатления, усещаха едно слабо, едва 
уловимо различие – не в произношението или в акцента, 
а в тона и тембъра на гласа. Тая способност, както си 
припомни Глиндън, беше специална отлика на оня ор-
ден, чието учение и могъщество са били само отчасти 
засягани – Розенкройцерите.  

Той си спомни, че беше чувал в Германия за съчине-
нието на Джон Бринджърет, издадено през 1615 г., в кое-
то се твърди, че всички земни наречия са познати на ис-
тинското Братство на Розата и Кръста. Не принадлежеше 
ли Занони към туй мистично братство, което в миналите 
векове се домогваше да притежава тайни, от които Фи-
лософският камък беше най-малката; което се считаше 
за наследник на всичко, което учеха халдеи, магове, 
гимнософисти и платоници, и което се различаваше от 
всички ония тъмни синове на магьосничеството по доб-
родетелния си живот, чистотата на своите доктрини и 
изричното настояване за подчиняване на чувствата и 
усилване на религиозната Вяра – като основа на всяка 
Мъдрост. Наистина славен орден, ако е говорел истина-
та! И действително, ако Занони притежаваше сили, кои-
то надхвърляха възможностите на светските мъдреци, 
изглеждаше, че той не ги упражняваше недостойно.  

Малкото, което се знаеше за живота му, беше в негова 
полза. Изтъкваха се някои негови дела, но не на несмис-
лена, а на разумна щедрост и благодеяние. И като ги 
разказваха, разказвачите поклащаха глава и се чудеха и 
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маеха как може един чужденец да знае така детайлно за 
ония безшумни и скрити неволи, които беше облекчил. 
Двама или трима болни, когато били вече изоставени от 
лекарите, той сам ги посетил и разговарял с тях насаме. 
Те оздравели и приписвали оздравяването си на него. Но 
не можеха да кажат с какви лекарства бяха излекувани. 
Те можеха само да разкажат факта, че той бе дошъл, раз-
говарял с тях и че те се бяха излекували. Но обикновено 
ставало така, че дълбок сън предхождал излекуването 
им. 

Едно друго обстоятелство беше започнало да се забе-
лязва също така, което говореше в негова полза. Ония, с 
които той най-много общуваше – веселяци, разсипници, 
гуляйджии и грешници от най-блестящите кръгове – 
всички те бързо, макар и незабелязано за самите тях, се 
пробудиха за по-чиста мисъл и по-редовен живот. Дори 
Цетокса – принцът на дуелистите и комарджиите – не 
беше вече същият човек след оная нощ, изпълнена с не-
обикновени случки, за която той разказа на Глиндън.  

Първият белег на неговата вътрешна промяна бе от-
теглянето му от хазартните домове. Вторият – примиря-
ването му с един наследствен враг на неговия род, когото 
през последните шест години непрекъснато се мъчеше 
да предизвика в някакво скарване, за да предизвика ду-
ел, в който да прояви неподражаемите си умения. А ко-
гато Цетокса и неговите млади другари говореха за За-
нони, съвсем не изглеждаше, че тази промяна беше пре-
дизвикана от някакви трезви наставления или съвети. Те 
всички описваха Занони като човек, твърде склонен към 
веселба, с обноски чужди на всякакъв формализъм, не 
веселяк в буквален смисъл на думата, но уравновесен, 
ведър и бодър човек – готов винаги да се вслуша в разго-
вора на другите, дори и когато последният е празен; или 
да очарова слуха на всички със своя неизчерпаем запас 
от блестящи анекдоти и богат световен опит.  

Всички обичаи, всички народи, всички човешки неща 
му изглеждаха знайни. Той се показваше крайно сдър-
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жан, когато дръзваха да намекнат за неговото потекло и 
история. Най-общоприетото мнение за неговия произ-
ход беше най-приемливо. Неговите богатства, владеене-
то на източните езици, пребиваването му в Индия, една 
известна сериозност, която никога не го напускаше дори 
и в най-веселите и фамилиарни часове, блестящите му 
тъмни очи и коси, особеностите на неговата външност, 
деликатните му и малки ръце и арабската стойка на гиз-
давата му глава – всичко това изглеждаше да го характе-
ризира като човек, който принадлежи на някоя от из-
точните народности.  

А един познавач на източните езици дори се постара 
да сведе простото име на Занони, което преди един век 
носеше един безобиден натуралист от Болоня, към коре-
ните на едно изчезнало наречие: Zan беше безспорно 
халдейското название на Слънцето. Дори гърците, които 
обикновено изопачаваха всяко източно име, бяха опази-
ли в този случай истинската му етимология, както свиде-
телства за това критския надпис на гроба на Зевс21. Що 
се отнася до останалата част на името, Zan или Zaun бе-
ше у сидонците твърде често срещана представка на On.  

Адонис22 беше само един друг вариант на Занонас… 
 

Глава Седма 

„Научи се да бъдеш беден духом, сине мой, ако искаш да 
проникнеш в свещената нощ, обгръщаща Истината.  

Научи от мъдрите да не предоставяш на злитe духове 
никаква власт в природата, защото съдбоносният 
камък ги е заключил вдън бездната.  

Научи от философите, във всичките извънредни съби-

 
21 „Тук почива великият Зан.“ 
22 „Адонис – духовен символ на всичко, бликащо в човека като 
сили на младостта; духовен символ на всичко, което се изявява 
в човека като дух на красотата.“ (Рудолф Щайнер, 19.04.1924г.) 
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тия, да търсиш винаги естествени причини. А когато 
такива липсват, обърни се към Бога.“ 

Граф дьо Габалис 
 

Всичките тия добавки към неговите сведения за За-
нони, събрани оттук-оттам от различните места за забава 
и развлечение, които той посещаваше, не задоволиха 
Глиндън. Тая вечер Виола не игра в театъра. На другия 
ден, все още смущаван от тревожни приумици и не чувс-
твайки никакво разположение към трезвата мисъл и 
саркастична дружба на Мервал, Глиндън скиташе за-
мислен из градините на Неапол и се спря точно под оно-
ва дърво, под което за пръв път чу гласа, който упражни 
върху ума му такова необикновено влияние.  

Градината беше пуста. Той се отпусна на една пейка, 
която беше на сянка. И отново, потопен в блянове, го 
връхлетяха същите ония студени тръпки, които Занони 
беше тъй ясно определил и на които беше приписал та-
кива странни причини. 

Той скочи с внезапно усилие и изтръпна, като видя 
седнала до него една фигура, която беше толкова отвра-
тителна, че можеше да служи за олицетворение на едно 
от ония зли същества, за които Занони бе загатнал. Това 
беше едно дребно човече, облечено в костюм, който ряз-
ко се различаваше от модата на деня. Имаше нещо прев-
зето в оскъдния му и сиромашки вид, който се прибли-
жаваше до мръсотия, в широките му панталони, от грубо 
сукно като на корабно платно, в грубото му палто, което 
беше сякаш нарочно прокъсано и надупчено, и в черните 
му разчорлени коси, които стърчаха на кичури изпод 
една вълнена шапка.  

Всичко туй не съответстваше на други подробности на 
тоалета му, които говореха за една сравнително доста-
тъчна заможност. Ризата му, отворена на гърлото, беше 
закопчана с една карфица, на която лъщяха скъпоценни 
камъни, а два висящи масивни синджири от злато сочеха 
смешния лукс на двата му часовника. 
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Фигурата на тоя човек, ако не бе съвсем обезобразена, 
поне беше чудно необлагодетелствана. Раменете му бяха 
високи и четириъгълни. Гърдите му – плоски. Ръцете му 
бяха възлести в ставите и едри, костеливи и жилести, 
висяха от мършавите стави, като че ли не принадлежащи 
на тях. Чертите на лицето му носеха белега на онова мъ-
чително изкривяване, което понякога е видно във физи-
ономията на паралитиците – едри, пресилени, а носът 
почти докосваше брадата.  

Очи – малки, но горящи със зловещ пламък, когато се 
спираха върху Глиндън. И уста, извита в гримаса, през 
която се виждаха два реда изкривени, черни, изпочупе-
ни зъби. Но по това ужасно лице играеше една особена, 
неприятна интелигентност, един израз хитър и същев-
ременно дързък. И когато Глиндън, съвзет от първото си 
впечатление, се вгледа отново в своя съсед, той се зачер-
ви от своята уплаха и разпозна един френски художник, 
с когото се беше запознал, и който притежаваше значи-
телни дарби в своя жанр.  

И наистина за забелязване беше, че тоя индивид, чия-
то външност бе тъй пренебрегната от Грациите23, чувст-
ваше особена склонност към сюжети, които дишаха ве-
личие и грандиозност. Макар че колоритът му бе суров и 
мършав – какъвто изобщо беше той в тогавашната френ-
ска школа – рисунъкът му бе чудно хубав по своята си-
метрия, просто изящество и класическа сила, само че му 
липсваше идеална грация. Той обичаше да си избира 
сюжети повече от римската история, отколкото от бога-
тия свят на гръцката Красота, или пък от още по-
възвишената съкровищница на Свещеното Писание, от 
която Рафаел и Микеланджело черпеха своите вдъхно-
вения.  

Величието, което той показваше, принадлежеше не на 
боговете и светиитe, а на смъртните. Неговият образ на 

 
23 Според древноримската митология, това са богини на гра-
цията, символи на доброто, красивото и вечно младото начало 
на живота. В гръцката митология отговарят на Харитите. 
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красота бе такъв, че очите не можеха да го отхвърлят, 
ала душата не го приемаше. 

Имаше още едно забележително противоречие в тази 
личност, която се отдаваше на най-екстравагантни из-
лишества във всяка страст, който бе жесток в отмъщени-
ето и ненаситен в разврата – това, че имаше навик да 
изказва най-красиви възгледи за абсолютна чистота и 
щедра филантропия. Светът не беше достатъчно добър 
за него… Този човек, когото аз ще наричам Жан Нико, 
беше оракул за по-младите и смели духове на Неапол. И 
преди Глиндън да срещне Занони, той беше един от най-
силно увлечените по красноречивите теории на отврати-
телния филантроп. 

– Отдавна не сме се срещали, драги колега – каза Ни-
ко, като приседна по-близо до Глиндън – и недейте се 
изненадва, че много се радвам да Ви видя и дори си поз-
волявам да се вмъкна сред вашите размишления. 

– Те не бяха твърде приятни – каза Глиндън. – И на-
дали Вашето идване можеше да дойде по-навреме. 

– Ще Ви бъде много приятно да узнаете – каза Нико. 
като измъкна някои и други писма из пазвата си – че 
великото дело напредва с чудна бързина. Наистина, Ми-
рабо умря, но по дяволите! – целият френски народ е 
един Мирабо. 

След тази забележка, мосю Нико започна да чете и 
коментира известни възторжени и интересни пасажи от 
своята кореспонденция, в които думата добродетел се 
срещаше 27 пъти, а Бог – нито веднъж. След това, разго-
рещен от светлите перспективи, които се разкриваха 
пред него, той се отдаде на ония мечти и пророкувания 
за бъдещето, които ние вече видяхме нахвърляни в крас-
норечивите речи на Кондорсе… Любов, която не обгръ-
щаше цялото човечество, която не беше еднакво гореща 
както към Индия и полюса, тъй и по отношение на до-
машното огнище, не беше достойна за един благороден 
човек. Възгледите щяха да бъдат свободни както възду-
ха. И за да стане това, трябваше да се изтребят всички 
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ония, чиито възгледи не бяха като тези на мосю Нико24.  
Много от тези неща бяха забавни за Глиндън и той ги 

слушаше с удоволствие, но и много работи го възмуща-
ваха. Но когато живописецът започна да разказва за ня-
каква наука, която всички щели да разбират и на чиито 
плодове всички щели да се радват – една наука, която 
възникнала на основата на едни и същи институции и на 
едно и също образование, щяла да даде на всички чо-
вешки племена богатство без труд и живот по-дълъг от 
тоя на патриарсите, освободен от всека грижа – Глиндън 
се вслуша с голям интерес и с възторг, примесен дори с 
благоговение. 

– Забележете – рече Нико – колкото и много неща да 
ценим ние днес като добродетели, те ще бъдат отхвърле-
ни тогава като безценица. Нашите потисници например 
ни проповядват за благородството на благодарността. 
Благодарност – това означава да признаеш, че седиш по-
долу! Какво по-омразно чувство за един благороден дух 
от унизителното чувство на дълга… 

– А дотогава – каза един тих глас близо до тях – дото-
гава, Жан Нико? 

Двамата художници изтръпнаха и Глиндън позна За-
нони. Той се взираше в Нико, а челото му беше необик-
новено строго. Последният се сви на пейката, погледна 
го косо и един израз на страх и уплаха се изписа по из-
кълчената му физиономия. Ха-ха! Господин Жан Нико, 
ти който се не боиш ни от Бога, ни от дявола, защо се 

 
24 Тук по много красноречив начин авторът ни посочва как 
злото се ражда винаги там, където дори и най-светлата идея се 
налага насилствено, пренебрегвайки свободната воля на от-
делните хора.  
     Ако проблемите можеха да бъдат решени лесно и със сила, 
пръв Христос щеше да стане всевластен земен цар и да въведе 
нужните закони, ала историята ни показва отново и отново 
как всяко отнемане на човешка свобода и желание за борба с 
инакомислещите водят след себе си все повече мрак. Новата 
Култура ще дойде едва когато достатъчен брой хора приемат 
доброволно Христос в душите, умовете и сърцата си. 
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уплаши от погледа на един човек? 
– Не за пръв път аз съм свидетел на вашите мнения за 

безсмислието на признателността. 
Нико потисна в себе си едно възклицание и, след като 

хвърли върху Занони зловещ и мрачен, но пълен с без-
силна и неизразима ненавист поглед, каза: 

– Аз не Ви познавам. Какво искате от мен? 
– Да се махнете. Оставете ни сами! 
Нико подскочи една крачка напред със стиснати юм-

руци и през разтворената му уста лъснаха грозните му 
зъби, като на разярен хищник. Занони стоеше неподви-
жен и го гледаше с презрителна усмивка. Нико се спря 
на място, като че ли закован и омагьосан от тоя поглед, и 
затрепери от глава до пети. Тогава с видимо усилие, като 
че ли тикан от чужда сила, се обърна и се отдалечи. 

Глиндън го проследи с учуден поглед. 
– Какво знаете за този човек? – попита Занони. 
– Познавам го като такъв, какъвто съм и аз – човек на 

изкуството. 
– На изкуството! Недейте да осквернявате тази славна 

дума. Каквото е природата за Бога, такова трябва да бъде 
Изкуството за човека – едно възвишено, благотворно, 
гениално и живо творение. Тоя окаяник може да е рису-
вач, но не и художник. 

– Извинете ме, ако ви попитам какво Вие знаете за то-
зи човек, когото поставяте така ниско! 

– Аз знам толкова много, че Вие не заслужавате моята 
грижа, ако стане необходимо да Ви предпазвам и от него. 
Собствената му уста показва скверното му сърце. Защо 
да ви разказвам за престъпленията, които той е извър-
шил? Той говори престъпления! 

– Изглежда, сеньор Занони, че Вие не сте между обо-
жателите на идващата Революция. Може би сте предубе-
ден за този човек, защото не харесвате възгледите му? 

– Какви възгледи? 
Глиндън замълча, затруднен да отговори. Тогава каза:  
– Не, аз не съм прав към Вас. Защото мисля, че най-
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малко Вие ще сте против учението, което проповядва 
безкрайното усъвършенстване на човешкия род. 

– Имате право. Малцината във всяка епоха обла-
городяват многото. Многото могат сега да бъдат тъй 
мъдри, както са били някога малцината. Но напредъкът 
е в застой, ако ми казвате, че многото са тъй мъдри, как-
то малцината тук – сега. 

– Разбирам Ви. Вие не признавате закона за всемир-
ното равенство! 

– Закон?! И целият свят да се наговореше да наложи 
лъжата, нямаше да смогне да я направи закон. Изравне-
те всички условия днес и Вие само ще премахнете всич-
ки пречки от пътя на утрешната тирания. Народ, който 
се стреми към равенство, е недостоен за свобода25. В ця-
лото битие, от архангела до червея, от Олимп до пясъч-
ното зърно, от лъчезарната съвършена планета до мъг-
лявината, която се сгъстява в течение на векове и от пара 
и течност се превръща в обитаем свят, първият закон на 
природата е неравенството. 

– Жестоко учение, ако се приложи към държавата. 
Никога ли няма да изчезнат тези различия в живота? 

– Различията във физическия живот ли? О, нека се 
надяваме. Но различията в интелектуалния и моралния 
живот – никога! Всемирно равенство на интелигентност-
та, на ума, на духа и на добродетелта би означавало да 
няма нито един учител в света, нито един човек по-
мъдър, по-добър от другите – ако това беше възможно, 

 
25 Равенство може да има единствено по закона на абсолютна-
та справедливост – т.е. всеки да има това, от което има нужда.      
    Размислите на автора отново са в пълен синхрон със Словото 
на Учителя: „Какво се разбира под думата „Равенство“? Това 
значи, че на всеки ще се даде според нуждите му. Например на 
малкото дете ще му се даде колкото му е нужно, на възрастния 
– също.” (из „Акордиране на човешката душа“) 
 

„Под думата „Равенство“ разбираме, че същество, което 
обича повече – повече го обичат; което обича по-малко – по-
малко го обичат.“ („Да изповядваме!“, 29.03.1942г.) 
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каква безнадеждна перспектива за човечеството щеше да 
разкрие!  

Не, докато свят светува, слънцето ще огрява планинс-
ките върхове преди да изгрее в равнината. Разпределете 
днес по равно на всички хора всичкото знание на Земята 
и още утре някои от тях ще бъдат по-мъдри от другите. И 
това не е един жесток, а благ закон – истинският закон 
на напредъка. Колкото са по-мъдри малцината в едно 
поколение, толкова по-умно ще бъде множеството в 
следващото! 

Докато Занони говореше така, те се движеха по ус-
михнатите градини, а красивия залив грееше лъчезарно 
под обедната светлина. Лек ветрец разхлаждаше слънче-
вия зной и къдреше морето. И в неизразимата яснота на 
атмосферата имаше нещо радостно за душата. Самата тя 
като че ли ставаше по-лека и по-чиста в прозрачния и 
грейнал въздух. 

– И тия хора, за да поставят начало на тяхната ера на 
усъвършенстване и равенство, завиждат дори на Създа-
теля. Те искат да отхвърлят съществуването на един вър-
ховен Разум, съществуването на Бога! – каза Занони, 
сякаш без да иска. – Художник ли сте Вие и можете ли, 
като гледате света, да повярвате в такава догма? Между 
Бога и гения има една необходима връзка – един почти 
взаимен език. Добре е казал питагореецът (Сектус): 
„Един добър ум е хор на божеството"26. 

Поразен и трогнат от тия думи, които той малко очак-
ваше да излязат от устата на един човек, на когото той 

 
26 „Задачата на ученика е да възприема Божествените мисли и 
да ги предава. По този начин той се свързва с хиляди напред-
нали същества, с един колектив, какъвто Божественият орга-
низъм представя. В този смисъл, геният не е израз на възмож-
ността на една душа само, но той представя колективно усилие 
на множество души, които от векове работят в известно нап-
равление. Като намерят един подходящ организъм, те се проя-
вяват чрез него. Ние наричаме този човек гений.“  

Учителя („Постоянни и непостоянни величини“, 21.11.1928г.) 
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приписваше ония качества, които детското лековерие 
приписва на тъмните сили, Глиндън каза:  

– Но Вие сам признахте, че животът Ви, различен от 
този на другите хора, е такъв, че е по-добре човек да не 
го споделя. Има ли тогава някаква връзка между магия-
та и религията? 

– Магия? Какво е магията? Когато пътешественикът 
разглежда в Персия развалините на дворци и храмове, 
невежите жители го осведомяват, че те са дело на маго-
ве! Това, което е отвъд тяхната сила, простите хора не 
могат да разберат, че е законно във властта на други. Но 
ако под Магия Вие разбирате едно непрекъснато търсене 
на онова, което е най-дълбоко скрито и най-неизявено в 
природата, признавам, че аз изповядвам тази магия и че 
оня, който постъпва така, идва много по-близо до извора 
на всяка вяра. Не знаеш ли, че магията се е изучавала в 
древните школи? Но как и от кого? Като последна и вър-
ховна наука от жреците, които са служили в Храма. А и 
Вие, който искате да бъдете художник, не съзирате ли 
нещо магично в изкуството, което искате да овладеете? 
Не трябва ли и Вие, след дълго проучване на Красивото, 
което вече се е въплътило, да уловите известни нови и 
тънки съчетания на красотата, която тепърва трябва да 
се прояви?  

Не виждате ли, че Великото изкуство – било поезия 
или живопис – търсейки винаги истината, се отвръща от 
материалното? Че Вие трябва да се доберете до природа-
та като господар, а не да я следвате като слуга. Вие иска-
те да получите власт над миналото и да схванете идеята 
на бъдещето.  

Но същински благородното изкуство няма ли за своя 
област и миналото, и бъдещето? Вие искате да омагьоса-
те невидимите същества с вашите заклинания, но какво 
е живописта, ако не въплъщаване на невидимото в мате-
риалния свят? Не сте ли доволни от този свят? Тоя свят 
не е отреден за гения. За да съществува, той трябва да си 
създаде един друг свят.  
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Но кой маг може да стори повече от това? И коя наука 
може да направи толкова? Има два изхода от дребните 
страсти и тежките земни неволи. И двата водят към не-
бето и се отдалечават от ада – то са Изкуството и Наука-
та. Но изкуството е по-божествено, отколкото науката. 
Науката открива, изкуството твори. Вие имате дарби, 
които могат да Ви направят майстор в изкуството. Бъде-
те доволни от вашия дял.  

Астрономът, който вписва звездите в своите каталози, 
не може да прибави ни един атом към вселената. Поетът 
може да извика цяла една вселена от атома.  

Химикът, със своите лечебни вещества, може да изле-
кува недъзите на човешкото тяло. Художникът или 
скулпторът въплъщават божествени форми, надарени с 
вечна младост, които нито болест съкрушава, нито пък 
повяхват.  

Откажете се от тези блуждаещи блянове, които ви во-
дят ту към мен, ту към оня оратор на човешкия род: ние 
с него сме почти антиподи!  

Вашата четка е магическата Ви пръчкица. Вашите 
платна могат да пресъздадат утопии много по-красиви, 
отколкото мечтите на Кондорсе. Аз не Ви карам да ре-
шите веднага. Но кой разумен човек, за да облекчи пътя 
си към гроба, е желал нещо повече от любов и слава? 

– Но – каза Глиндън, като впери сериозен поглед в 
Занони – ако има сила, която може да надмогне и гроба? 

Челото на Занони се намръщи. 
– И така да беше – каза той след малко мълчание – за 

завиждане ли е да надживееш всички, които си обичал, 
и да скъсаш всяка човешка връзка? Най-красивото безс-
мъртие на Земята е сякаш безсмъртието на доброто име. 

– Вие не искате да ми отговорите. Избягвате въпроса 
ми. Чел съм за хора, които могат да живеят много по-
дълго, отколкото обикновеният опит приписва на човека 
– настоя Глиндън – нещо, на което някои от алхимиците 
са се радвали. Жизненият елексир само басня ли е? 

– Ако не е басня и ако тия хора са го открили, те все 
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пак са умрели, защото самоволно са се отказали повече 
да живеят! Има някаква зла прокоба във Вашето заклю-
чение. Върнете се отново към Вашата палитра и Вашето 
платно! 

Като каза това, Занони кимна с ръка и с приведени 
очи и бавни крачки, се отправи към града. 
 

Глава Осма 

Богинята на Мъдростта 

За едни тя е богиня светла, 
за други пък е само дойна крава. 
И всичката им грижа е да сметнат 
по колко мляко и масло ще дава. 

Шилер 
 

 Последният разговор със Занони упражни върху ума 
на Глиндън успокоително и благотворно влияние. От 
неясната мъгла на неговите фантазии се откроиха пак 
ония честити, златни планове, които се пораждат на 
младини от смелите амбиции на изкуството, и които по-
литат волно във въздуха, за да осветят просторите, по-
добно на лъчите на слънцето. Към тия мисли се препли-
таше и видението на една по-чиста и по-ведра любов от 
тая, която познаваше досега. Духът му се възвърна към 
онова крехко детинство на гения, когато забраненият 
плод не беше още вкусен и ние не познавахме друга 
страна, освен рая, който се разхубавяваше от Ева. Неу-
сетно пред него започнаха да се рисуват сцени на до-
машно огнище, където неговото изкуство щеше да му 
бъде едничко вдъхновение, а любовта на Виола щеше да 
огради занятията му с щастие и доволство. Но сред тези 
блянове за едно бъдеще, което можеше да се осъществи, 
той беше призоваван към настоящето от ясния и силен 
глас на Мервал – човекът на трезвия разсъдък. 

Който е проучвал живота на хора, при които въобра-
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жението е по-силно от волята, които не се доверяват 
много на собствения си опит от живота и съзнават своята 
податливост на впечатления, ще са забелязали може би 
какво влияние придобиват по-силни и по-практични 
хора върху подобни натури. Тъй беше и с Глиндън. Него-
вият приятел често го беше отървавал от опасности и го 
бе избавял от последиците на неблагоразумието. В самия 
глас на Мервал имаше нещо, което потушаваше неговия 
възторг и го караше често да се срамува от благородните 
си подтици повече, отколкото от своите грешки и сла-
бости. Защото Мервал – ако и да беше прям и честен 
човек – не можеше да вземе присърце нито крайностите 
на великодушието, нито пък на прекалената самонадея-
ност и лековерие. Той вървеше по правата отъпкана ли-
ния на живота и еднакво презираше всеки, който се ка-
тереше по стръмните склонове на планините – било за 
да улови някоя пеперуда, било за да хвърли поглед към 
морето отвисоко. 

– Аз ще ви кажа какво мислите, Кларънс – каза Мер-
вал, смеейки се – макар и да не съм Занони. Аз познавам 
мислите Ви по влажността на очите Ви и по полуусмих-
натите ви устни. Вие мечтаете за онази нежна очарова-
телна малка певица от Сан Карло! 

Малката певица от Сан Карло! Глиндън се изчерви, 
когато отговори: 

– Щяхте ли да говорите така за нея, ако тя ми беше 
жена? 

– Не, защото в такъв случай презрението, което бих 
дръзнал да изпитам, щеше да бъде насочено към Вас. 
Човек може да не обича измамника, но когато стигне до 
презрение, презира се измамения. 

– Уверени ли сте, че аз ще съм измамения при един 
такъв съюз? Къде ще мога да намеря друга девица, тъй 
хубава и тъй невинна – девица, чиято добродетел да е 
била изпитана в толкова изкушения? Може ли и най-
слабият дъх на злословието да опетни името на Виола 
Пизани? 
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– Аз не познавам всичките клюки на Неапол и затова 
не мога да ви отговоря. Но аз знам, че в Англия нито 
един човек няма да повярва, че един млад англичанин, с 
добро състояние и от почтено семейство, не се е излъгал, 
като се е оженил за една певица от Неаполския театър. 
Аз бих желал да Ви избавя от едно такова непоправимо 
положение. Помислете само на какви изтезания ще бъ-
дете подхвърлени, помислете си колко много младежи 
ще посещават дома Ви и колко млади жени пък ще го 
избягват най-грижливо. 

– Аз съм свободен да си избера сам кариера, за която 
обикновеното общество не представя никаква важност, 
Аз искам да получа уважението на света заради моето 
изкуство, а не да го дължа на случайностите на произхо-
да и богатството. 

– Това означава, че Вие все още настоявате на другата 
си лудория: нелепата амбиция да цапате платна. Опазил 
ме Бог, ако кажех нещо против похвалното трудолюбие 
на онзи, който се е отдал на такъв занаят, за да си изкар-
ва хляба. Но при богатство и връзки, които могат да Ви 
издигнат в живота, защо доброволно да слизате до по-
ложението на един прост художник? Като развлечение в 
свободните Ви минути – то е отлично, но да го направи 
човек занятие в живота си – това е безумие. 

– Някои хора на изкуството са били приятели на царе! 
– Рядко е било така, мисля, поне в трезва Англия. Тук, 

в този голям център на политическата аристокрация, 
хората уважават практичното, а не идеалното. Позволете 
ми да Ви нарисувам две картини по мой маниер:  

Клаърнс Глиндън се завръща в Англия. Той се оженва 
за една млада жена с богатство, което се равнява на не-
говото, с приятели и роднини, които благоприятстват за 
успеха на известни разумни амбиции. И така Кларънс 
Глиндън става богат и почтен човек, надарен с добри 
дарби. С кипяща енергия той влиза в практичния живот. 
Той си има дом, в който може да приема ония, познанст-
вото с които е и облага, и чест. Той има достатъчно сво-
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бодно време, което може да посвети на полезни занятия. 
Репутацията му почива на здрава основа и се разнася от 
уста на уста. Той влиза в някоя партия, намесва се в по-
литическия живот. Новите му връзки спомагат да осъ-
ществи своите проекти. На четиридесет и пет годишна 
възраст какво може да бъде по всека вероятност Кларънс 
Глиндън? Понеже вие сте честолюбив, оставям Вие да 
разрешите този въпрос!  

А сега да се обърнем към другата картина: Кларънс 
Глиндън се завръща в Англия с една жена, която не мо-
же да му донесе пари, освен ако допусне тя да работи на 
сцената. Тя е тъй хубава, че всеки пита коя е и всеки чува 
в отговор: знаменитата певица Пизани. Кларънс Глин-
дън се затваря у дома си да цапа с бои и рисува картини в 
исторически стил, които никой вече не купува. Има дори 
създадено едно предубеждение против него като такъв, 
който не е следвал Академията – че е прост любител.  

Кой е Кларънс Глиндън? О, прочутият съпруг на Пи-
зани! Какво друго още? О, той излага тия големи карти-
ни. Бедният, те си имат своите качества, ала Тение и Ва-
то са по-добри и почти толкова евтини.  

Кларънс Глиндън, с доста охолно богатство като ер-
ген, има сега голямо семейство, което средствата му – 
неподпомогнати от женитбата – ще стигнат тъкмо кол-
кото да отгледа децата си за още по-плебейско звание от 
своето. Той се оттегля във вътрешността на страната, за 
да пести и рисува. Той се занемарява и се чувства неу-
довлетворен. „Светът не ме оценява“ – казва той и за-
почва да се отчуждава от света. На четиридесет и пет 
годишна възраст какво ще бъде Кларънс Глиндън? Нека 
Вашето честолюбие разреши и този въпрос! 

– Ако всички хора бяха такива материалисти като Вас 
– каза Глиндън като стана – нямаше да има нито един 
художник, нито пък поет! 

– Сигурно щяхме великолепно да преживеем и без 
тях, отговори Мервал. – Не е ли време да помислим за 
обяд? Барбутите тук са забележително хубави! 
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Глава Девета 

„Искате ли да литнете високо на крилете си,  

Отхвърлете всяка земна грижа! 

Избягайте от тесния и глух живот  

В царството на Идеала.“ 

из „Идеал и Живот“ 
 
Както някои безразсъдни майстори понижават и опо-

рочават вкуса на учениците си като спират вниманието 
им на онова, което те погрешно наричат „естествено", но 
което всъщност е баналното и пошлото, и не разбират, че 
красотата в изкуството се ражда от онова, което Рафаел 
тъй добре изразява като „идеята на красотата, живееща в 
душата на художника", и че във всяко едно изкуство, ка-
къвто и да е пластичният му израз – в думи или мрамор, 
багри или тонове – робското подражаване на природата 
е дело на занаятчии и новаци: така и с поведението си 
практичният човек покваря и принизява бодрото въо-
душевление на по-издигнатите натури, чрез постоянното 
свеждане на онова, което е възвишено и радващо, към 
баналното и грубото.  

Един велик немски поет много добре е определил 
различието между разсъдливостта и мъдростта: „Късог-
ледите виждат само отлитащия бряг, но не и онова, 
към което ги носят смелите вълни.“ 

А в логиката на разсъдливия и делови човек все пак 
има нещо, на което не е винаги лесно да се възрази. 

Вие трябва да имате едно живо чувство, една непокла-
тима вяра в онова, което е благородно и божествено – 
било в религията или в изкуството, в славата или в лю-
бовта. Иначе „здравият разум“ ще Ви накара да се от-
върнете от всяка жертва и едно негово умозаключение 
ще сведе Божественото до едно площадно правило. 

Всеки истински критик в областта на изкуството – от 
Аристотел и Плиний, от Винкелман и Базари, до 
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Рейнолдс и Фузели – се е старал да внуши на художника, 
че Природата не трябва да се копира, а да се извиси. Че 
най-възвишеното изкуство, което подбира само най-
възвишените съчетания, е вечният стремеж на човечест-
вото да се доближи до боговете. Великият живописец, 
както и великият писател, въплъщава наистина онова, 
което е възможно за човека, а не онова което е обикно-
вено в човешкия род.  

Има истина в Хамлет, в Макбет и неговите вещици. В 
Дездемона, в Отело, в Проспер и в Калибан. Има истина 
и в картините на Рафаел. Има истина в Аполон, в Анти-
ной и в Лаокоон. Но вие не ще срещнете първообразите 
на стиховете, на картините или на мрамора в Оксфорд 
Стрийт или Сейнт-Джеймс. Всички те, да се върнем от-
ново към думите на Рафаел, са рожби на оная идея, коя-
то художникът е носил в душата си. Тази идея не е вро-
дена. Тя се е зародила вследствие на усилена работа и 
изучаване. А туй проучване е било насочено към идеал-
ното, което може да бъде доведено до величие и красота 
сред познатото и преходното. Най-обикновеният модел 
става извор на чудни внушения за онзи, у когото се е 
оформила известна идея. А една Венера от плът и кръв 
би се опошлила от подражателното изкуство на онзи, 
който няма такава идея. 

Когато запитали Гуидо къде намира моделите си, той 
повикал един обикновен носач, както си бил на работа, и 
изкарал от този посредствен оригинал една глава с пре-
възходна хубост. Тя приличала на главата на носача, ала 
идеализирала носача и го въздигала до степента на ге-
рой. Тя била истинска, но не била реална. Има критици, 
които искат да ви убедят, че Селяка на Тение е по-близък 
до природата, отколкото Хамалина на Гуидо! Обикнове-
ната, непосредствената публика слабо разбира идеали-
зирането, дори в изкуството. Защото усетът за висшето 
изкуство е нещо, което трябва да се придобие. 

Но да стигна до своето сравнение. Още по-малко се 
разбира сродният на него принцип в живота. Често хор-
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ското благоразумие ще иска да ви отблъсне както от 
опасните рискове на Добродетелта, така и от лошите 
последици на порока. Че и в живота, както и в изкуство-
то, има един идеал за великото и красивото, с помощта 
на който хората да могат да извисят осакатеното и 
опошленото в живота. 

Глиндън почувства трезвото благоразумие на Мерва-
ловите разсъждения. Той тръпнеше пред вероятната 
картина, която биде обрисувана пред него, ако се отда-
деше на едничкия си господстващ талант, който прите-
жаваше, и на едничкото господстващо чувство, което – 
насочено както трябва – можеше да пречисти целия му 
живот, както един силен вятър пречиства въздуха. 

Но той нито можеше да вземе някакво решение срещу 
тази тъй рационалистична мисъл, нито пък можеше из-
веднъж да реши да се откаже от Виола. Страхувайки се 
да не бъде повлиян от съветите на Занони и от внушени-
ята на собственото си сърце, той избегна през последни-
те два дни да се среща с младата актриса. Но нощта, коя-
то следваше последния му разговор със Занони и споме-
натата по-горе среща с Мервал, бе изпъстрена с толкова 
ясни сънища, че му се струваше пророческа – сънища, 
които изглеждаха дотолкова да определят бъдещето му 
съобразно с указанията на Занони, та той би допуснал, 
че сам Занони ги е изпратил от царството на сънищата 
да посетят неговото легло. Тогава той реши да посети 
още веднъж Виола. И макар да нямаше никаква опреде-
лена цел, той се остави на подтика на своето сърце. 
 

Глава Десета 

Тя седеше на прага – младата актриса! Морето, което 
се стелеше пред нея в тоя дивен залив, изглеждаше бук-
вално като че ли заспало в прегръдките на брега. А от-
дясно, не много далеч, се издигаха тъмните и увенчани с 
гъсти храсти скали, при които всеки пътешественик бива 



 
122 

като по задължение завеждан да разгледа гроба на Вир-
гилий или да сравни своеобразния път на Хайгейт Хил с 
пещерата Позилипо. Неколцина рибари бродеха край 
канарите, по които висяха мрежите им да съхнат. А по-
надалеч звуците на овчарския кавал, много по-
разпространен в ония дни, отколкото днес, със който се 
смесваше от време на време звънът на ленивите мулета, 
нарушаваха мълчанието, изпълнено с толкова блаженст-
во – мълчанието на превалящото пладне по бреговете на 
Неапол.  

Не вярвайте, че преди да сте вкусили, преди да сте по-
чувствали възбуждащия, но нежен чар на „блаженото 
безделие“, сте могли да схванете напълно какво означа-
ват тези думи. И когато преживеете тази наслада, когато 
подишате атмосферата на тая феерична страна, вие няма 
вече да се чудите защо в сърцето узряват плодове тъй 
внезапни и тъй обилни, под розовото небе и дивното 
слънчево сияние на юга. 

Очите на актрисата се бяха спрели на синята морска 
шир, която се стелеше пред нея. По необичайната не-
хайност на нейното облекло можеше да проличи разсея-

ността ѝ. Хубавата ѝ коса беше рехаво прибрана и се кре-

пеше леко от една кърпа, чийто пурпурен цвят още по-

вече усилваше златистия оттенък на къдриците ѝ. Една 

изтървана къдрица падаше по хубавата ѝ шия.  

Широката ѝ утринна рокля, закрепена с пояс, оставя-

ше да замира по полузакрития ѝ бюст ветреца, който се 

носеше от време на време от морето. Малките ѝ пан-

тофки, достойни за нозете на Пепеляшка, изглеждаха 

много широки за малките ѝ крачета, които те едвам пок-

риваха. Може би горещината на деня бе позасилила 

нежната руменина на страните ѝ и придаваше една нео-

бикновена нежност на големите ѝ тъмни очи. Във всич-

ката пищност на сценичния си костюм, в целия оня за-
майващ блясък на лампите, никога Виола не е изглеж-
дала тъй миловидна, както сега. 
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До актрисата, препречила стълбата, стоеше Джионета, 
с ръце до лактите прибрани в джобовете на престилката. 

– Уверявам Ви – каза бабичката, с оня рязък, бърз и  
писклив глас, с който старите жени на юга далеч надми-
нават северните си посестрими – уверявам Ви, мила моя, 
че в цял Неапол няма по-спретнат и напет ерген, нито 
по-хубав от оня англичанин. Освен това са ми казвали, 
че всички англичани са по-богати, отколкото изглеждат. 
Макар че няма дървета в тяхната земя – клетитe хорица! 
– и че вместо 24 часа, те имат само 12 часа в денонощие, 
но все пак чувала съм, че те подковават конете си със 
скуди27 … Но ти не ме чуваш, зенице на окото ми, не ме 
чуваш! 

– И всичко туй се разправя за Занони! – каза Виола на 
себе си, без да обръща внимание на Джионетинитe хвал-
би за Глиндън и англичаните. 

– Света Богородице! Не говори за тоя ужасен Занони! 
Бъди уверена, че хубавото му лице, както и още по-
хубавите му златни монети, са дяволска работа. На всеки 
четвърт час проверявам парите, които ми даде миналата 
нощ, за да видя дали не са се превърнали в камъчета. 

– Наистина ли вярваш – рече Виола с боязлива сери-
озност – че още има магьосничество? 

– Да вярвам? То е все едно да ме питаш дали вярвам в 
благословения Сан Дженаро? Как мислиш тогава, че 
чужденецът е излекувал стария Филипо, рибаря, след 
като докторитe го зарязали? Как мислиш е смогнал да 
преживее тези 300 години? Как мислиш, че омагьосва 
всеки и го подчинява на своята воля само с поглед – как-
то правят вампирите? 

– Е, та това само магия ли е? Прилича на магия, а и 
трябва да е – промълви Виола и пребледня. Самата 
Джионета не беше много по-суеверна от дъщерята на 

музиканта. Самата ѝ невинност, засегната от първите 

трепети на моминската страст, можеше да припише на 

 
27 Големи сребърни монети, използвани в Италия до XIX век 
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магията онова, което по-зрели сърца щяха да отдадат на 
любовта. 

– И после, защо самият княз ди *** тъй се побоя от не-
го? Защо престана да ни преследва? Защо се помири и 
успокои? Във всичко туй няма ли някаква магия? 

– Мислиш ли – каза Виола с една чаровна непоследо-
вателност – че дължа това щастие и сигурност на негова-
та закрила? О, ще ми се да вярвам в това! Мълчи, Джио-
нета! Защо имам за съветници само тебе и собствените 
си страхове? О, хубаво слънце! – и девицата буйно при-
тисна ръка до сърцето си – ти огряваш всеки кът, освен 
тоя. Иди си, Джионета! Остави ме сама, остави! 

– Да, време е да те оставя, че полентата28 ще прегори, 
а ти цял ден нищо не си яла. Ако не ядеш, ще изгубиш 
хубостта си, мила моя, и тогава никой няма да те иска. 
Никой не ни обръща внимание когато погрознеем – аз 
знам това. И ти ще трябва, като старата Джионета, да си 
намериш някоя Виола, за да я гълчиш като мен. Ще ида 
да видя какво стана с полентата. 

– Откакто видях тоя човек – каза тихо девойката – от-
както тъмните му очи оживиха сърцето ми, аз вече не 
съм същата. Копнея да избягам сама от себе си, да грейна 
заедно със слънчевото сияние по върховете на хълмове-
те, да стана нещо неземно. Видения минават пред мен 
нощем, в сърцето си чувствам някакво трепетно пърхане 
като при птичи полет, а духът, сякаш уплашен от нещо, 
иска да разбие клетката, в която е затворен. 

Докато тя шепнеше тези несвързани думи, стъпки, 
които тя не можеше да чуе, се доближиха до актрисата и 
една лека ръка докосна нейната. 

– Виола! Прекрасна Виола! 
Тя се обърна и видя Глиндън. Видът на младото му 

хубаво лице я успокои веднага. Присъствието му ѝ доста-

ви удоволствие. 

 
28 Традиционно италианско ястие, приготвено от царевично 
брашно, с мека структура, сродно с качамака. 
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– Виола – каза англичанинът, като я улови за ръка и я 
накара да седне пак на пейката, от която бе станала, и 
сам приседна до нея. – Искам да ме изслушаш. Ти на-
вярно вече знаеш, че те обичам. Това, което ме е карало 
да идвам постоянно при тебе, не беше само съжаление 
или възторг. Имаше известни причини, поради които аз 
не изказвах това по друг начин, освен с поглед. Но днес – 
не знам как стана това – аз чувствам повече кураж и по-
вече решителност да се обърна към тебе и да чуя или 
най-хубавото, или най-лошото. Аз имам съперници, 
знам това. Съперници, които са много по-могъщи от 
бедния художник. Но дали те са по-облагодетелствани? 

Виола леко поруменя. Но изразът ѝ бе сериозен и заг-

рижен. Като наведе очи и изписа няколко йероглифични 
фигури по пясъка с върха на своята пантофка, тя каза с 
известно колебание, напразно насилвайки се да бъде 
весела:  

– Сеньоре, който си губи времето подир актрисите, 
трябва да знае, че ще има съперници. Нашето злощастие 
се изразява в това, че ние не сме святи за никого. 

– Но Вие не обичате туй призвание, колкото и бляска-
во да изглежда. Сърцето Ви не взема участие в призва-
нието, на което Вашите дарби придават такъв блясък. 

– О, не! – каза актрисата, а очите ѝ се напълниха със 

сълзи. – Някога аз обичах да бъда жрица на песента и 
музиката. Но сега чувствам, че е нерадостна участ да бъ-
де човек роб на тълпата. 

– Тогава избягай с мене! – каза художникът пламен-
но. Напусни завинаги призванието, което раздвоява това 
сърце, което аз бих желал да притежавам изцяло. Споде-
ли моята участ сега и завинаги, бъди ми гордост, насла-
да, идеал! Ти ще вдъхновяваш моите картини. Красотата 
ти изведнъж ще стане свещена и славна. В княжеските 
галерии ще се трупат тълпи около изображението на 
една Венера или една светица и навред ще се носи шепо-
тът: „Това е Виола Пизани!“ Ах, Виола, аз те обожавам. 
Кажи ми, че това не е напразно.  
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– Ти си добър и хубав – каза Виола, като погледна 

Глиндън, който се приближи към нея и стисна ръката ѝ в 

своята. Но какво мога да ти дам в замяна? 
– Любов, любов, само любов! 
– Сестринска любов? 
– О, не говори с такова жестоко равнодушие! 
– Това е всичко, което мога да ти дам. Чуй ме, сеньо-

ре: когато ти видя лицето, когато чуя гласа ти, нещо вед-
ро и тихо ме облъхва и успокоява моите мисли – о, тия 
трескави, тревожни мисли! Като си отидеш, ми се струва, 
че още една сянка повече засенчва деня. Но тази сянка 
скоро изчезва. Не усещам липсата ти. Не мисля за тебе. 
Не, аз не те обичам. А аз искам да се отдам само на този, 
когото възлюбя. 

– Но аз ще те науча да ме обичаш, не бой се. Тая лю-
бов, която ти описваш, по нашите спокойни краища се 
нарича любов на невинните и младите. 

– На невинните! – каза Виола. – Така ли? Може би.  
Тя млъкна и с усилие добави:  
– Чужденецо, би ли се оженил за едно сираче! Ах, ти 

поне си великодушен. Не вярвам да искаш да погубиш 
невинността! 

Глиндън се отдръпна, борейки се със своята съвест. 
– Не, това не може да бъде! – каза тя, като се изправи, 

неосъзнала мислите на срам и подозрение, които минаха 
през ума на нейния обожател. – Остави ме и ме забрави. 
Ти не разбираш и не би могъл да разбереш природата на 
тази, която мислиш, че обичаш. Още от детинство чувст-
вам, че съм била белязана да понеса една необикновена 
и свръхестествена орис. Като че ли съм отлъчена от оста-
налите жени. Това чувство (ах, понякога то ми носи та-
кава безумна и смътна наслада, а друг път – такава дъл-
бока скръб) пуска от ден на ден по-дълбоки корени. То 
прилича на оная мека сянка на здрача, която се спуска 
бавно и тържествено около нас. Моят час настъпва: още 
малко и ще падне нощта. 

Докато тя говореше, Глиндън я слушаше с видимо 
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внимание и смущение.  
– Виола – провикна се той, когато тя свърши – думите 

ти, повече от всеки други път, ме привързват към теб. 
Каквото чувстваш ти, това чувствам и аз. И мен също ме 
преследва едно смразяващо и неземно предчувствие. 
Сред тълпата от хора, аз често съм се чувствал самотен. 
Във всичките ми развлечения, работа, стремежи, един 
предупредителен глас е шепнел на ухото ми: „Времето е 
опазило една тъмна тайна за теб, когато достигнеш 
мъжка възраст.“ Когато ти говореше, това сякаш беше 
гласът на собствената ми душа! 

Виола го погледна с учудване и страх. Лицето ѝ беше 

бледо като мрамор, а чертите ѝ – тъй божествени по 

рядката си симетрия – можеха да послужат на древните 
гърци като модел за проучване на питията29, когато тя – 
в мистичната пещера, край бликащия извор – дочува за 
пръв път гласа на вдъхновяващия я бог. Малко по малко 

строгостта и напрегнатостта на дивното ѝ лице се оттег-

лиха, цветът ѝ се възвърна, пулсът ѝ заби. Сърцето ѝ 

оживи тялото.  
– Кажете ми – рече тя, като се обърна малко настрана 

– кажете ми, виждали ли сте, познавате ли един чужде-
нец в този град, за когото се носят странни слухове? 

– Вие говорите за Занони! Виждал съм го, познавам 
го, а Вие? Ах, и той значи ми е съперник! Той значи ще 
те изтръгне от мен! 

– Лъжете се – каза Виола живо и с дълбока въздишка. 
– Той се застъпва за Вас. Той ме уведоми за Вашата лю-
бов. Той ме заклеваше да я не отхвърлям. 

 
29 Пития е името на всяка жрица-пророчица на бог Аполон в 
неговото светилище в Делфи, разположено в подножието на 
планината Парнас. 
    Когато дава предсказания, Пития сяда на триножника на 
Аполон в храма, дъвче дафинови листа, изпада в транс и в това 
състояние дава предсказания на дошлите да се допитат до 
бога. Избраната за Пития трябвало да остане девственица до 
края на живота си, понеже службата е пожизнена. 
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– Странно същество! Неразгадаема загадка! Защо го 
споменахте? 

– Защо ли? Аз искам да попитам дали когато го ви-
дяхте за първи път, предчувствието, инстинкта, за който 
споменахте, не Ви връхлетя по-стихийно и по-ясно, от-
колкото преди; дали не се почувствахте изведнъж отб-
лъснат от него и след това отново привлечен, дали не 
почувствахте (и актрисата заговори със силно оживле-
ние), че с него е свързана тайната на живота Ви? 

– Всичко това аз го почувствах – отговори Глиндън с 
треперещ глас – още първия път, когато се озовах в не-
говото присъствие. Макар че всичко около мен беше ве-
село – музика, осветени от лампите дървета, леки разго-
вори и ясно, безоблачно небе – коленете ми се подгъна-
ха, косата ми настръхна и кръвта ми замръзна като лед. 
Оттогава насам той е делил мислите ми с теб. 

– Стига, стига! – каза Виола със сподавен глас. – Тук 
трябва да има пръст съдбата. Аз не мога повече да ти 
говоря сега. Сбогом! 

 Тя мина покрай него, за да си отиде вкъщи и затвори 
вратата. Глиндън не я последва, а и не му се искаше да го 
направи, колкото и странно да изглежда. Мисълта и 
спомена за оная лунна нощ в градината, за странните 
думи на Занони, бе смразило в него всяка страст. Самата 
Виола, макар и да я не забрави, се отдръпна като сянка в 
глъбините на сърцето му. Той трепереше като трескав, 
крачейки под лъчите на слънцето. И унесен в мечти, се 
запъти към най-населената част на най-оживения от 
италианските градове.  

 

Книга Трета: Теургия 

Глава Първа 

„Но онова, което специално отличава братството, е 
чудното им познаване на всички средства на лечебно-
то изкуство. Те не действат с магии, а с билки.“ 
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из ръкописа „За произхода и качествата на  
истинските Розенкройцери“, от J. von D. 

 
По това време на Виола се отдаде случай да се отплати 

за добротата, която бе показал към нея музикантът, при-

ятел на баща ѝ, чийто дом я прие и подслони, когато ос-

тана сираче. Старият Бернарди бе отгледал и подготвил 
трима сина за същата професия като неговата, които бя-
ха напуснали Неапол, за да търсят щастието си в по-
богатите градове на северна Европа, където музикалният 
пазар не беше тъй препълнен. Остана да радва дома на 
стария музикант и неговата престаряла жена само едно 
живичко, весело, чернооко момиче, на около 8 години, 
дъщеря на втория му син, чиято майка бе умряла след 
раждането.  

Случи се така, че близо един месец преди събитията, в 
които нашият разказ току-що навлезе, Бернарди се па-
рализира и не можеше да продължава повече занаята си. 
Той беше общителен, кротък, непредвидлив, великоду-
шен мъж, който живееше ден за ден от това, което при-
печелеше, като че ли никога няма да го споходят болест 
и старини. Макар че получаваше една малка пенсийка за 
миналите си заслуги, тя едва стигаше за собствените му 
нужди. А имаше и дългове. Сиромашията бе свила гнез-
до в домашното му огнище, ала Виолината признателна 
усмивка и щедра ръка прокудиха далеч намръщената 
гостенка. Но не е достатъчно за едно истински добро 
сърце да праща и да дава. Още по-щедро е то да спохож-
да и утешава.  

Така че почти всеки ден бляскавият идол на Неапол 
посещаваше дома на Бернарди. Неочаквано една по-
тежка беда от сиромашията и парализата сполетя стария 
музикант. Неговата внучка, малката Беатриче, легна 
болна. Тя се разболя внезапно и опасно от една от ония 
скоротечни трески, които са много чести в южните стра-
ни, и Виола беше изтръгната от своите странни и тре-

вожни блянове, които любовта или фантазията ѝ нави-
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ваха, за да бди над леглото на малката болна. 
Детето много обичаше Виола и старите мислеха, че 

само присъствието ѝ беше достатъчно, за да оздравее то. 

Но когато Виола дойде, Беатриче беше в безсъзнание. За 
щастие тази вечер нямаше представление в Сан Карло и 
тя реши да прекара нощта край болната, за да вземе и тя 
участие в грижите и опасното бодърстване. 

Но през нощта положението на детето се влоши и ле-
карят (медицината не беше много напреднала в Неапол) 
поклати напудрената си глава, допря своите ароматни 

лекове до ноздрите ѝ, предписа ѝ някакви палиативи30 и 

си отиде. Старият Бернарди седна до леглото, мълчалив 
и мрачен: тук беше последната връзка, която още го 
свързваше с живота. Е, хубаво, нека се счупи котвата и 
разбитият кораб потъне! Това беше едно положение, по-
страшно от скръбта. Един старец, с единия си крак в гро-
ба, бдящ до леглото на едно умиращо дете – това е едно 
от най-трогателните зрелища на човешката неволя. Же-
на му беше по-дейна, тя повече се щураше, повече се на-
дяваше и повече плачеше. Виола се грижеше и за трима-
та. Но призори положението на Беатриче стана толкова 
обезпокоително, че и Виола започна да се отчайва. В то-
ва време тя видя как старата жена изведнъж стана от 
пред иконата на светията, под която беше коленичила, 
загърна се в своята пелерина, сложи си шапката и спо-
койно напусна стаята. Виола тихо я последва. 

– Студено е за теб, стара майко, да излизаш навън. 
Остави аз да отида за лекаря. 

– Дъще, аз не отивам за него. Чувала съм за един чо-
век тук в града, който се е показал благ към болните, и 
който – казват – че ги изцерявал, когато лекарите не 
можели да го направят. Аз ще отида при него и ще му 
кажа: „Сеньоре, ние сме просяци във всичко, но до вчера 
бяхме богати в любовта. Ние сме към края на живота си, 
но живеем в детството на нашите внуци. Върни ни наше-

 
30 Лекарства, облекчаващи болката, без да премахват болестта. 



 
131 

то богатство, върни ни младостта. Нека умрем, благосла-
вяйки Бога, че онова, което обичаме, остава да живее 
след нас.“ 

Тя излезе. Защо затуптя сърцето ти, Виола? Един 
пронизителен вик на болка, който се изтръгна от детето, 
я повика отново към леглото. До него седеше тихо и без 
да мръдне старецът, несъзнавайки намеренията на жена 
си, с почти втренчени очи, които сякаш наблюдаваха 
предсмъртната борба на крехкото тяло. Лека-полека бо-
лезнените викове замряха в слабо стенание, конвулсиите 
отслабнаха, но зачестиха, трескавата руменина премина 

в синкав, блед цвят, който покри безкръвното ѝ като 

мрамор лице. 
Дневната светлина проникна по-обилно и по-ясно 

през прозореца, по стълбите се чуха стъпки. Старата же-
на бързо влезе. Тя се втурна към леглото и хвърли пог-
лед към болната: „Тя е още жива, сеньоре, жива е!“ 

Виола вдигна очи – главичката на детето лежеше на 

гърдите ѝ – и видя Занони. Той ѝ се усмихна с нежно и 

благо одобрение и взе детето от ръцете ѝ. Дори и сега, 

когато го видя да се навежда мълчаливо над бледото ли-
це, един суеверен страх се преплете с нейните надежди: 
„Това изкуство позволено ли е, свещено ли е?“  

Но въпросът който бе задала на себе си, внезапно пре-
късна. Защото тъмните очи на Занони се обърнаха към 

нея, като че ли той четеше в душата ѝ, и видът му обви-

няваше съвестта ѝ за нейното подозрение, защото той 

изразяваше упрек, примесен с презрение. 
– Успокойте се – каза той, като се обърна кротко към 

стареца. – Опасността не е извън границите на човешко-
то изкуство. – И като извади от пазвата си едно малко 
кристално шишенце, той сипа няколко капки в малко 
вода. Едва лекарството овлажни устните на детето и 
имаше чудно въздействие. Цветът на устните и страните 

ѝ се върна. След няколко мига болната вече спеше тихо, 

с правилното дишане на един безболезнен сън. Тогава 
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старецът се изправи вкочанен. Изправи се, както би се 
изправил труп, погледна към детето, ослуша се и се за-
тътри безшумно. Тогава се спря в един от ъглите на стая-
та и започна да плаче и да благодари на Небето. 

До сега Бернарди беше само един студен вярващ. Ни-
кога по-рано скръбта не беше го издигала над земното. 
Макар и да беше стар, никога по-рано той не бе помис-
лял за смъртта, както е редно старите да мислят, ала зас-
трашеният живот на детето стресна безгрижната душа на 
стареца. Занони прошепна нещо на жената и тя тихо из-
веде стареца от стаята.  

– Страх ли те е, Виола, да ме оставиш за един час на 
твоята служба? Още ли мислиш, че това изкуство е от 
дявола? 

– Ах – каза Виола, унила и все пак развеселена – 
прости ми, прости ми, сеньоре. Ти правиш младите да 
живеят, а старите да се молят. Никога вече аз няма да те 
осъждам в мисълта си. 

Преди слънцето да изгрее, Беатриче бе вън от опас-
ност. По пладне Занони се измъкна от благословиите на 
старците и когато затвори вратата на къщата, намери 
Виола да го чака отвън. 

Тя смирено застана пред него, с ръце, скръстени на 

гърдите, а от приведените ѝ очи бликаха сълзи. 

– Нека не бъда само аз единствената, която оставяте 
злочеста. 

– А каква полза могат да ти донесат на теб билките и 
церовете? Ако ти можеш с такава готовност да мислиш 
лошо за тези, които са ти помогнали и пак са готови да 
ти услужат, твоята болка е болка на сърцето. А сега недей 
плака. Милосърдна сестра на болните и утешителка на 
скърбящите, аз по-скоро бих те похвалил, отколкото да 
те укоря. Да те извиня? Един живот, който винаги се 
нуждае от прошка, първият му дълг е да прощава. 

– Не, недей ми прощава. Аз не заслужавам прошка. 
Защото сега дори, когато чувствам колко неблагодарна 
съм била като подозирах, като мислих лошо и неспра-
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ведливо за моя спасител, сълзите ми текат от благодар-
ност, не от разкаяние. О – продължи тя с неволна разпа-
леност, несъзнаваща в своята невинност и в благородно-
то си вълнение ония тайни, които му поверяваше – ти не 
знаеш колко ми беше тъжно да те мисля за не по-добър, 
не по-чист и не по-свят от света. И когато те видях – теб 
– богаташът, благородникът, който идеш от своя дворец 
в колибата на бедните, за да им помогнеш, когато чух 
как благословиите на старите следваха твоите отдалеча-
ващи се стъпки, аз почувствах как душата ми се издига – 
добра в твоята доброта, благородна поне в ония мисли, 
които не те оскърбиха. 

– А мислиш ли, Виола, че в което и да е деяние на на-
уката има повече доблест? Най-обикновеният лекар ле-
кува болните си за пари. А молитвите и благословиите 
по-малко ли възнаграждение са от златото? 

 – А моите нямат ли цена? Ще приемеш ли и моите? 
– Ах, Виола! – възкликна Занони с внезапно въоду-

шевление, което покри лицето ѝ с руменина – само ти, 

струва ми се, от всички на Земята, имаш силата да ме 
нараниш или да ме зарадваш! – Той замълча и лицето 
му стана сериозно и тъжно. – А това е защото – продъл-
жи той с променен тон – защото, ако искаш да следваш 
съветите ми, струва ми се, че ще мога да напътствам тво-
ето невинно сърце към по-честити бъднини. 

– Твоите съвети. Аз ще им се подчиня. Прави с мен 
каквото искаш. В твое отсъствие, аз съм като дете, което 
се бои от всяка сянка в тъмнината. В твое присъствие, 
душата ми се разширява и целият свят изглежда спокоен 
като ясен ден. Не ми отказвай това присъствие. Аз съм 
сирота, невежа, самотна! 

Занони отвърна лице и замълча за кратко, след което 
отговори: „Тъй да бъде, сестро, аз пак ще те посетя!“ 

 

Глава Втора 

Кой беше по-щастлив от Виола в този миг! Едно теж-
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ко бреме се стовари от сърцето ѝ. Краката ѝ сякаш стъп-

ваха във въздуха. Искаше ѝ се да запее от радост, когато 

се завърна вкъщи. Голямо щастие е за чистия да обича, 
но нещо повече от щастие е да вярва в достойнството на 
този, когото обича.  

Между тях може да има какви ли не човешки препят-
ствия – богатство, обществено положение, както и оня 
мъничък свят, който е достъпен само за мъжа. Но това не 
беше вече оня тъмен залив, който и самото въображение 
се бои да обитава и който разделя завинаги душа от ду-

ша. Той не я обичаше, не споделяше любовта ѝ.  

Да я обича! Нима тя искаше да я обича? А самата тя 
обичаше ли? Не, защото иначе нямаше да бъде толкова 
смирена и същевременно така смела. Колко весело шу-

меше морето в ушите ѝ. Какъв лъчезарен вид имаше за 

нея и най-обикновеният минувач! Тя се завърна вкъщи и 
погледна дървото, чиито причудливи клони целите 
блестяха на слънцето. „Да, братко мой! – каза тя, смеей-
ки се от радост – като тебе и аз се борих за светлина!“ 

Досега тя нямаше навик – подобно на образованите 
дъщери на севера – да се отдава на оная сладостна изпо-
вед, на писмено изливане на мислите.  

Но нечакано тя усети сега в сърцето си един подтик да 
направи това. Един новороден инстинкт, който я караше 
да влезе в диалог сама с себе си, да разнищи златната 
тъкан на своите фантазии, който пробуди в нея желание-
то да погледне най-интимното в душата си като в огле-
дало…  

Колко глуха бе станала музиката, колко мрачна сце-
ната, тъй очарователна и тъй бляскава преди! О, сцено, 
ти си фееричната страна, където обикновените хора 
виждат въплътени своите видения.  

Но ти, въображение, чиято музика е нечувана за ухото 
на човека, чиито сцени се не променят от ръката на 
смъртни, ти ще бъдеш за бъдещето и миналото това, 
каквото е театърът за днешния свят. 



 
135 

Глава Трета 

„Истина ти казвам, аз не те обичам с очите си.“ 
Шекспир 

 
На другия ден на обед Занони посети Виола. На вто-

рия пак, на третия пак, на четвъртия също. Дни, които ѝ 

се струваха като нещо отделно от останалия ѝ живот. Той 

никога не ѝ говореше с езика на ласкателството или 

обожаваното, с които тя беше свикнала. А и самата му 
студенина може би, която все пак беше тъй мека, усил-
ваше тайнствения му чар.  

Той ѝ разказваше за миналия ѝ живот, а тя беше мно-

го изненадана (сега тя вече спря да се страхува), когато 
забеляза колко много знаеше той за нейното минало. 

Той я караше да му говори за баща ѝ.  

Караше я да си припомня някои арии от странната 
музика на Пизани. И тези арии сякаш го омайваха и го 
унасяха в мечти. 

– Каквото е била музиката за музиканта – рече той –
такова трябва да е и науката за мъдреца. Баща ти се е 
оглеждал наоколо в света, всичко е било за него дисо-
нанс в сравнение с хармонията, която е отеквала в него и 
която той е чувствал да се възнася към Небето денем и 
нощем. Животът, с неговите крещящи амбиции и дреб-
нави страсти, е тъй беден и пошъл! От собствената си 
душа той е сътворил живота и света, за които душата му 
е била родена. Виола, ти си дъщеря на този живот и ще 
бъдеш царица на този свят. 

В първите си посещения той не отвори дума за Глин-
дън. Но скоро дойде денят, в който той пак трябваше да 
започне този разговор. И тъй доверчива, покорна и из-
пълнена с преданост беше Виола сега към своя покрови-
тел, че колкото и да бе нежелан тоя въпрос, тя сдържа 
сърцето си и го изслуша в мълчание! Накрая той каза:  

– Ти ми обеща, че ще послушаш моите съвети, Виола. 
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Е добре, ако те помолех, дори те закълнях да приемеш 
ръката на англичанина и да споделиш неговата съдба, в 
случай че той ти предложеше подобно нещо, щеше ли да 
откажеш? 

Тя пак потисна сълзите, които бликнаха от очите ѝ, и 

с една странна радост през тъгата – радостта на оня, кой-
то жертва и сърцето си дори за този, който е господар на 
това сърце – каза със запъване: 

– Ако това, то... 
– То какво? 
– Разполагай с мен както пожелаеш! 
Занони постоя няколко минути в мълчание. Той видя 

борбата, която девойката си мислеше, че е прикрила. 
Той направи едно неволно движение към нея и притисна 

ръката ѝ до устните си.  

За пръв път той се отклони толкова далеч от оная сту-
денина и строгост, с която се държеше досега, и благода-
рение на това може би тя престана да се бои и от него, а и 
от собствените си мисли. 

– Виола – каза той и гласът му затрепери – опасност-
та, която аз вече не мога да отклоня, ако ти продължа-
ваш да стоиш в Неапол, се приближава към тебе от час 
на час. След три дни от днес съдбата ти трябва да бъде 
решена. Аз приемам обещанието ти. Преди последния 
час на третия ден, каквото и да стане, аз ще трябва да се 
видя с теб тук, в твоя дом. Дотогава – сбогом. 

 

Глава Четвърта 

„Като звезда, животът витае между два свята. 
Между нощта и ранната утрин.“ 

Байрон 
 

Когато Глиндън остави Виола, както споменахме в 
заключителната глава на втората част на тая книга, той 
отново потъна в ония мистични желания и догадки, кои-
то натрапчивият спомен за Занони винаги предизвик-
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ваше. И като скиташе из улиците, той надали осъзнава-
ше движенията си, докато най-накрая, с механичността 
на навика, се озова на една от ония хубави сбирки от 
картини, които са гордост за онези италиански градове, 
чиято слава е цъфтяла в миналото. Той бе свикнал да 
идва тук почти всеки ден, защото в галерията се намира-
ха някои от най-хубавите картини на един майстор, кой-
то бе специален обект на неговия възторг и проучване.  

Тук, пред творбите на Салватор, той често се спираше 
с най-дълбоко благоговение… Както и у по-спиритуалис- 
тично настроените творци, живият човек и душата, коя-
то живее в него, изпъкват по-ярко и по-очебийно в про-
изведенията им, а по-дребните подробности на сцените 
остават на по-заден план, като че ли да покажат, че из-
гоненият от Рая човек си е все още господар на външния 
свят, така и в пейзажите на Салватор дървета, планини, 
водопади ставаха най-главното, а човекът се свеждаше 
до прибавка. Материята сякаш имаше върховна власт, а 

самият ѝ господар пълзеше под величествената ѝ сянка. 

Инертната материя като че ли придаваше стойност на 
безсмъртния човек, а не безсмъртният човек – на инерт-
ната материя. Една ужасна философия, въплътена в из-
куство! 

Докато някои от тези мисли минаваха през ума на ху-
дожника, той усети, че някой го докосна по ръката, и 
видя до себе си Нико. 

– Голям майстор – каза Нико – но аз не обичам тоя 
жанр! 

– И аз не го обичам, но се възхищавам от него. Ние 
обичаме красивото и светлото, но изпитваме едно чувст-
во, дълбоко като любовта, към страшното и тъмното. 

– Наистина – каза Нико замислено. – И все пак, това 
чувство е само суеверие. Крехкото ни детство – с негови-
те приказки за духове и самодиви – е люлката на много 
от нашите представи за света. Но пък изкуството не 
трябва да ласкае и подхранва нашето невежество. Изкус-
твото трябва да изобразява само истината. Признавам 
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обаче, че Рафаел ми харесва още по-малко, защото не 
симпатизирам на неговите сюжети. Неговите светии и 
деви са за мене само мъже и жени. 

– От какви източници трябва да черпи сюжети живо-
писта тогава? 

– От историята, без съмнение – отвърна Нико, сякаш 
отсече. – От ония велики дела на Римляните, които 
вдъхват у хората чувството на свобода и храброст, редом 
с добродетелите, които са присъщи на една република. 
Бих желал картините на Рафаел да илюстрираха истори-
ята на Хорациевци. Но на Франция и на нейната репуб-
лика е отредено да даде на бъдните поколения новото и 
истинско изкуство, което не би могло никога да възник-
не в една страна на попските суеверия и на заблудите. 

– А светиите и девите на Рафаел са за вас само мъже и 
жени, така ли? – повтори Глиндън, връщайки се силно 
учуден към откровеното самопризнание на Нико, едва 
дочул изводите, които французинът правеше от своите 
предпоставки. 

– Разбира се. Ха-ха. – И Нико гнусно се разсмя. 
– А идеалът? 
– Идеалът! Дивотии! Италианските критици са Ви за-

въртели главата. Те тъй са се влюбили в техния „велико-
лепен вкус“ и тяхната „идеална красота, която говори на 
душата!“ Душа? Има ли душа? Разбирам един човек, ко-
гато ми говори, че твори заради един префинен вкус, за 
едно образовано и интелигентно разбиране, за един усет, 
способен да схваща истините. Но за душа! Ха! – ние сме 
само видоизменение на материята, а и живописта – и тя 
е видоизменение на материята!31 

Глиндън обърна поглед от картината, стояща пред не-
го, към Нико и от Нико – към картината. Догматикът 
даде глас на мислите, които съзерцанието на картините 
бяха събудили в него, и тръсна глава без да отговори.  

– Кажи ми – каза Нико изведнъж – оня шарлатанин 

 
31 Отново сякаш четем изказване на самия Ариман. 
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Занони – о, аз знам сега името му и шмекериите му – 
какво ти каза за мен? 

– За теб? Нищо. Да се пазя само от твоите теории. 
– Аха, само това ли? – каза Нико. – Той е един беле-

жит измамник и откак след последната ни среща разк-
рих неговите шмекерии, си помислих, че може да е пус-
нал някои лъжливи слухове, за да си отмъсти. 

– Разкрихте неговите шмекерии ли? Как така? 
– Една скучна и дълга история: той пожелал да съоб-

щи на един мой стар приятел от детинство своите тайни 
за продължаване на живота и за философската алхимия. 
Съветвам те да се откажеш от такова едно непочтено 
познанство. 

При тия думи Нико кимна с глава многозначително и 
– нежелаейки да бъде повече разпитван – си замина. 
Душата на Глиндън едва бе намерила убежище в изкуст-
вото, но догадките, а и самото присъствие на Нико се 
явиха като едно съвсем ненавременно прекъсване. Той 
отвърна очи от пейзажа на Салватор и погледът му падна 
на едно „Рождество“ от Кореджио. Контрастът между 
двата разнородни гения го порази като внезапно откри-
тие. Това дивно спокойствие, това съвършено чувство за 
красота, тази сила без напрежение, тоя жив морал на 
висшето изкуство, които говори на ума през очите и въз-
висява мислите по пътя на нежността и любовта към 
чистите царства на благоговението и чудото – да, това бе 
истинска школа.  

Той неохотно напусна галерията и вдъхновен, изпъл-
нен със светли идеи, се върна вкъщи. Зарадван, че не 
завари у дома си трезвия Мервал, той облегна чело на 
ръцете си и се помъчи да си спомни думите на Занони 
при последната им среща. Да, той чувстваше, че думите 
на Нико бяха престъпление даже и в изкуството. Те при-
низяваха въображението и го свеждаха до механизъм...  

Старата му амбиция, освободена от студеното благо-
разумие, с което Мервал се опитваше да обезцени всеки 
образ, който му се струваше не тъй съществен като Злат-
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ния Телец, се сепна, съживи се и отново пламна. Тънкото 
откритие на онова, което той смяташе за грешка от глед-
на точка на школата, която бе подържал до сега, и която 
му стана още по-ясна след отвратителните коментари на 
Нико, сякаш му разкри един нов свят за пресъздаване. 
Той улови този щастлив миг и сложи пред себе си своите 
бои и платна. Унесен в съзерцанието на един нов и свеж 
идеал, умът му се издигна високо в ефирните царства на 
красотата. Черни мисли, нечестиви желания – всичко 
това се стопи: материалният свят изчезна от неговия 
поглед. Той започна да съзерцава природата, като от 
планински връх. И когато вълните на неспокойното му 
сърце се усмириха и притихнаха, над тях отново засияха 
ангелските очи на Виола като свещени звезди. 

Той се затвори в стаята си, като отказа да приеме дори 
и Мервал. Опиянен от чистия въздух на новото си същес-
твувание, той прекара три дни, а почти и нощи, задълбо-
чен в работа. Но на четвъртата утрин се появи онази ре-
акция, на която е изложена всяка работа. Той се събуди 
разсеян и отпаднал. И когато хвърли поглед към карти-

ната, обаянието ѝ сякаш бе изчезнало. В паметта му нах-

луха рой спомени за великите майстори, с които той се 
стараеше да си съперничи, и се почувства някак прини-
зен. Недостатъци, невидяни дотогава, пораснаха в умо-
рените му и недоволни очи до степента на сериозни не-
дъзи. Той се запретна да ги поправя, но ръката му изне-
вери.  

Той хвърли четката си в отчаяние. Отвори прозореца. 
Денят навън беше ясен и хубав. Улиците гъмжаха от жи-
вот – тъй весел и тъй бликащ сред живото неаполско 
население. Той виждаше млади момци да минават и раз-
говарят със своята възлюбена с ония неми жестове, кои-
то са надживели всички промени на езика и които и до 
ден днешен са същите, както във времето, когато етрус-
кият живописец е рисувал вазите, изложени в Неаполс-
кия музей. Светлината, която нахлу отвън, приканваше 
младините му към радост и удоволствие, а глухите стени, 
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които бяха достатъчно големи, за да заключат небе и 
земя, му се струваха сега тесни и гнетящи като затвор. 
Той се зарадва, когато чу, че Мервал се качва по стълби-
те и отключва вратата. 

– Това ли е всичко, което сте направили? – каза Мер-
вал, като хвърли презрителен поглед към платното. – За 
това ли се отказахте от слънчевите дни и лунните нощи 
на Неапол? 

– Докато траеше творческата треска, аз се греех на ед-
но много по-сияйно слънце и пих от сладостното бла-
женство на една много по-мека луна. 

– Признавате значи, че треската Ви е минала. Добре, 
здравият Ви разсъдък се възвръща. В края на краищата 
по-добре е 3 дни да цапате платна, отколкото да станете 
смешен за цял живот. Тая малка сирена, а? 

– Млъкнете. Не обичам да слушам да я наричате така. 
Мервал премести стола си по-близо до Глиндън, пъх-

на ръце дълбоко в джобовете на панталоните си, изтегна 
краката си и се готвеше да започне едно твърде сериозно 
назидателно слово, но на вратата някой похлопа и Нико, 
без да дочака позволение, вмъкна безобразната си глава. 

– Добър ден, скъпи ми колега. Искам да поговоря с 
Вас. О, вие сте работили, както виждам. Добре, много 
добре… Но да видим хубава ли е композицията? Вие не 
сте могли да налучкате великата пирамидална форма. 
Не мислите ли също, че не сте се възползвали от ефекти-
те на контраста в тая фигура? Тъй, както десният крак е 
изкаран напред, трябваше дясната ръка да отива назад. 
Но няма значение! Туй пръстче все пак е много хубаво!  

Мервал презираше Нико, защото всички теоретици, 
утописти, реформатори на света, както и ония, които се 
отделяха от широкия и отъпкан път, му бяха еднакво 
омразни.32 Но в този миг той на драго сърце би прегър-

 
32 Отново отличен пример за ариманично мислене, тъй попу-
лярно днес сред западния свят. Ариман би желал всички хора 
да следват като стадни животни налаганите им правила; и в 
същото време мрази малцината, имащи смелостта и будността 
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нал французина. Той прочете в изразителното лице на 
Глиндън всичката оная досада и отвращение, които той 
можеше да изпита. След една такава вдъхновена работа, 
да ти говорят за някакви си пирамидални форми, десни 
ръце и десни крака – неща съвсем маловажни в изкуст-
вото – да се пренебрегва ансамбълът на картината и да 
се завърши критиката с одобрение на малкото пръстче! 

– О, – каза Глиндън, като сърдито покри картината си 
с едно платно – достатъчно за моите сиромашки опити. 
Какво имате да ми кажете? 

– На първо място – каза Нико, като се отпусна нехай-
но на един стол – на първо място, тоя сеньор Занони, 
този втори Калиостро, който оспорва моите доктрини! 
(без съмнение някой шпионин на Капе) – Аз не съм от-
мъстителен. Както казва Хелвеций: „Нашите грешки 
възникват от нашите страсти.“ Аз държа моите в ред и 
порядък. Но доблестно е да се мрази за каузата на чове-
чеството. И аз бих желал на мен да се падне издаването и 
съденето на сеньор Занони в Париж.  

И малките очи на Нико започнаха да пръскат искри, а 
зъбите му скърцаха. 

– Имате ли и друга някаква причина да го мразите?  
– Да – каза Нико яростно. – Да, чувам че обикалял 

момата, за която смятам да се женя. 
– Вие! За кого говорите? 
– За прочутата Пизани. Тя е божествено хубава. Тя ще 

създаде моето щастие, когато се възцари републиката. А 
ние ще имаме република преди още да изтече годината! 

Мервал си затърка ръцете и прихна да се смее. Глин-
дън се зачерви от яд и срам. 

– Вие познавате ли сеньора Пизани? Говорили ли сте 
някога с нея? 

– Не още. Но когато си наумя да направя нещо, то е 
вече свършена работа. Планирам да се завърна в Париж. 
Пишат ми, че една хубава жена помага на кариерата на 

 
да мислят самостоятелно и да живеят съобразно своите разби-
рания и морал, дори те да не пасват на общоприетата норма. 
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един патриот. Епохата на предразсъдъците мина. Хората 
започнаха да разбират най-възвишените добродетели. 
Аз ще отведа със себе си най-хубавата жена в Европа. 

– Стойте мирно! Какво искате да правите? – каза 
Мервал, като хвана Глиндън, който се бе запътил към 
французина с пламнал поглед и стиснати юмруци. 

– Сър! – рече Глиндън през зъби. – Вие не знаете за 
кого приказвате така. Допускате ли, че Виола Пизани ще 
приеме Вашето предложение? 

– Разбира се че не, ако получи някое по-добро пред-
ложение – каза Мервал като погледна към тавана. 

– По-добро предложение ли? Вие не ме разбирате – 
каза Нико. – Аз, Жан Нико, предлагам на момата да се 

оженя за нея. Да се оженя! Други може би ще ѝ направят 

по-либерални предложения, но нито един – поддържам 

това – няма да ѝ направи такова почтено предложение. 

Само аз единствен милея за нейния сирашки хал. И пос-
ле, според новия ред на нещата, винаги ще може във 
Франция да се отърве човек от една жена, когато и да 
поиска. Ние ще имаме нови закони за развода. Мислите 
ли, че едно италианско момиче – а изглежда, че няма 
нито една страна в света, в която девойките да са по-
чисти – ще отблъсне ръката на един художник, заради 
благоволението на един принц? Не, аз мисля по-добре за 

Пизани, отколкото Вие. Ще побързам да ѝ се представя. 

– Желая ви пълен успех, мосю Нико – каза Мервал, 
като стана и му стисна сърдечно ръката. 

Глиндън хвърли към двамата презрителен поглед. 
– Може би, мосю Нико – каза той, като сви устните си 

в горчива усмивка – може би ще имате съперници. 
– Толкова по-добре – отвърна мосю Нико безгрижно, 

като удари токовете си един в друг и сякаш се превъзнесе 
от възхищение при вида на грамадните си крака. 

– Сам аз съм във възторг от Виола Пизани! 
– Всеки художник трябва да е във възторг! 

– И аз мога да ѝ предложа брак, както и Вие. 

– Това ще бъде лудория от Ваша страна, макар да е 
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благоразумие от моя. Вие няма да знаете как да извлече-
те полза от тая сделка. Вие имате предразсъдъци. 

– Вие искате да кажете, че смятате да извличате из-
вестна облага от собствената си жена? 

– Добродетелният Катон отстъпи жена си на един 
приятел. Аз обичам добродетелта и не мога да направя 
нищо по-добро от това да подражавам на Катон. Но да 
оставим шегата на страна – аз не се боя от Вашето съ-
перничество. Вие сте привлекателен, а аз отвратителен. 
Но вие сте нерешителен, а аз – решителен. Докато Вие 
ще произнасяте хубави фрази, аз ще кажа простичко: „Аз 
имам добро положение. Искате ли да се омъжите за 
мен?“ И тъй, сторете най-лошото което можете, скъпи 
колега. Ще видим отново зад кулисите! 

Като каза това, Нико стана, изпъна дългите си ръце и 
късите си крака, и тъй се прозя до уши, че се показаха 
всичките му изпочупени и развалени зъби. Той нахлупи 
своята шапка на косматата си глава с нехаен вид и, като 
хвърли през лявото си рамо един поглед на тържество и 
злоба към сърдития Глиндън, бавно напусна стаята. 

Мервал избухна в силен смях.  
– Вижте как гледа на Виола Вашият приятел! Хубава 

победа ще е за Вас да я отървете от най-отвратителния 
пес, който съществува между Лапландия и Калмуките. 

Глиндън беше все още много ядосан, за да може да му 
отговори. Но един нов посетител се яви – самият Зано-
ни. Мервал, на когото външността и видът на тоя човек 
вдъхваха едно неволно уважение, което той не искаше да 
признае и още по-малко – да покаже, кимна с глава на 
Глиндън и като каза само: „повече за това, когато се ви-
дим пак“, остави художника и неговия неочакван гост. 

– Виждам – каза Занони, като махна покривалото от 
картината – че не пренебрегнахте съвета, който Ви да-

дох. Кураж, млади художниче, това е вече освобождаване 
от влиянието на школите. То е изпълнено със смелата 
самоувереност на един истински гений. Вие не сте имали 
край вас нито Никовци, нито Мерваловци, когато сте 
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замисляли този образ на истинска красота! 
Върнат отново към чара на своето изкуство от тази 

нечакана похвала, Глиндън скромно отговори: 

– Аз мислех добре за моята работа до тая сутрин, но 
после се разочаровах от щастливите си илюзии. 

– Кажете по-добре, че – несвикнали на дълъг труд – 
Вие сте се поизморили от работата си. 

– Това е вярно. Да призная ли? Започнах да чувствам 

липсата на външния свят. Струваше ми се, че докато 
раздавах сърцето си и младостта си за призрачните ви-
дения на красотата, аз като че ли пропусках хубавите, 
действителни неща на реалния живот. Завиждах тогава 
на веселия рибар, който пееше, минавайки под моите 

прозорци, и на младия момък, който разговаряше със 
своята възлюбена. 

– Но – каза Занони с насърчителна усмивка – нима се 
осъждате за естественото и необходимо връщане към 
земята, където и най-привикналия посетител на Небето 

на Творчеството търси отмора и почивка? Творческият 
дух на човека е птичка, която не може постоянно да ле-
ти: когато човек почувства нужда от обикновения живот, 
това е глад, който трябва да се утоли. Ония, които по-
добре владеят идеалното, по-добре умеят да вкусят от 

реалното. Погледнете истинския артист, когато се залута 
в шумните човешки тълпи – как той винаги наблюдава, 
винаги прониква в сърцата, винаги бди да долови както 
най-дребните, тъй и най-големите и сложни прояви на 
живота. И той често слиза до онова, което педантите би-

ха нарекли дребнаво и суетно. От всека брънка на соци-
алната тъкан, той може да развие нещо красиво.  

За него всека паяжинна нишка разлива златото на 
слънчевата светлина. Не знаете ли, че около най-
дребната животинка, която си играе във водата, се носи 
едно сияние, както около небесните светила33, които 

 
33 Monas mica живее в най-чистите води, обкръжена със сия-
ние. Тази способност се среща и у други микроорганизми. 
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кръжат в пространството през големи периоди от време? 
Истинското изкуство намира красота навред. На улица-
та, по стълбите, в бедняшката хижа – то събира мед за 

кошера на своите мисли. В тинята на политиката, Данте 
и Милтон са намерили перли за венеца на техните пес-
ни. Кой казва, че Рафаел не се е радвал на външния жи-
вот, носейки навред със себе си едничката онази вът-
решна идея на красотата, която е привличала и вплитала 

с чудотворната си сила всяка сламчица, която кракът на 
грубия човек е стъпквал в калта?  

Както волният цар на горите броди неспирно да търси 
своята плячка, души и я дебне по поля и могили, из гъс-
талаци и сечища, а като я хване най-накрая, я отвлича в 
самотното си леговище, така и творческият дух на човека 
търси из гори и пустини – неуморно и въжделено, с буд-
ни чувства, с изпънати до една нерви, готови да развият 
сила и скорост – пръснатите и летящи образи на матери-
ята. Улавя ги най-накрая с мощните си ръце и ги отнася 
в своята самота, където не може да стъпи ничий крак. 
Върви, потърси външния свят. За изкуството, той е неиз-
черпаем източник на храна и жътва за вътрешния свят! 

– Вие ме насърчавате – каза Глиндън, ободрен. – Аз 
помислих, че умората ми е доказателство за моята нес-
пособност! Но сега не бих желал аз да ви говоря за тия 
работи. Извинете ми, задето минавам от работата към 
възнаграждението. Вие изрекохте някои тъмни предска-
зания за моето бъдеще, ако се оженя за една мома, която, 
по схващанията на трезвите хора, само ще попречи на 
моите планове и на моите стремежи. Как говорите Вие, 
по силата на оная мъдрост, която е жив опит, или на 
оная, която се домогва до предсказване? 

– Не са ли те неразделни? Не е ли най-сръчен в прес-
мятането оня, който само с един поглед може да разре-
ши всека нова задача от вероятностите? 

– Вие избягвате моя въпрос. 
– Не. Но аз искам да приспособя моя отговор към Ва-

шето разбиране, защото точно по този въпрос дойдох да 
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Ви говоря. Чуйте ме! – Занони сериозно впери поглед в 
своя слушател и продължи. – За извършване на онова, 
което е велико и възвишено, първото условие е ясното 
схващане на Истината – на ония истини, които имат от-
ношение към желания обект. Военният свежда по такъв 
начин благоприятните и неблагоприятни условия на 
сражението почти до математически съчетания. Той мо-
же да предскаже известен резултат, стига само да може 
да разчита на материалите, с които е принуден да дейст-
ва. С такава и такава загуба, той може да мине еди-кой си 
мост. За толкова и толкова време той може да превземе 
еди-кое си укрепление.  

Още по-точно – защото зависи не толкова от матери-
ални, отколкото от идейни причини, които той владее – 
може владетелят на чистата наука или божественото из-
куство – стига само веднъж да прозре фактите, които са 
вътре в него и около него – да предскаже какво може да 
направи и къде му е съдено да не сполучи. Но това проз-
рение на истината се възпира от разни причини – сует-
ност, страст, страх, нехайство, непознаване на външните 
средства, необходими за постигане на целта. Той може 
да не пресметне както трябва силите си. Той може да 
няма карта на страната, в която иска да нахлуе.  

Има само едно особено състояние на душата, при кое-
то тя може да схване истината. А това състояние е дълбо-
кото просветление. Душата Ви гори от желание да пос-
тигне истината и Вие можете да я накарате да ви се разк-
рие. Искате от мен да Ви открия, без предварително из-
питание и без подготовка, най-великите тайни на при-
родата. Истината може да се изяви на един непод-
готвен ум толкова, колкото и слънцето да изгрее 
посред нощ. Такъв един ум приема истината само за да 
я оскверни. Мога да сравня това с един човек, който се е 
доближил до тайната на възвишената Гоетия (или онази 
магия, която е скрита вътре в природата, както електри-
чеството в облаците). „Който налива вода в размътен 
кладенец, размътва само тинята.“ 
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–  Какво искате да кажете? 
– Ето какво: Вие имате способности, които могат да 

достигнат преголяма мощ; могат да Ви поставят измеж-
ду ония вълшебници, по-велики и от магьосниците, ос-
тавящи след себе си трайно влияние и уважавани там, 
където хората разбират красотата, където душата е чувс-
твителна за въздействието на един свят по-горен от този, 
в който материята се бори за сурово и несъвършено съ-
ществуване. Но за да можете да използвате тези способ-
ности – не е нужно да бъда пророк, за да ви кажа това – 
Вие трябва да се научите да съсредоточавате всичките си 
желания към велики обекти. Сърцето трябва да по-
чива, за да може да работи умът.34 

А сега вие се хвърляте от една цел на друга. Каквото са 
въглищата за един параход – такова са за духа Вярата и 
Любовта. Съсредоточени в една цел с цялото си сърце, с 
всичките си желания, с всичко, което е човешко у Вас, 
умът и духът Ви ще станат и устойчиви, и непоколебими. 
Виола засега е още дете: Вие не можете да провидите 
онова благородно естество, което изпитите на живота ще 

развият в нея. Извинете ме, ако кажа, че душата ѝ – по-

чиста и по-възвишена от Вашата – ще извиси Вашата, 
както свещеният химн извисява човешките души. На Вас 
Ви липсва онази хармония, онази музика, която – както 
учеха Питагорейците – повдига и успокоява същевре-
менно. Предлагам Ви тази музика в нейната любов. 

–  Но уверен ли съм аз, че тя ме обича? 
 

34 „Единствената култура за в бъдеще ще бъде културата на 
въздигнатото и очистено човешко сърце. Преди да дойде тази 
култура, ние имаме да въздигнем човешкия ум. Културата на 
ума е необходима, понеже умът може да бъде помощник за 
въздигането на сърцето. Ако четете свещените книги, ще ви-
дите, че никъде не се казва: „Сине мой, дай ми ума си”, но се 
казва: „Дай ми сърцето си.“ Умът е от една най-възвишена 
материя, която не се покваря. Сърцето на човека загазва, 
всичките противоречия, съблазни, зависти, омраза - всичко 
това произтича от човешкото сърце.“  

Учителя („Моята любов няма да премине“, 21.02.1932г.) 
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– Не, художниче. Засега тя не ви обича. Всичките ѝ 
чувства са изпълнени от друг. Но ако аз пренесях върху 
Вас – тъй както магнита пренася привлекателната си 
сила върху стоманата – любовта, която тя сега изпитва 
към мен. Ако бих могъл да я накарам да вижда у Вас 
идеала на своите блянове? 

–  Това в човешка власт ли е? 
– Аз Ви го предлагам, ако любовта Ви е чиста, а вяра-

та Ви в добродетелта, а и в самия Вас, е дълбока и непо-
колебима. Ако ли не – мислите ли, че аз ще я разочаро-
вам от истината, за да я накарам да обожава една лъжа? 

– Но ако тя наистина е това, което ми казвате, и Ви 
обича, защо ще се лишите от това безценно съкровище? 

– О, плитко и дребнаво човешко сърце! – възкликна 
Занони с необичайна сила и пламенност – Толкова ли 
малко разбираш ти от любовта, та да не знаеш, 
че тя всичко жертва – самата любов дори – за 
щастието на любимото същество? Чуй ме! – И ли-
цето на Занони побледня. – Чуй ме! Аз настоявам пред 

теб, защото я обичам и защото се боя, че съдбата ѝ с мен 
ще бъде по-злочеста, отколкото с теб. Защо – недей пита, 
защото няма да ти кажа. Достатъчно! Времето е кратко – 
то иска бърз отговор от теб. Той не може да се отлага за 
дълго. Преди да настъпи нощ, в третия ден от днес, всяка 
възможност за избор ще ти бъде отнета!  

– Но – каза Глиндън, все още съмнявайки се и подо-
зирайки – защо е това бързане? 

– Човече, Вие не сте достоен за нея, ако ме питате. 
Всичко, което мога да ви кажа тук, Вие трябваше сам да 
го знаете. Оня похитител, оня човек на волята, оня син 
на стария Висконти, съвсем различен от Вас – твърд, 
решителен и непоколебим, дори в престъпленията си – 
никога не изоставя своите планове. Само една страст 
може да обуздае неговата похот – алчността му за пари. 
Един ден след опита му да отвлече Виола, неговият чичо, 
Кардинала ***, от когото той очаква щедри облаги и от-
към пари, и откъм земя, изпратил да го повикат и му 
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забранил – под страх да изгуби всички богатства, които 
принцът бил вече предварително разпределил за изпол-
зване – да преследва със своите безчестни намерения 
девойката, която кардиналът е обичал и закрилял още от 
дете. Тази е причината, поради която той спря засега да 
я преследва. Още докато ние говорим, тази причина ще 
престане да съществува. Преди стрелката на часовника 
да покаже пладне, кардиналът няма да бъде вече жив. В 
същия този миг твоят приятел Нико е с принц ди ***. 

– Той! Откъде-накъде? 
– За да пита какъв дар ще получи Виола Пизани на 

сутринта, след като напусне палата на принца. 
– А откъде научихте всичко това? 
– Безразсъдни човече! Пак ти го казвам: защото лю-

бящият бди и денем и нощем, защото любовта не спи, 
когато опасност заплашва любимото същество! 

– Вие ли бяхте оня, който осведоми кардинала? 
– Да, и това, което беше моя работа и моя грижа, мо-

жеше много лесно да бъде и твоя. Очаквам твоя отговор! 
– Вие ще го имате след три дни. 
– Тъй да бъде. Отложи, нерешителни човече, щастие-

то си до последния час. След три дни от днес, аз ще по-
искам да знам твоето решение.  

–  Къде ще се срещнем? 
– Преди полунощ – там, където най-малко ще ме 

очаквате. Вие няма да ми избягате, даже и да искате! 
– Почакайте за миг! Вие ме осъждате като човек, кой-

то се съмнява, който е нерешителен, подозрителен. Но 
нямам ли причини за това? Мога ли да се отдам без бор-
ба на това странно обаяние, което Вие упражнявате вър-
ху ума ми? Откъде-накъде се интересувате толкова от 
мен, един чужденец, че да ми налагате да извърша най-
важната стъпка в живота на един човек? Мислите ли, че 
кой да е човек, който има ум в главата, няма да се посп-
ре, да поразмисли и да се попита: „Защо тоя чужд човек 
се грижи толкова за мен?“ 

– Ако ти кажех – добави Занони – че бих могъл да те 
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посветя в тайните на онази магия, която философията на 
наши дни, а и открай време, смята за призрачен блян 
или за измама; ако ти обещаех да ти покажа как да пове-
ляваш на съществата, които обитават въздуха и водата, 
как да натрупаш богатство много по-лесно и от дете, кое-
то събира раковини по морския бряг; ако ти дам в ръка 
есенцията на билките, които продължават живота от век 
на век, тайната на оная сила, която отбива всяка опас-
ност, обезоръжава всяко насилие и подчинява човека, 
както змията омагьосва птицата; ако ти кажех, че всичко 
това аз го притежавам и мога да ти го предам, ти би ме 
слушал тогава и би ми се покорил без никакво съмнение! 

– Това е вярно. И аз си обяснявам това само благода-
рение на ония несъвършени спомени от детинството ми, 
с известни домашни традиции за ... 

– Вашият прадядо, който в периода, когато науката се 
възраждаше, е търсел тайните на Аполоний и Парацелз. 

– Как! – извика Глиндън удивен – от къде сте така 
добре запознати с аналите на едно тъмно родословие? 

– Човекът, който се стреми към знание, трябва да 
познава дори и най-скромния труженик в полето на поз-
нанието. Вие ме питате защо проявих такъв интерес към 
Вашата съдба. Има основателна причина, която аз не 
съм Ви открил досега.  

Има едно братство, за чиито закони и тайни дори и 
най-проницателните школски учени са в пълен мрак. По 
силата на тия закони, всички членове са длъжни да 
предпазват, да подпомагат и да ръководят дори и най-
далечните потомци на всички ония, които са се трудили, 
макар и напразно, като вашия прадядо, да разбулят тай-
ната на Ордена. Ние сме длъжни да ги насочваме към 
благополучие. Дори повече: ако ни бъде повелено, ние 
трябва да ги приемем като наши ученици. Аз съм един от 
още пребиваващите на Земята членове на това древно, 
съществуващо от памтивека братство. Това е, което ме 
свърза с теб най-напред. Това може би привлече и теб – 
син на нашето Братство – към мен. 
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– Ако това е така, то аз ти заповядвам, в името на 
ония закони, на които ти се подчиняваш, да ме приемеш 
като твой ученик! 

– Какво искате Вие?! – каза Занони разпалено. – Нау-
чете първо условията за това: Никой неофит не тряб-
ва да има при посвещаването си каквато и да би-
ло страст или желание, които го приковават към 
света. Той трябва да бъде чист от любовта към 
жена, свободен от алчност и амбиции, свободен 
дори от каквито и да е блянове по изкуството или 
от надеждата да получи земна слава. Първата жер-
тва, която ти трябва да направиш, е Виола. И за какво? 
Заради едно изпитание, което само най-смелото безст-
рашие може да издържи, което само най-ефирните нату-
ри могат да надмогнат! Ти си недостоен за науката, която 
е направила мен и други като мен онова, което сме или 
сме били. Защото цялото ти естество е само страх! 

– Страх! – се провикна Глиндън, като се зачерви от 
обида и се изправи гордо с целия си ръст. 

– Страх, да! – и то най-лошият страх – страхът от хор-
ското мнение. Страх от Никовци и Мерваловци. Страх от 
собствените ти импулси, които са най-благородни. Страх 
от силите ти, когато духът ти е най-смел. Страх, че доб-
родетелта не е вечна. Страх, че Бог не живее на Небето, 
за да бди над земята. Страх, да, страхът на дребните хо-
рица, а този страх е непознат на великите души! 

С тези думи Занони рязко остави художника – уни-
жен, смутен, но не и убеден. Той остана насаме със свои-
те мисли, докато не го сепна биенето на часовника. Той 
изведнъж си спомни предсказанието на Занони за 
смъртта на кардинала. И обхванат от силно желание да 
провери дали е вярно, той се втурна из улиците и се озо-
ва пред палата на кардинала. Пет минути преди пладне 
Негово Преосвещенство бе издъхнал след една болест, 
траяла по-малко от час. Изненадан и смутен, той се от-
далечи от двореца и – докато минаваше по кея – видя 
Жан Нико да излиза от портите на принц ди ***. 
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Глава Пета 

„Два вида любов изпитвам: едната ми носи подкрепа, а 
другата – отчаяние. Като два духа те ме изкушават.“ 

Шекспир 
 

Велико Братство, така свещено и така малко познато, 
от чиито тайни и ценни летописи бе взето съдържанието 
на тоя разказ. Ти, който опази от век на век всичко, което 
времето бе запазило от възвишената и свещена наука, 
благодарение на теб сега за пръв път се изявяват – макар 
и несъвършено – някои от мислите и делата на едно не 
лъжливо и не самозвано светило на вашият Орден. Мно-
зина са се наричали твои членове. Мнозина самозванци 
са били наричани такива от образованото невежество, 
което – забъркано и заблудено – е принудено да приз-
нае, че не знае нищо за вашите произход, учение и обре-
ди, а дори и това дали все още имате някакво обиталище 
тук, на Земята.  

Благодарение на теб, аз, единствен в моята родина 
през това столетие, допуснат да встъпя с кощунствена 
стъпка във Вашата потайна Академия35, бях упълномо-
щен и наставен да приспособя към разбирането на не-
посветените някои и други от ония лъчезарни истини, 
които са сияели във великата Шемайа на Халдейската 
мъдрост и са блестели с по-тъмен блясък през помрък-
налото знание на следващите ученици, които са се ста-
рали – подобно на Псел и Ямблих – да съживят жарава-
та от огъня, който е пламтял на изток. Макар че ние, си-
нове на един стар и грохнал свят, не можем да си при-
пишем Името, което – както казват най-ранните оракули 
на земята – „се носи из световете на безкрая“ – но все 
пак ние можем да проследим възкръсналите истини във 
всяко откритие на философията и науката.  

 
35 Думи на автора на оригиналния ръкопис, а не на издателя. 
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Законите на Привличането, на Електричеството, и на 
още по-по-тайното действие на Великото Жизнено На-
чало, което – ако се оттеглеше от Вселената – ще я оста-
ви като гробница, всички тези закони са били само ко-
декси, в които Теургията на древните е търсела ръковод-
ните начала, които са я довели до свое законодателство и 
своя наука. Да се пресъздадат по откъслечни думи фраг-
ментите на тази история ще е, струва ми се, нещо като 
тържествен транс, по време на който са ме повели през 
развалините на един град, чиито еднички останки са 
гробовете. От саркофага и урната пробудих аз Гения на 
угасналия Факел36 и той толкова много прилича на Ерос, 
че има моменти, когато трудна различавам кой от вас 
двамата ми приказва. О, Любов, о, Смърт! 

А в сърцето на Девицата трепна и се пробуди едно но-
во, непознато и божествено чувство. Бе ли то само онази 
обикновена, усилена възбуда на пулса и фантазията, 
онова очарование на окото пред красотата, на ухото пред 
красноречието? Или то оправдаваше понятието, което тя 
сама си бе съставила за него: че то не беше рожба на се-
тивата, че то не беше толкова земна и човешка любов, 
колкото рожба на един чуден, но ненечестив чар.  

Аз вече казах, че от деня, в който без страх и без тре-
пет Виола се подчини на влиянието на Занони, тя се по-
мъчи да излее мислите си в думи. Нека мислите, които 
тя изказва свидетелстват сами за себе си. 
 

Изповедта 

Светлината на деня ли ме огрява или споменът за тво-
ето присъствие? Накъдето и да погледна, светът ми се 
вижда изпълнен с теб. Във всеки лъч, трептящ по водата 
и усмихващ се по листата на дърветата, аз виждам само 
отражение на твоите очи. Каква е тази промяна, която 
прави друга не само мен, а и облика на цялата вселена? 

 
36 Гръцкият бог на Смъртта, наричан така от платониците. 
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Как мигновено влетя в живота ми силата, с която ти 
владееш сърцето ми в неговите приливи и отливи. Хиля-
ди има около мен, но аз виждам само теб. Това беше в 
онази нощ, когато за пръв път влязох в оня свят, който 
превръща живота в драма и не говори с друг език, освен 
с музика. Как странно и как внезапно се свърза тоя свят 
завинаги с теб! Каквото бе илюзията на сцената за дру-
гите, това бе твоето присъствие за мен. Животът ми ся-
каш се вмести в ония къси часове и от твоите устни аз 
чух музика, нечута за ничии други уши, освен за моите. 
Аз седях в стаята, където живя баща ми. Тук, в оная чес-
тита нощ, забравила защо моите близки са така щастли-
ви, аз се оттеглих в мрака и се мъчех да отгатна какво си 
ти за мен. А кроткият глас на майка ми ме сепна и аз 
приседнах до баща ми, близо, от страх пред собствените 
си мисли. 

Ах! Сладка и тъжна бе утринта след тая нощ, когато 
твоите устни ми вещаеха бъдещето. Сираче сега – за как-
во друго мога да мисля аз, за какво да мечтая, пред кого 
да благоговея, ако не пред теб! 

Как нежно ме упрекна ти заради горчивата обида, ко-
ято ти нанесоха моите мисли! Защо потръпнах цялата, 
когато усетих, че грееш над мислите ми така, както 
слънцето огрява онова самотно дърво, с което ти някога 
така добре ме сравни? Това беше за това, че като онова 
дърво и аз трябваше да се боря за светлина. И светлина-
та дойде. Те ми приказват за любов, а самият ми живот 
на сцената вдъхва езика на любовта в устните ми. Не, не 
и пак не! Аз знам, че не такава любов изпитвам аз към 
теб! Това не е страст, това е мисъл. Не искам да бъда и аз 
обичана.  

Аз не роптая, че думите ти са строги, а погледът ти – 
студен. Аз не се питам дали имам съперници. Аз не се 
старая да бъда хубава в твоите очи. Духът ми иска да се 
съедини с твоя дух. Светове бих дала, макар и да сме да-
леч един от друг, макар и океани да се стелят между нас, 
за да мога да знам мига, в който твоя взор се издига към 
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звездите, когато сърцето ти се излива в молитва. Те ми 
казват, че ти си по-красив от най-красивите мраморни 
статуи. Но аз не съм дръзнала нито веднъж да погледна 
по-продължително лицето ти, за да те сравнявам в па-
метта си с други. Само твоите очи и твоята мека и тиха 
усмивка ме преследват. Така, когато погледна луната, 

дълбоко в сърцето ми прониква безмълвното ѝ сияние. 
 

*  *  * 
Моята природа не е за този живот, колкото и щастлив 

да изглежда той за другите. Вечната ѝ нужда е да има 

пред себе си един образ по-съвършен от самата нея! 
Страннико, в кое царство горе, щом прекрача гроба, ще 
отлети душата ми да принася своето обожание на Същия 
Източник, на който и твоята? 

 

*  *  * 
Някога мисълта за него ме угнетяваше и притискаше 

към земята. Като дете, което иска да му дадат Луната, 
животът ми бе някакъв смътен копнеж за нещо, което 
никога не може да се достигне. Но сега чувствам, че само 
да помисля за теб и това е достатъчно, за да освободя 
духа си от всякакви окови.  

Аз плувам в тихите морета на светлината и нищо не 
изглежда така високо за полета на моите криле, така 
славно за погледа на моите очи. От невежество съм се 
страхувала от тебе. Едно знание, което го няма в книгите, 
сякаш диша около теб и те заобикаля като атмосфера. 
Колко малко съм чела! Колко малко съм учила! Но кога-
то си при мен, като че ли се вдига булото, което скрива 
всека мъдрост и цялата природа.  

Аз тръпна, като гледам дори думите, които съм писа-
ла. Струва ми се като че ли те не идат от мен, а са знаци 
на друг един език, на който ти си научил сърцето ми и 
които ръката ми бързо изписва, като под твоя диктовка. 
Понякога, когато пиша или мечтая, ми се струва, че до-
лавям леко пърхане на крила, и като че ли виждам неу-
ловими сенки с дивна красота да се носят около мен и да 
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изчезват, след като ми се усмихнат. Сега не ме спохождат 
неспокойни и страшни сънища, защото сън и бодърства-
не се сливат сякаш в един едничък сън. Насън аз вървя с 
теб не по земни пътеки, а по неуловимия ефир. Ефир, 
който ми се струва като музика – нагоре, все нагоре и се 
издигам, както душата се издига при звуковете на лира! 
Преди да те узная, аз бях робиня на земята. Сега ти ми 
върна свободата на вселената! До преди това беше живо-
тът. Но сега ми се струва, че навлязох във вечността! 

 

*  *  * 
По-рано, когато трябваше да излизам на сцената, 

сърцето ми туптеше по-силно. Аз треперех, когато се 
явявах пред публиката, чието дихание разнася позор или 
слава. Но сега аз не се боя от тях. Аз не ги виждам, не им 
обръщам внимание, не се страхувам от тях! Аз знам, че в 
гласа ми непременно ще звучи музика, защото той е 
химн, който се лее към теб. Ти никога не идваш на теа-
тър, но това вече не ме наскърбява. Ти стана премного 
свят за мен, за да те чувствам като част от другите. 

 

* * * 
Както струните на инструмента се подчиняват на ръ-

ката на майстора, така и погледът ти настройва най-
буйните струни на сърцето ми по твоя воля. Ако туй ти е 
приятно, да, така да бъде. Ти си господар на съдбата ми. 
Тя не може се бунтува против теб! Аз почти мисля, че ще 
мога да обичам онзи, който и да бъде той, върху когото 
ти разлееш лъчите, които те обкръжават със своето сия-
ние. Аз обичам всичко, до което ти си се докоснал. Оби-
чам всичко, за което ти си говорил. Ръката ти си поигра 
неотдавна с тези лозови листи: аз ги нося в гърдите си. 
Ти ми се виждаш извора на всека любов. Превисок и 
пресветъл, за да бъдеш сам обичан, ти пръскаш светлина 
над всичко онова, което окото може да гледа без да ос-
лепee. Не, не е любов това, което чувствам към теб, и за-
това аз се не срамувам да го подхранвам и да го изповя-
дам. Срам за мен, ако те обичах, когато знам, че съм тъй 
недостойна за тебе! 
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Ти много обичаш една максима, която повтаряш в хи-
ляди форми: че красотата на душата, това е вярата; че 
каквото е идеалната хубост за скулптора, това е вярата за 
сърцето. Тази вяра – разбрана както трябва – се разпрос-
тира върху всички дела на Твореца, Когото ние можем да 
познаем само чрез вяра. Тя внася тихо упование в нас и 
ясна увереност в бъдещето. Тя е лунната светлина, която 
предизвиква приливите и отливите на човешкото море. 
Тази вяра аз я разбирам сега. Аз отхвърлям всяко съмне-
ние, всеки страх! 

 

Глава Шеста 

Това беше една малка работна стая. Стените ѝ бяха 

украсени с картини, всяка от които струваше много по-
вече, отколкото цялото родословие на притежателя на 
двореца… В тази стая седеше един човек на около 43 го-
дини. С тъмни очи, жълтеникаво лице с къси, изпъкващи 
черти, едри скули и дебели, чувствени, но решителни 
устни. Тоя човек беше принц ди ***. Тялото му, чийто 
ръст надхвърляше средния и клонеше към пълнота, бе-
ше облечено в един широк халат от великолепен брокат. 
На една маса пред него лежеше една старомодна сабя и 
една шапка, също старомодна, една маска, зарове с чаш-
ка за зарове, един портфейл и една мастилница от среб-
ро, любопитно гравирана. 

– Добре, Маскари – каза принцът, като погледна към 
своя паразит, който стоеше до дълбоката амбразура на 
един прозорец, обкован с решетка – Добре! Кардиналът 
спи при отците си. На мен ми трябва утеха за тази толко-
ва голяма загуба: а има ли по-сладък гласец от този на 
Виола Пизани? 

– Сериозно ли говорите, Ваше Превъзходителство? 
Толкова скоро след смъртта на негово Преосвещенство? 

– По-малко ще говорят за това, а и по-малко ще ме 
заподозрат. Узна ли името на нахалника, който ни изиг-
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ра оная нощ и предупреди кардинала на сутринта? 
– Още не съм! 
– О, умний Маскари! Аз ще ти го кажа. Той беше не-

познатият Чужденец. 
– Сеньор Занони? Уверени ли сте, принце? 
– Да, Маскари. В гласа на тоя човек звучи нещо, в кое-

то аз никога няма да се излъжа. Така ясно и така повели-
телно, че когато го слушам, аз почти си въобразявам, че 
има нещо такова като съвест. Както и да е, но ние трябва 
да се отървем от тоя наглец. Маскари, сеньор Занони 
още не е оказал чест на нашия беден дом със своето при-
съствие. Той е един виден чужденец – трябва да дадем 
банкет в негова чест! 

– Аха! И кипарисово вино! Кипарисът е една твърде 
подходяща емблема на смъртта. 

– За това – по-нататък. Аз съм суеверен; странни слу-
хове се носят за могъществото на Занони и ясновидство-
то му. Спомни си за смъртта на Угели. Но няма значение. 
И Дяволът да му е съюзник, пак няма да може да ми изт-
ръгне плячката, нито да попречи на отмъщението ми. 

– Вие сте омагьосан. Актрисата ви е омаяла. 
– Маскари – рече принцът с високомерна усмивка – в 

тия вени тече кръвта на стария Висконти и на ония, кои-
то се гордееха, че нито една жена не се е изплъзвала от 
ръцете им, нито пък мъж е убягвал от тяхната мъст. Ко-
роната на моите прадеди е днес детска играчка. Но ам-
бицията и духът им не са се изродили. В това похищение 
е ангажирана моята чест – Виола трябва да бъде моя! 

– Някоя друга засада? – попита Маскари. 
– Не, защо да се не влезе в самата къща? Около нея 

няма много къщи, а и вратата не е от желязо. 
– Но какво ще стане, ако след като тя се завърне в къ-

щи, съобщи за нашето насилие? Една нападната къща, а 
момата открадната! Размислете, макар и феодалните 
привилегии да не са съвсем унищожени, все пак един 
Висконти не стои над всеки закон. 

– Наистина ли, Маскари? Глупчо, в коя епоха, дори и 
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тогава, когато лудите французи наистина успеят в своите 
химери, желязото на закона няма ли да се огъне като 
тръстика под яката ръка на силата и златото? Но не поб-
леднявай, Маскари, аз всичко съм планирал предвари-
телно. Деня, в който тя ще напусне този дворец, ще го 
напусне за да замине за Франция с мосю Жан Нико. 

Преди Маскари да успее да отговори, лакеят оповести 
идването на сеньор Занони. 

Принцът неволно протегна ръка към сабята, която бе 
на масата, после – като се изсмя сам на собствения си 
несъзнателен подтик – стана и посрещна своя посетител 
на стълбата с цялата оная щедра и ласкава учтивост на 
италианското лицемерие. 

– Това за мен е чест, която аз високо ценя – каза 
принцът. – Аз отдавна желаех да стисна ръката на един 
тъй виден ... 

– И аз Ви я подавам в същия смисъл, в който Вие ис-
кате да сторите това – отвърна Занони. 

Неаполитанецът се поклони над ръката, която той 
стисна. Но щом я докосна, тръпки го побиха, а сърцето 
му спря да тупти. Занони впери в него черните си усмих-
нати очи и седна непринудено. 

– И така – то е подписано и подпечатано. Говоря за 
нашето приятелство, благородни принце. А сега ще ви 
кажа защо съм дошъл. Открих, Ваше Превъзходителст-
во, че – несъзнателно може би – ние сме съперници. Не 
можем ли някак да съгласуваме нашите стремежи? 

– Ах – каза принцът нехайно – значи Вие бяхте оня 
кавалер, който отне плячката на моя лов. В любовта, 
както и във войната, са позволени всички способи. Да 
съгласуваме нашите стремежи? Добре, ето чашката за 
зарове. Нека хвърляме за нея. Който хвърли по-малък 
зар, ще се откаже от своите претенции. 

– Обещавате ли да удържите думата си? 
– Да, кълна Ви се в името си. 
– А какво ще бъде наказанието за онзи, който наруши 

дадената дума? 
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– Мечът лежи до чашката за зарове, сеньор Занони. 
Нека този, който не устои на честната си дума, падне, 
покосен от меч. 

– И Вие произнасяте тази присъда? Тъй да бъде. Нека 
сеньор Маскари хвърля за нас. 

– Много добре! Маскари, заровете! 
Принцът отново седна на стола си. И макар че беше 

закоравял в света, той не можа да удържи една лека ус-
мивка на тържество и задоволство, която се разля по 
лицето му. Маскари взе трите зара и нехайно ги задрън-
ка в чашката. Занони – приведен над масата – впери 
поглед в Маскари. Напразно последният се мъчеше да се 
изтръгне от тоя изпитателен поглед: той побледня, зат-
репери и сложи чашката на масата. 

– Давам първото хвърляне на Вас, Ваше Превъзходи-
телство. Сеньор Маскари, имайте добрината да хвърляте, 
ние чакаме. 

Маскари пак взе чашката. Ръката му пак затрепери и 
заровете дръннаха в чашката. Той хвърли. Заровете по-
казаха шестнадесет точки. 

– Добър зар – каза Занони спокойно. – Все пак, се-
ньор Маскари, аз не се отчайвам. 

Маскари събра заровете, разклати чашката и хвърли 
още веднъж заровете на масата. Излезе най-големият 
сбор, който може да се падне – осемнадесет. 

Принцът стрелна с огнен поглед своя доверен слуга, 
който стоеше със зяпнала уста, вперил вторачен поглед в 
заровете и треперещ от глава до пети. 

– Аз печеля, както виждате – рече Занони. – Можем 
ли да си бъдем пак приятели? 

– Сеньоре – каза принцът, като очевидно се бореше 
със своя яд и смущение – победата е Ваша. Но извинете 
ме, Вие говорихте доста несериозно за младото момиче, 
може ли нещо да Ви накара да се откажете от нея? 

– О, не мислете толкова лошо за моето кавалерство. И 
– със строг и многозначителен глас припомни Занони – 
не забравяйте наказанието, което изрекохте със собстве-
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ната си уста. 
Принцът смръщи вежди, но сдържа високомерния от-

говор, който му дойде изведнъж на езика. 
– Достатъчно! – каза той с пресилена усмивка. Преда-

вам се. Но искам да Ви докажа, че не се предавам добро-
волно: ще ме почетете ли с присъствието си на едно мал-
ко празненство, което смятам да дам в чест – и той при-
бави язвително – на издигането на моя роднина, покой-
ният кардинал, до истинското седалище на Св. Петър? 

– Наистина, щастие е за мен да получа от Вас една по-
кана, която мога да приема. 

След това Занони смени темата на разговора, приказ-
ва леко и весело и не след дълго си тръгна. 

– Негоднико! – изкрещя принцът, като сграбчи Мас-
кари за яката – ти ме предаде! 

– Уверявам Ви, Ваше Превъзходителство, че заровете 
бяха нагласени, както трябва нагласени. Той трябваше 
да хвърли дванадесет. Но той е самият дявол и това е! 

– Няма време за губене – каза принцът, като пусна 
своя храненик, който спокойно си оправи яката. – Кръв-
та ми кипи, аз искам да имам туй момиче, ако ще и това 
да ми струва живота! Какъв е тоя шум? 

– Мечът на славните ви прадеди падна от масата. 
 

Глава Седма 

Писмо от Занони до Мейнур 

Моето изкуство вече помръкна и помътня, аз изгубих 
онова спокойствие, което е сила. Аз не мога да въздейст-
вам върху волята на ония, които най-много бих желал да 
доведа до брега. Аз ги виждам да се губят и затъват все 
по-далеч и по-далеч в безбрежния океан, където ще плу-
ват завинаги нашите кораби към хоризонта, който лежи 
пред нас! Учуден и стреснат, като виждам, че мога само 
да предупреждавам там, където бих желал да владея и 
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напътствам, аз се вгледах в собствената си душа.  
И наистина земните желания ме свързват с 

настоящето и ме изключват от ония възвишени 
тайни, които единствено Разумът, пречистен от 
всички земни утайки, може да проникне и проз-
ре.  

Строгото условие, по силата на което ние държим на-
шите възвишени и божествени дарове, закрива от нашия 
поглед бъдещето на онези, към които ние изпитваме чо-
вешките слабости на завистта, омразата или любовта.  

Мейнур, всичко около мен е мъгла и мрак. Аз отстъ-
пих от нашето възвишено съществуване. И от обятията 
на нетленната младост, която цъфти само в Духа, раз-
цъфва сега злокобното цвете на човешка любов. 

Този човек не е достоен за нея. Но въпреки това, в не-
говото естество съществуват зародишите на доброто и 
великото, стига само плевелите и бурените на човешката 
суетност и страховете човешки да не им попречат да по-
никнат и пораснат. Ако тя му принадлежеше и аз приса-
дях по такъв начин в друга почва страстта, която помра-
чава погледа ми и обезоръжава моята сила, то – неви-
дим, нечут, незнаен – аз щях да бдя над неговата съдба, 
щях тайно да насърчавам неговата дейност и щях по то-
зи начин да осигуря нейното благополучие чрез негово-
то. Но времето лети!  

През сенките, които ме обкръжават, аз виждам, съб-
рани около нея, най-ужасните беди и опасности. Не ос-
тава нищо друго, освен да бяга. Тя не може да се отърве, 
освен чрез мен или чрез него. С мен! Измамна мисъл! 
Ужасна приумица! С мен!  

Мейнур, чудиш ли се, че бих искал да я спася от самия 
мен? Един миг в живота на вековете, една капка в безб-
режния океан – какво друго може да бъде за мене чо-
вешката любов? И в нейната деликатна природа – много 
по-чиста, по-духовна, дори в младежките си чувства от 
всичко онова, което безбройните страници на човешкото 
сърце – поколение след поколение – са разкривали пред 
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моя поглед – има едно спотаено дълбоко чувство, което 
ми предрича някаква неизбежна тъга.  

Ти, строг и неумолим йерофанте37, който много пъти 
си търсил да въведеш в нашето Братство всяка душа, ко-
ято ти се е виждала по-издигната и по-смела – ти сам от 
опит знаеш каква напразна надежда е да иска човек да 
пропъди страха от едно женско сърце. Животът ми ще 
бъде за нея чудо. От друга страна, ако се опитах да про-
карам нейния път през царствата на Ужасите към Царст-
вото на Светлината, помисли за Пазача на Прага, и пот-
репери заедно с мен от тая ужасна дързост!  

Аз се помъчих да вдъхновя амбицията на англичани-
на с идеята за истинската слава на неговото изкуство. Но 
неспокойният дух на неговия прадядо изглежда че още 
шепне у него и го увлича в ония сфери, където той изгу-
би своя объркан път. Има една тайна в наследствеността, 
която свързва човека с неговите деди.  

Особеността на ума, както и недъзите на тялото, оста-
ват в спящо състояние ред поколения, за да се събудят в 
някой далечен потомък, като се надсмиват над всяко 

лекуване и всяко лекарско изкуство. Ела при мен от сво-
ята самотност сред развалините на Рим! Аз копнея по 
един жив довереник – по един, който в далечни времена 
сам е изпитал и ревност, и любов.  

Аз се опитах да вляза в контакт с Адонай38, но присъс-
твието му, което някога ми вдъхваше небесното доволст-
во на познанието и ведра вяра в съдбата, сега само ме 
смущава и обърква. От висината, от която аз се мъча да 
проникна в сенките на бъдещето, аз виждам смътни 
призраци, заплашителни и разярени. Струва ми се, че 
пред мен е изпречен някакъв духовен предел на онзи 
чуден живот, който водих до сега – струва ми се, че след 

 
37 Йерофант – свещеник, обясняващ мистериите на свещеното. 
В Древна Гърция с тази дума е назоваван свещеникът, който се 
занимава с Елевзински мистерии и обучава посветените. 
 

38 Адонай (от евр.) – Господ ; Едно от прозвищата на Христос. 
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толкова векове живот в Идеалното, аз виждам пътя ми 
да се губи в най-шеметния вихър на обикновената дейст-
вителност. Там, където звездите ми разтваряха своите 
врати, аз вижда сега някакъв ешафод39 и гъсти кървави 
пари се кълбят като от касапница.  

А най-ми е чудно, че една гнусна твар, един истински 
тип на лъжливият идеал на обикновения човек, който и 
телом, и духом е една отвратителна гавра, спрямо оная 
хубост, която изкуството изобразява и по отношение на 
стремежа на човека към съвършеното – постоянно прес-
ледва моя поглед сред метежните и разкъсани облаци на 
бъдещата ми орис. Тя стои до призрачния ешафод и ми 

се гаври, а от устните ѝ се процежда жлъч и кръв.  

Ела, о приятелю на отминалото време. Поне към мен 
твоята мъдрост не е пречистила и прокудила човешките 
ти чувства. Според правилата на нашия тържествен ор-
ден, сведен днес до нас двама ни, единствени които сме 
надживели толкова горди и славни адепти, ти си длъжен 
да ръководиш потомците на ония, които си се мъчил да 
посветиш във великата тайна някога в миналото.  

Последният потомък на смелия Висконти, който ня-
кога ти беше ученик, е неумолимият преследвач на неж-
ната девица. Със своите престъпни мисли и похотливи 
желания той сам копае гроба си. Може би ти би могъл да 
го отвърнеш от неизбежната гибел.  

И аз също тайнствено съм обвързан, чрез същия обет 
да се покоря, ако той пожелае това, на един не тъй гре-
шен потомък на един несполучил, наблагороден ученик 
на нашето учение.  

Ако той отхвърли съветите ми и настоява за моя дълг 
към него, Мейнуре, ти ще имаш още един неофит. Пази 
и той да не стане жертва! Ела при мен! Тия редове ще 
стигнат до тебе с най-голяма скорост. Отговори ми с 
възможността да стисна едничката ръка, която още смея 
да хвана! 

 
39 Ешафод (от френски) – дървена площадка за екзекуции 
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Глава Осма 

В Неапол, гробът на Виргилий, който се издига над 
пещерата Позилипо, се почита не с чувството, което буди 
паметта на един поет, а със страхопочитанието, което 
обгръща спомена за един вълшебник. На тоя магичен 
чар приписват издълбаването на този планински проход, 
а според преданието ония духове, които той призовал да 
издялат пещерата и до ден днешен пазят неговия гроб. 
Тоя кът в близко съседство с Виолиния дом, често е 

привличал самотните ѝ стъпки.  

Тя обичаше смътните, но величествени образи, които 
я обхващаха отвсякъде, когато се вгледаше в дългия 
мрак на пещерата или когато, излязла на гроба, поглед-
неше от канарата пигмейските фигурки на оная оживена 
тълпа, които се щураха и пълзяха сякаш като мравки по 
извивките на земята долу. И сега пак, на пладне, тя се 
отправи натам със замислени стъпки. Тя мина по тясната 
пътечка, провря се през тъмните лози, които пълзят по 
скалите и стигна до ефирния кът, зеленеещ от мъх и буен 
листак, където мислят, че почива праха на онзи, който и 
днес още облагородява и повдига човешките души. В 
далечината се издигаше огромната крепост Сан Елмо, 
намръщена и застрашителна сред толкова куполи и ост-
ровръхи кули, блеснали на слънцето.  

Люляно в лазурното си великолепие дремеше долу 
морето на Сирените, а сивият дим на Везувий се вижда-
ше през ясните простори като подвижен стълб, който се 
издига в призрачното небе. Застанала неподвижно край 
брeгa на пропастта, Виола съзерцаваше красивите и жи-
ви гледки, които се разкриваха долу, а тъмния дим на 

Везувий примамваше погледа ѝ много повече от пръсна-

тие из равнината градини или от блестящата Капреа, 
усмихваща се през усмивките на морето. 

Когато идваше насам, Виола не беше чула ничии 
стъпки да я проследяват, и цялата изтръпна, когато чу 
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глас съвсем близо до нея. Тъй неочаквана беше появата 
на човека, който стоеше до нея, изскочил от храстите, 
които покриваха скалите и тъй странно се съчетаваше 
той, в грубата си грозота, с дивата природа, която я ок-
ръжаваше, и със страховитите предания, които се носеха 

за това място, че тя побледня и от устните ѝ се изтръгна 

плах вик. 
– Шт, гиздава страхливке! – не се плаши от лицето 

ми, каза човекът с горчива усмивка. – След три месеца от 
брака, няма вече разлика между грозота и хубост. Нави-
кът е добър изглаждач. Аз идвах у дома Ви, когато видях, 
че излизате. Но тъй като имам да Ви съобщавам важни 
неща, дръзнах да последвам Вашите стъпки. Името ми е 
Жан Нико – име, което вече се ползва със значителна 
известност на художник. Живописта и музиката като 
изкуства са твърде тясно свързани, а сцената е олтар, 
който свързва и двете.  

Имаше нещо откровено и непритеснително в думите 
на този човек, което разсея страха от появата му. Той 
седна, говорейки, на един камък до нея и като втренчи 

поглед в лицето ѝ, продължи: 

- Вие сте много хубава, Виола Пизани, и аз не се учуд-
вам, че имате много обожатели. Ако аз дръзвам да се 
поставя в техния списък, то е защото съм единственият, 
който те обича честно и желае искрено ръката ти. Хайде, 
де, недей се сърди! Чуй ме. Принц ди *** говорил ли ти е 
някога за брак? Или красивият измамник Занони? Или 
пък младият синеок англичанин Кларънс Глиндън? То-
ва, което ти предлагам аз, е брак, дом, сигурност, извест-
ност. А това ще ти остане, когато стройната ти снага се 
прегърби и големите ти очи помръкнат. Какво ще каже-

те? – и той се опита да улови ръката ѝ. 

Виола се дръпна назад и мълчешком се накани да си 

върви. Той бързо се изправи и ѝ препречи пътя. 

– Актрисо, Вие трябва да ме изслушате! Знаете ли 
какво е сценичното призвание в очите на предразсъдъка, 
т.е. за общоприетото обществено мнение? Това е да бъ-
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деш принцеса в блясъка на театралните лампи, но през-
ряна в светлината на деня. Никой не вярва на Вашата 
добродетел, нито на Вашите обещания. Вие сте кукла, 
която те с удоволствие биха нагиздили с какви ли не 
труфила, за да се забавляват, но не можете да им бъдете 
идол, пред когото да се кланят. Толкова ли сте влюбена в 
тази кариера, че не искате да помислите дори за Вашата 
сигурност и чест? Вие може би сте по-различна, отколко-
то изглеждате. Може би се надсмивате над предразсъдъ-
ците, които искат да Ви понижат, и бихте ги използвали 
благоразумно за Ваша облага. Говорете откровено пред 
мен, защото аз нямам предразсъдъци. Мила моя, уверен 
съм, че ще се разберем. Слушай принц ди ***, аз ти нося 
едно послание от него. Да ти го предам ли? – Никога 
Виола не беше се чувствала така, както се почувства то-
гава. Никога тя не беше проумяла до край всички опас-
ности на своето беззащитно положение и страшна слава. 
Нико продължи: 

– Занони само ще се позабавлява с твоето лековерие. 
Глиндън би презирал сам себе си, ако ти дадеше името 
си, а и теб, ако ти би го приела. А принца – той е серио-
зен, а е и богат. Чуй! 

И Нико приближи устни до ухото ѝ и започна да ѝ 

шепне думи, които тя не можа да се стърпи да чуе. Тя 
отскочи от него с поглед, в който се четеше неизказуема 
погнуса. Той понечи да я хване за ръката, но се подхлъз-
на и започна да пада надолу по скалите, докато, натър-
тен и изподран, един боров клон го спаси от зейналата 
долу бездна. Тя дочу неговия вик, изпълнен с ярост, и 
мъка и на един дъх се спусна по пътечката долу, без нито 
веднъж да се обърне назад, и се запъти към къщи. При 
входа стоеше Глиндън, говорейки с Джионета. Тя бързо 
мина край него, влезе вътре и – като се хвърли на пода – 
заплака с глас. 

Глиндън, който я проследи силно изненадан, напраз-
но се опита да я утеши и успокои. Тя не му отговаряше 
на въпросите. Тя сякаш не чуваше неговите любовни 
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клетви, но изведнъж във въображението ѝ застана с нео-

бикновена сила ужасната картина, която Нико ѝ обрису-

ва за мнението на света заради онази професия, която на 

младия ѝ ум изглеждаше като истинска служба на музи-

ката и красотата. Тя махна ръце от лицето си и като впе-
ри поглед в англичанина, каза:    

– Лъжецо, смееш ли да говориш за любов? 
– Кълна се в честта си, че не мога да намеря думи да 

изкажа колко те обчам! 
– Ще ми дадеш ли тогава своя дом, своето име? Ис-

каш ли ме за жена? 
Ако в тоя миг Глиндън беше отговорил така, както би 

го посъветвал най-добрият му ангел, може би в тази ре-

волюция на цялото ѝ естество, която думите на Нико 

бяха предизвикали у нея, думи, които я караха да прези-
ра сама себе си, да се разколебае в най-свидните си бля-
нове, да се отчая от бъдещето и от всичките си идеали – 
може би, казвам, ако възстановеше нейното самоуваже-
ние, той щеше да спечели нейното доверие и най-накрая 

да спечели любовта ѝ.  

Но срещу подтиците на благородното му естество, при 
този внезапен въпрос въстанаха всички ония съмнения, 
които – както Занони така добре бе забелязал – бяха 
истинските врагове на душата му. Щеше ли той извед-
нъж да се остави да бъде хванат в тоя капан, поставен за 
неговото лековерие от ония, които искаха да го оплетат?  

Не бяха ли научили Виола да улови подходящ миг, за 
да го принуди към някакво обещание, за което после 
благоразумието му щеше да съжалява? Не играеше ли  
голямата актриса някаква предварително скроена роля? 
Той се огледа наоколо, когато тези мисли, рожби на све-
та, му минаха през ума, защото му се стори, че чува на-
вън саркастичния смях на Мервал.  

И той наистина не се излъга. Мервал току що мина-
ваше край стълбите на пътя и Джионета му бе казала, че 
приятелят му е вътре. Кой не познава ефекта от хорския 
присмех? А Мервал беше въплъщение на света. Целият 
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свят сякаш изливаше своя присмех в тия кънтящи, сухи 
звуци. Той се отдръпна назад – стъписа се. Виола го 
проследи със сериозните си нетърпеливи очи. Накрая 
той смотолеви: 

– Всички ли от твоята професия, хубава Виола, изиск-
ват брака като едничко условие за любовта? 

 О, горчив въпрос! Отровна гавра! След миг той се ве-
че каеше, че изрече тия думи. Той изпитваше угризение 
на съвестта и заради мислите, и заради чувствата си. Той 

видя снагата ѝ да се гърчи при тези негови жестоки ду-

ми. Той видя цветът ѝ да чезне и пак да се връща, а ру-

менината да напуска сгърчените ѝ, побелели като мра-

мор устни. И след това, с един скръбен, кротък поглед на 
съжаление към самата нея, отколкото на упрек към него, 
тя притисна силно ръце към гърдите си и каза: 

– Той имаше право! Извини ме, англичанино. Аз 
виждам сега, наистина съм била презряна и отхвърлена.  

– Чуй ме, Виола. Вземам си думите назад. Виола, Ви-
ола! Ти трябва да ми простиш! 

Но Виола му кимна да се отстрани и – като се усмихна 
тъжно – мина покрай него и излезе от стаята.  

И той не посмя да я спре. 
 

Глава Девета 

Дафне: А кой е далеч от любовта? 

Тирсис: Който се бои и бяга. 

Дафне: Каква полза има да бягаш от оня, 
който има криле? 

Тирсис: Любовта, която се ражда, има все 
още къси криле. 

„Аминта“, At. II, Sc. 1 
 

Когато Глиндън се озова вън от дома на Виола, Мер-
вал, който още се навърташе пред вратата, го улови за 
ръка. Глиндън рязко се отдръпна. 
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– Ти и твоите съвети, – рече той горчиво, – ме напра-
вихте подлец и нещастник. Но аз ще си отида вкъщи и 

ще ѝ пиша. Ще ѝ излея цялата си душа. Тя ще ми прости. 

Мервал, който 6еше човек с непроницаем характер, 
оправи ръкава си, който сърдития жест на неговия прия-
тел беше малко поразвалил и, като дочака Глиндън да  
приключи страстните си възклицания и упреци, започна 
като опитен рибар спокойно да изтегля въдицата. Той 
накара Глиндън да му разкаже какво е станало и много 
изкусно се стараеше не да го дразни, а да го успокоява. 
Мервал наистина не беше лош човек. Той имаше много 
по-строги нравствени възгледи, отколкото повечето 
млади хора, и искрено упрекваше приятеля си за безчес-
тните му намерения спрямо актрисата. 

– Понеже не бих желал тя да ти бъде жена, това не оз-
начава, че съм си мечтал да я унижиш до степента на 
любовница. По-добре ще е и за двама ви един безразсъ-
ден брак, отколкото незаконна връзка. Но почакай за 
известно време: не действай под влиянието на момент-
ните подтици. 

– Да, но нямам време за губене. Аз обещах на Занони 
да му дам отговор до утре вечер. След този срок всеки 
избор е изключен. 

– Охо, каза Мервал, това ми се вижда подозрително. Я 
се доизкажи. 

И Глиндън, в своята искрена разпаленост, разказа 
всичко, което се бе случило между него и Занони, като 
замълча само, без и той сам да знае защо, загатването за 
неговия прадядо и за тайнственото Братство. 

Този разказ даде на Мервал всички козове, които  
можеше да желае. Господи! Колко майсторски и колко 
остроумно говори той! Колко очевиден беше измамни-
ческия заговор между актрисата и – кой знае?– нейният 

таен покровител, който ѝ се беше вече наситил! Колко е 

двусмислен характера на единия и колко двусмислено 
положението на другия! Колко беше хитър въпросът на 
актрисата! Колко дълбоко беше схванал Глиндън при 
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първото внушение на трезвия си разсъдък хитро сложе-
ната примка. Как така! Щеше ли той да се остави да бъде 
тъй измамнически оплетен и тикнат в един прибързан 
брак, защото Занони, някакъв си чужденец, му бил казал 
със сериозен вид, че той трябвало да реши преди часов-
ника да ударил еди-кой си час? 

- Ето какво поне можеш да направиш – каза Мервал, с 
достатъчно разумно основание. Почакай докато изтече 
уреченото време. Има всичко на всичко още един ден. 
Изиграй Занони. Той ти е казал, че щял да се види с тебе 
утре преди полунощ и че не можеш да му избягаш. Ха! 

Нека оставим Неапол и отидем някъде наблизо в окол-
ностите му, където, освен ако не е самият Дявол, надали 
ще може да ни намери. Покажи му поне, че ти не искаш 
да те въведат слепешката в един акт, който ти сам мо-

жеш да обмислиш. Отложи да ѝ пишеш или да я видиш 

до утре. Това е всички, което искам. После я посети и сам 
реши. 

Глиндън се разколеба. Той не можеше да обори раз-
съжденията на своя приятел. Той не беше убеден, но се 
двоумеше. Точно в този миг Нико мина край тях. Той се 
обърна и се спря, когато видя Глиндън. 

– Е, мислите ли още за Пизани? 
– Да, а Вие? 
– Видях се с нея и разговаряхме. Тя ще бъде мадам 

Нико, още преди седмицата да изтече! Отивам в кафене-
то на улица Толедо, а ако видите Вашия приятел сеньор 
Занони, кажете му, че той два пъти ми се изпречва на 
пътя. Жан Нико, ако и да е живописец, е честен човек и 
винаги си плаща дълговете. 

– При паричните сделки това е добре. – каза Мервал 
– Но при отмъщението не е толкова морално и – без 
съмнение – не е и толкова благоразумно. В любовта Ви 
ли Ви пресече пътя Занони? Как така, когато работите 
Ви вървят тъй добре в това отношение? 

– Попитайте Виола Пизани за това. Ха! Глиндън, тя се 
прави на светица само пред теб. Но аз нямам предразсъ-
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дъци. Още веднъж сбогом. 
– Съвземи се, човече! - каза Мервал, като потупа 

Глиндън по рамото. – Какво мислиш сега за своята хуба-
вица? 

– Този човек сигурно лъже. 

– Ще ѝ пишеш ли веднага? 

– Не, ако тя наистина играе някаква игра, ще се отка-

жа от нея без въздишка. Аз ще я следя отблизо и – как-
вото и да стане – Занони няма да бъде господар на съд-
бата ми. Нека, както ме посъветвахте, да напуснем Неа-
пол утре призори. 
 

Глава Десета 

„О, който и да си ти, който принуждаваш природата 
да се прекланя пред твоите странни дела, и който, 
владетел на нейните тайни, проникваш по своя воля в 
съкровените глъбини на човешката душа, кажи ми!“  

из „Освободеният Йерусалим“, c. 28 
На следната сутрин, на ранина, младите англичани се 

качиха на своите коне и поеха пътя към Байа. Глиндън 
съобщи в хотела, че ако сеньор Занони го потърси, ще 
може да го намери някъде около онова известно някога 
място, където старите обичаха да си правят баните. 

Те минаха покрай Виолината къща, но Глиндън устоя 
на изкушението да поспре пред нея. След като минаха 
през пещерата Позилипо, те свиха по един обиколен път 
към предградията на града и поеха към Портичи и Пом-
пей… Те слязоха пред един хан с твърде скромна външ-
ност и обядваха под една шатра. Мервал беше по-весел 
от всеки други път. Той принуди приятеля си да пийне от 
хубавото вино Lacrima и разговаряше весело. 

– Е, скъпи ми приятелю, осуетихме поне едно от пред-
сказанията на сеньор Занони. И сега Вие няма вече да му 
вярвате… Вашата суетност Ви прави лековерен. Благода-
ря на небето, че не се считам за толкова важен да мисля, 



 
174 

че порядъкът на природата може да се измени, само за 
да ме сплаши. 

– Но защо пък да трябва да се променя природният 
порядък? Възможно е да съществува една много по-
дълбока философия, отколкото ние си въобразяваме, – 
една философия, която разкрива тайните на природата, 
но която – прониквайки в нея – ни най-малко не изменя 
нейния ход. 

– Ах, Вие пак изпадате във Вашето еретично лекове-
рие. Вие сериозно си мислите, че Занони е пророк и чете 
бъдещето. А може би и че е съдружник на гениите и ду-
ховете! 

Тук съдържателят на хана, един дребен, дебел и мазен 
човечец, дойде с една нова бутилка Lacrima. Надяваше 
се, че техни Превъзходителства са доволни. Той беше 
много трогнат, трогнат от сърце, че макароните са им 
харесали. Ще отидат ли техни Превъзходителства до Ве-
зувий? Имаше едно малко изригване. Те не биха могли 
да го видят от тука, но то е хубаво зрелище и ще бъде 
още по-хубаво след залез слънце. 

– Отлична идея! – извика Мервал. – Какво ще кажете, 
Глиндън? 

– Не съм виждал изригване до сега. А много бих же-
лал да видя. 

– Но няма ли някаква опасност? - попита благоразум-
ният Мервал. 

– О, съвсем не. Планината сега  е много гостоприемна. 
Тя само си поиграва малко, точно колкото да забавлява 
техни превъзходителства англичаните.  

– Добре, кажете да дойдат конете и донесете сметката. 
Ще тръгнем преди да се смрачи. Кларънс, приятелю 
мой. Време е да пием. Но пазете се от опиянението, кое-
то не подхожда при ходенето по лава. 

Бутилката беше изпразнена. Господата се качиха на 
конете, ханджията се поклони и те се запътиха в хлади-
ната на приятната привечер към Резина. Виното, а и 
възбудеността на тяхната мисъл, оживяваха Глиндън, 
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чиито променливи настроения бяха като на някой пус-
нат на воля ученик. И смехът на двамата туристи-
северняци често и весело проехтяваше сред тъжните се-
ления на толкова погребани градове. 

Вечерницата беше запалила светилника си сред розо-
вото небе, когато стигнаха в Резина. Тук те оставиха ко-
нете си, наеха мулета и един водач. 

Колкото повече тъмнееше небето, толкова с по-силен 
блясък пламтеше огънят на вулкана. По най-
разнообразни бразди и поточета струеше огненият извор 
от тъмното гърло и англичаните започнаха да чувстват, 
че колкото по-нагоре се качваха, ги обзема онова чувство 
на тържественост и благоговение, което образува самата 
атмосфера, окръжаваща Исполина на равнините на 
Древния Хадес. 

Беше вече нощ, когато, оставили мулетата си, те за-
почнаха да се катерят пеш, придружени от своя водач и 
от един селянин, който носеше един груб факел. Водачът 
беше твърде общителен и бъбрив човечец, като повечето 
хора по тоя край и от неговия занаят. И Мервал, който бе 
общителен по нрав, обичаше да се позабавлява или да 
понаучи нещо при всеки сгоден случай. 

– Ах, Ваше превъзходителство, – каза водачът, – Ва-
шите сънародници много обичат вулкана. Господ да ги 
поживи! Те ни оставят сума пари! Ако съдбата ни зави-
сеше от неаполитанците, щяхме да измрем от глад. 

– Вярно, те не се интересуват – каза Мервал. –
Спомняте ли си, Глиндън, с какво презрение старият 
граф ни говореше: „Струва ми се, че искате да отидете на 
Везувий? Аз никога не съм ходил. И защо да отида? Ще 
мръзнеш, ще гладуваш, ще се умориш, а е и опасно. И 
всичко това само за да видиш някакъв огън, който и в 
огнището е не по-малко хубав, отколкото на планината.“ 
Ха, ха, ха. Старецът имаше право. 

– Но Ваше Превъзходителство, - каза водачът, това не 
е всичко. На някои господа им хрумва да се изкачат на 
планината и без наша помощ. Уверен съм, че те заслужа-
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ват да паднат в гърлото на вулкана. 
– Те ще да са смелчаци тогава, след като ходят сами. 

Няма да срещнете често такива. 
– Понякога между французите, сеньоре. Но миналата 

нощ, никога не съм се страхувал толкова, аз бях с една 
група англичани. Една госпожа си забрави албума горе 
на планината, където рисувала. Тя ми предложи добри 

пари, за да се върна да го намеря и да ѝ го занеса в Неа-

пол. И аз се запътих вечерта. И наистина го намерих. 
Мълчешком щях вече да се връщам, но изведнъж видях 
пред себе си един образ, който излизаше сякаш от само-
то гърло на вулкана. Въздухът там беше тъй нажежен, че 
не можех да си представя как човешко същество може да 
диша там и да остане живо. Толкова се учудих, че се вка-
мених от почуда. Най-после фигурата тръгна по гореща-
та пепел и застана пред мен, лице срещу лице. Света Бо-
городице, каква глава! 

– Каква – отвратителна? 
– Не, много хубава, но и много страшна. В нея нямаше 

нищо човешко. 
- Какво каза огненият дух? 
- Нищо. Той като че ли дори ме не видя, макар че бях 

толкова близо до него, както съм сега до вас. Но очите му 
сякаш проникваха през въздуха. Той чевръсто мина пок-
рай мен и – като прекоси един поток горяща лава – бър-
зо се изгуби зад другия склон на планината. Аз полюбо-
питствах и дръзнах да опитам дали мога да изтърпя въз-
духа, който този посетител току що беше напуснал. Но 
макар че не можах да се доближа на повече от трийсети-
на крачки до мястото, където той се появи най-напред, 
аз бях тласнат назад от такъв ужасен пушек, че без малко 
щях да се задуша. Майчице! Още не съм престанал да 
храча кръв и до ден днешен. 

– Хващам се на бас, Глиндън, че Вие мислите, че този 
огнен цар е бил Занони – прошепна Мервал, смеейки се. 

Малката дружина беше стигнала сега по-близо до 
върха на планината. И неописуемо велико беше зрели-
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щето, което те съзерцаваха. От кратера се издигаше гъст, 
черен дим, който покриваше цялото небе над него. Пос-
редата му се издигаше пламък с необикновена, чудно 
хубава форма. Той можеше да се сравни с някакъв гребен 
от гигантски пера – диадема на планината, който се зак-
ръгляше като свод във висините и падаше в нежни баг-
ри... Задушливите серни изпарения още повече засилва-
ха величавия и мрачен ужас на картината. Но като се 
извърнеше човек от планината и обърнеше поглед към 
морето, което не се виждаше оттук, контрастът беше 
чудно хубав: небето беше ведро и синьо, звездите спо-
койни и тихи като очите на Божествената Любов.  

Сякаш царствата на противоположните начала на 
Добро и Зло се представяха в една гледка пред погледа 
на човека. Глиндън – ентусиаст и художник – бе обладан 
и унесен от смътни и неизразими чувства, носещи и нас-
лада, и мъка. Облегнат на рамото на своя приятел, той 
гледаше наоколо и слушаше с нарастващ трепет бучене-
то на вулкана под земята, колелетата и гласовете на под-

земните работници на природата в най-тъмните ѝ и най-

неизследими бездни. Изведнъж като бомба изхвръкна от 
гърлото на вулкана един грамаден камък и падна с 
ужасен трясък върху канарата долу като се пръсна на 
хиляди парчета, които се затъркаляха и заподскачаха по 
склоновете на планината, мятайки искри след себе си. 
Един от тях, най-големият къс, се сгромоляса в тясното 
пространство между англичаните и водача, на не повече 
от три разкрача от мястото, където стояха последните. 
Мервал възкликна от уплаха, а Глиндън задържа дъха си 
и потръпна. 

„По дяволите!" – викна водачът. „Слезте, Ваши пре-
възходителства, слезте! Нямаме нито миг за губене: пос-
ледвайте ме веднага!“ 

Като изрече това, водачът и селянинът избягаха кол-
кото можаха по-бързо. Мервал, който бе винаги по-
чевръст и по-нащрек от приятеля си, последва техния 
пример. А Глиндън, повече объркан, отколкото разтре-
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вожен, ги последва веднага. Но не бяха изминали и ня-
колко крачки, и от кратера изригна – внезапно и стре-
мително – една огромна вихрушка от пушек. Тя ги пос-
ледва, обгърна ги и ги покри. Угаси всяка светлина на 
небето. Всичко изведнъж се превърна в пълен мрак. И 
през мрака бе чут гласа на водача, който се отдалечава-
ше вече и за миг се изгуби всред шума на ечащата буря и 
стенанията на земята под тях. Глиндън се спря. Той бе 
отделен от приятеля си и от водача – остана сам-
самичък с Мрака и Ужаса. Парата и стелеше нататък…  

Глиндън се съвзе и тръгна нататък. Той чу гласа на 
Мервал, който го викаше отдолу, макар че не можеше да 
го види. Звукът му служеше като водач. Зашеметен и 
задъхан той се втурна напред. Но изведнъж чу един зло-
вещ, бавно разнасящ се звук! Той се спря и се обърна 
назад да види. Огънят бе бликнал от своето легло: той 
сам си бе отворил канал към падините на планината. 
Огненият поток го следваше бързо и бузите му усещаха 
все по-близо палещото дихание на преследващия го 
свръхестествен враг!  

Той тръгна настрана и отчаян се покатери на един ка-
мък, който нарушаваше вдясно гладкостта на опустоше-
ната и изсушена почва. Потокът течеше край него и под 
него и, като направи един внезапен завой около мястото, 
където стоеше, разля течния си огън – една широка 
преграда, която не можеше да се прескочи – между мяс-
тото, където се беше спрял той и пътя надолу. Той заста-
на тук, а пътя за надолу му бе пресечен и не му оставаше 
друг избор, освен да тръгне назад към кратера и да тър-
си, без водач или упътващ белег, някой друг път. 

За един миг смелостта му го напусна: той викна в от-
чаяние към водача, към Мервал, да се върнат и да му 
помогнат. Но отговор не дойде.  

И англичанинът, оставен по такъв начин само на соб-
ствените си сили, почувства че духът му и енергията му 
растат пред опасността. Той се обърна назад и се втурна 
към кратера дотолкова, доколкото пагубните изпарения 
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му позволяваха. И като погледна надолу и разгледа вни-
мателно и разсъдливо, той си очерта една пътека, по ко-
ято се надяваше да избегне посоката, която беше поел 
огненият поток. И тръгна твърдо и чевръсто по ронливи-
те, нажежени пластове от пепел. 

Не бе изминал и петдесетина разкрача и изведнъж се 
спря. Връхлетя го един неизразим и необясним страх, 
какъвто още не бе преживял през всичките си досегашни 
премеждия. Той се разтрепери от глава до пети. Муску-
лите му отказваха да се подчиняват на неговата воля –
той се чувстваше като схванат, като поразен от смърт. 
Ужасът му беше необясним, защото пътят изглеждаше 
ясен и сигурен. Огънят горе над него пламтеше ясно и 
далеч, а отпред звездите го напътваха със своето утеши-
телно сияние. Никаква пречка се не виждаше, никаква 
опасност не го заплашваше.  

Докато стоеше така, омагьосан и обзет от страх, сякаш 
в несвяст, прикован към земята, а гърдите му тежко ди-
шаха, докато едри капки пот се лееха по челото му, а 
очите му бяха диво изскочили от орбитите си, той видя 
пред себе си, на известно разстояние, очертавайки се 
постепенно все по-ясно и по-ясно пред погледа му, една 
колосална сянка – сянка, която само отчасти приличаше 
на човек, но неизмеримо по-висока от обикновения чо-
вешки ръст, неясна, тъмна, почти безформена и разли-
чаваща се от човека – той не би могъл да каже в какво 
точно – не само по размери, но и по вида на крайниците 
си и по очертанията си. Блясъкът на вулкана, който ся-
каш се стъписваше и бледнееше пред тоя гигантски и 
страшен призрак, все пак хвърляше своето червеникаво, 
равномерно сияние върху друга една форма, която стое-
ше отстрани, спокойна и неподвижна.  

И може би контрастът между тия две неща – същест-
вото и сянката – поразяваха зрителя с рязкото различие 
помежду им: Човекът и Свръхчовекът. Но само за миг –
не, за една десета от мига бе позволена тая гледка на ан-
гличанина. Едно второ изригване на серни пари из вул-
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кана, много по-бързо, много по-гъсто от предишното, се 
разля по планината. И било поради изпаренията, било 
поради прекомерната си уплаха, Глиндън след един от-
чаян опит да си поеме дъх, падна безчувствен на земята.  

 

Глава Единадесета 

Мервал и италианците пристигнаха невредими до 
мястото, където бяха оставили мулетата си. И едва след 
като се съвзеха от собствената си уплаха и си поеха сво-
бодно дъх, те си спомниха за Глиндън. Но когато мину-
тите минаваха, а той се не появяваше, Мервал, чието 
сърце беше в края на краищата толкова добро, колкото 
изобщо и другите човешки сърца, започна сериозно да се 
тревожи. Той настоя да се върнат, за да потърсят прия-
теля му. И само благодарение на щедрите обещания, 
най-накрая той склони водача да го придружи.  

Долните склонове на планината се спускаха спокойни 
и бели на звездната светлина и опитното око на водача 
можеше да различи всички предмети по повърхността 
на едно значително разстояние. Те не бяха отишли мно-
го надалеч, когато забелязаха две фигури, които бавно се 
приближаваха към тях. Когато приближиха, Мервал 
разпозна фигурата на своя приятел. 

– Слава Богу, той е спасен – викна той, като се обърна 
към водача. 

– Светли ангели, запазете ни! – каза италианецът 
треперещ. Ето оня призрак, който ме срещна в петък 
през нощта. Той e! Само че лицето му сега е човешко! 

– Сеньор Англичанин – обади се гласът на Занони, 
когато Глиндън – блед, отпаднал и мълчалив – отвърна 
машинално на радостното приветствие на Мервал – се-
ньор Англичанин, аз казах на Вашия приятел, че ще се 
срещнем тая нощ. Виждате, че не можахте да осуетите 
моето предсказание. 

– Ама как, ама къде? – заекна Мервал, обзет от голям 
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смут и изумление. 
– Намерих приятеля Ви проснат на земята, побледнял 

от отровните изпарения на кратера. Извлякох го на по-
чист въздух. И понеже познавам много добре планината, 
го доведох го здрав и читав при Вас. Това е всичко. Виж-
дате, сър, че ако не беше се сбъднало онова предсказа-
ние,  което Вие искахте да избегнете, приятелят Ви щеше 
да бъде в тоя миг студен труп. Още една минута и парата 
щеше да свърши своята работа. Сбогом. Желая Ви лека 
нощ и приятни сънища. 

– Но Вие няма да ни оставите, спасителю мой - каза 
Глиндън с безпокойство, като заговори за пръв път. – 
Няма ли да се върнете с нас? 

Занони се спря и дръпна Глиндън настрани.  
– Млади човече, – каза той сериозно, – трябва пак да 

се срещнем тая нощ. Необходимо е преди първия час на 
утринта да решите собствената си съдба. Аз знам, че Вие 
сте обидили онази, която казвате, че обичате. Не е още 
късно да се разкаете. Не се допитвайте до Вашия прия-
тел – той е чувствителен и благоразумен, но сега не Ви е 
потребна неговата разумност. Има мигове в живота, ко-
гато мъдростта трябва да дойде от въображението, а не 
от разума. Този миг за Вас е един от тях. Аз не искам от-
говора Ви сега. Съберете си мислите – съберете своите  
изтощени и разпилени сили. Има още два часа до полу-
нощ. Преди полунощ аз ще бъда при Вас. 

– Загадъчно същество! – отговори англичанинът. Аз 
бих желал да предам живота си, който Вие спасихте, във 
Вашите ръце. Но онова, което видях нощес, пропъди до-
ри Виола от мислите ми. Едно много по-пламенно жела-
ние от любовта гори в жилите ми – желанието не да 
приличам на хората, а да ги надмина – желанието да 
проникна и споделя тайната на Вашия живот – желани-
ето за едно свръхестествено познание и неземна мощ. Аз 
правя своя избор. В името на моя прадядо, аз те закле-
вам и ти припомням твоя дълг. Обучавай ме, направи ме 
твой и аз ти отстъпвам веднага и без роптание жената, 
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която преди да те видя, бих оспорвал на цял свят. 
– Заповядвам ти добре да размислиш. От едната стра-

на е Виола, едно тихо домашно огнище, честит и спокоен 
живот. От друга страна – всичко е мрак. Мрак, в който 
дори и моите очи не могат да проникнат. 

– Но ти ми каза, че ако се оженя за Виола, ще трябва 
да се задоволя с обикновеното съществуване, а ако се 
откажа от нея, мога да се домогвам до твоето знание и 
твоята мощ. 

– Суетни човече! Знанието и могъществото не са щас-
тие. 

– Но са по-добри от щастието. Кажи, ако се оженя за 
Виола, ще ми бъдеш ли пак учител, водач? Кажи ми това 
и аз ще реша окончателно. 

– Това би било невъзможно. 
– Тогава аз се отказвам от нея! Аз се отказвам от лю-

бовта. Аз се отказвам от щастието. Приемам самотата, 
приемам отчаянието, ако те са входовете към твоята 
тъмна и възвишена тайна. 

– Аз няма да приема отговора ти сега. Преди послед-
ния час на нощта ти ще ми го дадеш в една дума: да или 
не. Дотогава – сбогом. 

Занони му кимна с ръка и, като се спусна бързо надо-
лу, скоро се изгуби от погледа му. 

Глиндън настигна своя разтревожен и учуден прия-
тел. Но Мервал, като го погледна в лицето, видя, че  в 
него имаше голяма промяна. Колебливият и нерешите-
лен израз на младостта беше изчезнал завинаги. Черти-
те на лицето му бяха сурови, неподвижни и строги. И 
така бе посърнала естествената му свежест, сякаш един 
час бе свършил работата на години.  

 

Глава Дванадесета 

Какво се крие зад това було? 
 

Когато се връщате от Везувий или Помпей, навлизате 
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в Неапол през най-оживения и най-неаполитански квар-
тал – през оня квартал, в който съвременния живот най-
много прилича на живота в миналото и в който – когато 
в празничен ден улиците са препълнени от празни хора 
и търговци –се чувствате обзети от спомена за онова 
неспокойно, пъргаво племе, от което произхожда насе-
лението на Неапол: така че за един ден можете да видите 
в Помпей жилищата на една отминала епоха, а по въл-
нолома на Неапол можете да си въобразите, че виждате 
самите хора, които са обитавали тия жилища. Но в тоя 
момент, когато англичаните яздеха бавно през опустели-
те улици, осветени само от лампите на небесния свод, 
всичката веселост на деня бе замряла и угаснала…  

Англичаните продължаваха да яздят в мълчание. За-
щото Глиндън изглеждаше, че не чува, а камо ли да 
слуша въпросите и коментаритe на Мервал; а и самият 
Мервал беше почти толкова изморен, колкото добичето, 
което яздеше. 

Внезапно мълчанието на земята и морето беше нару-
шено от звъна на един далечен часовник, който възвес-
тяваше четвърт преди полунощ. Глиндън се сепна от 
своите мечти и се огледа с безпокойство наоколо. Когато 
последният удар заглъхна, чу се тропот на копита по 
широките плочи на паважа и от една тясна уличка от-
дясно се появи фигурата на един самотен конник. Той се 
доближи до англичаните и Глиндън различи чертите и 
осанката на Занони. 

– Как! Пак ли се срещаме, сеньоре? – каза Мервал с 
ядосан, но сънлив глас. 

– Вашият приятел и аз имаме малко работа - отговори 
Занони, обръщайки коня си от страната на Глиндън. – 
Но тя скоро ще се свърши. Може би, господине, Вие ще 
пожелаете да го изпреварите в хотела? 

– Сам? 
– Няма никаква опасност! - отговори Занони с лека 

нотка на презрение в гласа. 
– Не за мен, а за Глиндън? 
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– Опасност от мене! О, може би сте прав!  
– Вървете, мили Мервал – каза Глиндън. – Аз ще Ви 

настигна преди да се приберете в хотела. 
Мервал поздрави, подсвирна и пусна коня си в тръс. 
– Е, очаквам Вашият отговор – бързо! 
– Аз реших. Любовта на Виола изчезна от сърцето ми: 

отказвам се от нея! 
– Вие решихте? 
– Да. А сега моето възнаграждение. 
–Възнаграждение! Добре. Утрe, преди да настъпи тоя 

час, то ще те очаква. 
Занони опъна юздите на коня. Той подскочи напред. 

Искри изскочиха изпод копитата му, а кон и конник из-
чезнаха сред сенките на улицата, откъдето бяха изплува-
ли преди малко. Мервал се изненада като видя приятеля 
си да го настига едва минута след раздялата им. 

– Какво се случи между Вас и Занони? 
– Мервал, недей ме пита тая нощ. Аз съм унесен като 

като в сън. 
– Не се учудвам, защото и аз съм почти заспал. Нека 

си продължим пътя. 
Когато се оттегли в стаята си, Глиндън се постара да 

събере мислите си. Той седна до леглото си и притисна 
силно с ръце туптящите си слепоочия. Събитията през 
последните няколко часа, появата на гигантския приз-
рак, съпровождащ мистика сред пламъците и дима на 
Везувий, странната му среша със самия Занони на едно 
място, където той никога не би смогнал – ако се водеше 
от чисто човешки съображения – да намери Глиндън, 
изпълниха душата му с чувства, измежду които страхът и 
ужасът не бяха най-силните.  

Един огън, който отдавна тлееше, лумна сега в сърце-
то му – огънят на азбеста, който възпламени ли се вед-
нъж, никога вече не угасва. Всичките му предишни 
стремежи, младата му амбиция, копнежът му по лаври – 
всичко това потъна в едно единствено въжделение – да 
надхвърли границите на обикновеното човешко позна-
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ние и да достигне онази величествена област между два 
свята, където тайнственият странник изглежда се беше 
установил да пребивава. 

Далеч от желанието да си припомня с подновен ужас 
привидението, което го изплаши толкова, споменът  за 
него само спомагаше да възпламени и съсредоточи него-
вото любопитство в един единствен горящ фокус. Той 
беше казал истината – любовта бе изчезнала от сърцето 
му. Сред хаоса на неговите елементи нямаше вече нито 
един тих кът, където човешката любов да можеше да 
живее и да диша. Ентусиастът беше грабнат и отнесен от 
земята. И той би загърбил всичко, което тленната хубост 
можеше да даде на човек – всичко, което тленната на-
дежда му бе някога приготвила – заради един единствен 
час, прекаран със Занони отвъд пределите на видимия 
свят. 

Той стана, притеснен и възпламенен от новите мисли, 
които върлуваха в него, и отвори прозореца да влезе 
въздух. Морето се простираше огряно от звездната свет-
лина. Може би никога тишината на небето не е пропо-
вядвала по-красноречиво кротката проповед на почив-
ката на нестихващите земни страсти.  

Но настроението на Глиндън бе такова, че самото това 
безмълвие спомагаше да се засилят още повече буйните 
желания, които кипяха в душата му. И тържествените 
звезди, които сами по себе си са тайни, като че ли с род-
на симпатия раздвижваха крилете на духа, който не мо-
жеше вече да се стърпи в своята клетка. И както ги гле-
даше, една звезда се отрони измежду своите посестрими 
и изчезна в дълбините на пространството! 

 

Глава Тринадесета 

„О, иди си, за Бога! Аз те обичам повече от себе си, 
защото дойдох тук, въоръжен срещу самия мен.“ 
 

из „Ромео и Жулиета“ 
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Младата актриса и Джионета се върнаха от театъра и 
Виола, уморена и изтощена, се отпусна на едно канапе, 
докато Джионета се занимаваше с дългите плитки, които 
освободени от мрежата, която ги стягаше, почти закриха 
снагата на актрисата подобно на було от златни нишки. 
Докато милваше разкошните къдри, старата бавачка 
разказа всички дребни случки от тази вечер, злословия-
та и клюките зад кулисите и на сцената.  

Джионета беше добра душа, но все пак тя се чувства-
ше измъчена и огорчена, задето Виола не си бе избрала 
някой добър жених. Все пак тя напълно предоставяше 
избора на нежната си господарка. Зегри или Абенсераж, 

Глиндън или Занони – на нея ѝ е все едно.  Освен ако 

сведенията, които бе събрала за последния, съчетани със 
собствените му препоръки за неговия съперник, не я ка-
раше да предпочете англичанина. Тя изтълкува зле не-
търпеливата и тежка въздишка, с която Виола посрещна 

нейните хвалби за Глиндън, както и учудването ѝ, че на-
последък той бе съвсем занемарил своите посещения зад 
сцената и тя изчерпи всичката сила на своите хвалби 
върху предполагаемия обект на нейната въздишка.  

– А и да нямаше какво друго да се каже против другия 
сеньор, достатъчно е това, че се кани да напусне Неапол. 

– Да напусне Неапол! Занони? 
–  Да, мила моя! Като минавах край пристанището 

днес, видях че се беше събрала цяла тълпа около някол-
ко чуждестранни моряци. Корабът му пристигнал тази 
сутрин и пуснал котва в залива. Моряците казват, че се 
готвели да надуят платна при първия вятър. Те… 

– Остави ме Джионета, остави ме! 
Мина онова време, когато девойката можеше да се до-

вери на Джионета. Мислите ѝ бяха достигнали до онази 

точка, когато сърцето се отказва от всяко излияние и 
когато чувства, че не може да бъде разбрано. Останала 

сама в главната стая на своя дом, тя отмерваше тесния ѝ 

простор с треперещи и неспокойни стъпки. Тя си при-
помни страшното задиряне на Нико, обидният укор на 
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Глиндън. И се отвръщаше при спомена за празните ап-
лодисменти, които се отдаваха на актрисата, а не на же-
ната, и които само я подхвърляха на позор и гавра.  

Споменът за смъртта на баща ѝ, за повехналите лаври 

и скъсаните струни изплуваха пред нея и я побиха смра-

зяващи тръпки. Тя почувства, че ѝ е отредена още по-

нерадостна съдба: струните на живота ѝ можеха да се 

скъсат още докато лаврите бяха още зелени. Светлината 
на лампата започна да бледнее и гасне и очите ѝ инстин-
ктивно се изместиха от тъмните ъгли на стаята. О, сиро-
та! Нима в домашното огнище на родителите си се стра-
хуваш от присъствието на смъртта? 

Наистина ли Занони се канеше да напусне Неапол? 
Нямаше ли да го види вече? О, безумнице, как можеш да 
помислиш, че може да има скръб и при друга мисъл, ос-
вен при тази! Миналото – то беше отлетяло. Бъдещето –  
без Занони за нея нямаше никакво бъдеще! А именно 

през нощта на третия ден Занони ѝ бе казал, че каквото 

и да стане, той пак ще я посети. Имаше следователно, 
ако само можеше да му повярва, някаква явна криза в 
нейната съдба. А как щеше да му каже тя отвратителните 

думи, които Глиндън ѝ каза? Чистата и горда душа не 
може никога да довери на другите своите разочарования 
и страдания, а само за своите възторзи и радости. Но в 
последния час ще дойде ли Занони и ще го приеме ли 
тя? Полунощ наближаваше.  

Терзана от безпределно очакване, от силна тревога, тя 
се навърташе все в тази стая. Четвърт час преди полунощ 
удари зловещо и отчетливо. Всичко бе тихо и тя се гот-
веше вече да мине в своята спалня, когато дочу тропот от 
копита на кон, препускащ с все сила. Шумът стихна. На 

вратата се почука. Сърцето ѝ започна усилено да тупти. 

Но страхът отстъпи на едно друго чувство, когато чу един 
глас, така добре познат да я вика по име. Тя се спря за 
миг и с безстрашието на невинните слезе долу и отклю-
чи вратата. 

Занони влезе с лека и бърза стъпка. Облеклото му на 
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конник отиваше великолепно на благородната му осан-
ка, а широкополата му шапка хвърляше сурова сянка по 
лицето му, приело повелителен вид. 

Девойката го последва в стаята, която току-що бе на-
пуснала, и трепереща и поруменяла застана пред него. 

Лампата, която държеше в ръка, осветяваше лицето ѝ, а 

дългата ѝ коса падаше като струя от светлина върху по-

луоблечените ѝ рамене и задъханата ѝ гръд. 

– Виола, - каза Занони, с глас, който изразяваше дъл-
боко вълнение – Аз още веднъж съм при теб, за да те 
спася. Няма нито миг за губене. Ти трябва да избягаш с 
мен или да станеш жертва на принц ди ***. Бих желал 
друг да извършеше това, с което аз се нагърбвам сега. Ти 
знаеш, че исках – ти знаеш това! – но той не е достоен за 
тебе, студеният англичанин! Аз се хвърлям в краката ти. 
Имай вяра в мен и бягай! – И като падна на колене, той 

страстно улови ръката ѝ и я погледна в лицето със свет-

нали умоляващи очи. 
– Да бягам с тебе! – рече Виола, едва вярваща на уши-

те си. 
– С мене, да. Име, чест, слава – всичко ще бъде загу-

бено, ако не сториш това. 
– Тогава, тогава... - промълви като в шемет Виола, об-

ръщайки настрани лицето си, – тогава значи аз не съм ти 
безразлична? Ти не би желал да ме дадеш на други? 

Занони не отговори, но гърдите му се развълнуваха, 
страните му пламнаха, очите му пръскаха тъмни и не-
търпеливи пламъци. 

– Говори! – извика Виола с ревниво подозрение в не-
говото мълчание. 

– Да си ми безразлична! Не, но аз не смея да ти кажа, 
че те обичам. 

– Тогава какво те интересува моята съдба? – каза Ви-
ола, като побледня и се отдръпна от него. – Остави ме. 
Аз не се страхувам от беди. Животът ми, а следователно 
и честта ми, е в моите собствени ръце. 

– Не бъди толкова безумна - каза Занони. Чуваш ли 
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цвиленето на моя кон? Това е знак, който ни предупреж-
дава за приближаваща беда. Бързай, защото си загубена! 

– Какво те е грижа за мен? – каза девойката горчиво – 
Ти прочете в сърцето ми. Ти знаеше, че стана господар 
на моята съдба. Но да бъда обвързана по силата на едно 
студено задължение, да бъда просякиня в очите на рав-
нодушието, да се отдам на някого, който не ме обича – 
това би било според мен най-ужасния грях на една жена. 
Ах, Занони, нека по-добре да умра! 

Говорейки, тя отметна назад гъстите си коси, които 

бяха засенчили лицето ѝ. И стоейки така с печално от-

пуснати ръце, вплела пръсти един в друг в гордата мъка 
на своенравния си дух, придавайки нов чар на своята 
необикновена красота, едва ли можеше да си представи 
човек по-пленителна гледка и за окото, и за сърцето. 

– Не ме изкушавай – за твоя гибел може би! – възк-
ликна Занони, с пресекващи думи. – Тебе и през ум не ти 
минава какво искаш. Ела! – и като се приближи до нея, 
той я прегърна през кръста. – Ела, Виола, повярвай най-
сетне в моето приятелство, в моята чест, в моята закри-
ла. 

– Но не и в любовта ти! – каза италианката, като 
обърна към него очите си, пълни с упрек.  

Очите ѝ срещнаха неговите и той не можеше да се из-

тръгне от чара на техния поглед. Той усети сърцето ѝ да 

тупа до неговото. Топлият ѝ дъх погали лицето му. Той 

трепереше, той – гордият, тайнственият Занони, който 
изглеждаше тъй извисен над всяка човешка твар. С го-
реща и дълбока въздишка той промълви:  

– Виола, аз те обичам. О, – продължи той страстно, и 
като отпусна ръка от Виолината снага, той изведнъж се 

хвърли на колене в краката ѝ – Аз не повелявам вече, 

умолявам те тъй, както се умолява жена. Още от първия 
поглед на тия очи, от първия звук на гласа ти, ти ми ста-
на тъй съдбоносно скъпа! Ти говореше за омагьосване – 
то живее и диша в теб! Избягах от Неапол, за да избегна 
присъствието ти – но ти ме преследваше.  
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Месеци, години минаха, но кроткия ти поглед все гре-
еше в сърцето ми. Аз се завърнах, защото те виждах 
скръбна и самотна в света и защото знаех, че те дебнеха 
много беди, от които можех да те избавя, красива душо, 
чиито страници аз четях с благоговение. Само заради 
теб, аз исках да те дам на друг, който можеше да те нап-
рави по-щастлива на Земята отколкото самият аз. Виола, 
Виола! Ти не знаеше, ти никога няма да разбереш колко 
си ми скъпа! 

Невъзможно е да се намерят думи, за да се опише 
насладата – гордата, пълна, дълбока наслада, която из-
пълни сърцето на неаполитанката. Онзи, когото тя смя-
таше, че стои по-високо дори и от любовта, стоеше сега 
по-смирен пред нея, отколкото всички ония, които тя 
почти презираше! Тя мълчеше, но нейните очи му гово-
реха. После бавно, сякаш осъзнала най-накрая, че чо-
вешката любов бе надмогнала идеала, в нея се пробуди 
тревогата на скромните и чисти натури. Тя не смееше, 
даже не си помисляше да зададе на Занони онзи въпрос, 
който смело беше задала на Глиндън. Но тя почувства 
една внезапна хладина – сякаш все още имаше някаква 
преграда между нейната любов и неговата. 

– О, Занони, – промълви тя с наведени очи, не искай 
от мене да избягам с теб. Не ме изкушавай. Ти искаш да 
ме опазиш от другите. Опази ме първо от себе си! 

– Сирота, - каза той нежно, – как можеш да си помис-
лиш, че искам от тебе някаква жертва – и то най-
голямата, която жената може да даде за любовта? Като 
своя жена искам да те свържа с мен,  с всички връзки и 
обети, които могат да направят любовта свята и скъпа. 
Ония които истински обичат, търсят за съкровището, 
което придобиват, всички връзки, които могат да го нап-
равят трайно и сигурно. Виола, не плачи, освен ако не ми 
дадеш свещеното право да обърша с целувка сълзите ти! 

И хубавото ѝ лице не се отвръщаше вече. То падна на 

гърдите му. И като се приведе, устните му потърсиха ро-

зовите ѝ устни: една дълга и гореща целувка... Опасност, 
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живот,  свят – всичко бе забравено! Изведнъж Занони се 
изтръгна от нея. 

– Чуваш ли вятърът как въздиша и замира нататък? 
Като него отлетя и моята сила да те предпазвам, да те 
пазя, да предвиждам бурите, които се задават по твоето 
небе. Но нищо. Бързай, бързай! И нека любовта запълни 
загубата на онова, което тя дръзна да пожертва! Ела. 

Виола не се колебаеше вече. Тя наметна пелерината 
върху плещите си и поприбра разпилените си коси.  

Още миг и тя щеше да бъде готова, когато изведнъж 
долу се разнесе внезапен трясък. 

- Твърде късно! О. безумец аз, твърде късно! – извика 
Занони с остър глас, изпълнен с мъка, и се втурна към 
вратата. Той я отвори, но беше отблъснат от напора на 
много въоръжени мъже. Стаята буквално загъмжа от 
хората на похитителя, маскирани и въоръжени до зъби. 

Виола скоро се озова в ръцете на двама от тях. Нейни-
ят писък достигна до слуха на Занони. Той се впусна 
напред и Виола чу дивия му вик на един чужд език! Тя 
видя остриетата на разбойниците, насочени срещу гър-
дите му, и припадна. И когато се съвзе, се видя със запу-
шена уста до една маскирана и неподвижна фигура в 
една кола, която бързо летеше. Файтонът спря пред пор-
тите на една мрачна къща. Вратите безшумно се отвори-
ха. Една широка стълба, осветена бляскаво, се губеше 
пред нея. Тя беше в двореца на принц ди ***. 

 

Глава Четиринадесета 

Младата актриса беше заведена и оставена сама в ед-
на разкошно обзаведена стая, в оня полуизточен стил, 
който по едно време характеризираше дворците на го-

лемите италиански сеньори. Първата ѝ мисъл беше за  

Занони. Жив ли беше той? Избягал ли е невредим ост-
риетата на враговете – той, който беше нейното съкро-

вище, новата светлина в живота ѝ, нейният повелител и 
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възлюбен? Тя нямаше много време за размисъл, защото 
чу стъпки, които се доближаваха до стаята. Стъписа се, 

но не потрепери. Някакво безстрашие, което не ѝ бе при-

също и което тя не познаваше досега, заблестя в очите ѝ 

и изправи гордо снагата ѝ. Жива или мъртва, тя ще бъде 

докрай вярна на Занони! Сега имаше нова причина да 
запази честта си. Вратата се отвори и принцът влезе 
пременен в  разкошен и бляскав костюм, какъвто се но-
сеше по онова време в Неапол. 

– Жестока хубавице, – каза той, като пристъпи към 
нея с полуусмихнати устни, – ти няма да осъдиш така 
сурово насилието на любовта. 

Говорейки това, той се опита да ѝ улови ръката. 

– Не, – каза той, когато тя се дръпна назад; – помис-
ли, че ти си сега във властта на някого, който никога не 
се е стъписвал при преследването дори на обект, който 
му е бил по-малко скъп от тебе. Твоят възлюбен, колкото 
и да е дързък, не е тук за да те спаси. Ти си моя. Но на-
место да съм ти господар, приеми да ти бъда роб. 

– Принце, – каза Виола със строго достойнство – нап-
разно се хвалите. Властта Ви! Аз не съм във Вашата 
власт. Животът ми и смъртта ми са в моите ръце. Не че 
не Ви зачитам, но не се боя от Вас. Аз чувствам, а в някои 
чувства – прибави Виола с една почти проникновена 
тържественост – се крие всичката онази сила и божест-
веност на познанието. Аз чувствам, че съм в безопасност 
дори и тук. Но Вие... Вие, принц ди ***, навлякохте гибел 
на Вашия дом и домашно огнище! 

Неаполитанецът беше поразен от тази сериозност и 
смелост, за която съвсем не беше подготвен. Все пак, той 
не бе човек, който можеше лесно да се изплаши или да 
се откаже от поставената си цел. И като се приближи към 

Виола, той се канеше да ѝ заговори с по-голяма пламен-

ност, истинска или престорена, но на вратата се похлопа. 
Хлопането се повтори и принцът, ядосан че го безпокоят, 
отвори вратата и нетърпеливо попита кой е дръзнал да 
наруши неговите заповеди и да го безпокои в свободното 
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му време. Яви се сам Маскари, блед и възбуден:  
– Господарю, – каза той шепнишком, – простете ми, 

но долу има един непознат, който настоява да се види с 
Вас. И от някои думи, които той каза, аз прецених, че е 
по-благоразумно дори да наруша заповедите Ви. 

– Непознат ли? По това време! За какво ще му съм 
притрябвал? И защо са го приели? 

– Той уверява, че животът Ви бил застрашен от неиз-
бежна опасност. Откъде произлизала тя, той иска да съ-
общи това лично но Вас. 

Принцът се намръщи, а цветът на лицето му се изме-
ни. Той помисли за миг и, като влезе пак в стаята и прис-
тъпи към Виола, рече: 

– Повярвайте ми нежно създание, че не искам да се 
възползвам от своята власт. Предпочитам да очаквам 
благоразумните вдъхновения на Вашите чувства. Чувст-
вайте се между тези стени царица повече, отколкото ко-
гато сте играли подобна роля на сцената. Лека нощ сега! 
Желая ви спокоен сън и дано сънищата Ви бъдат по-
благоприятни за моите надежди. 

С тези думи той се оттегли и не след дълго Виола беше 
обкръжена от рой услужливи прислужници, които тя 
много трудно можа най-накрая да отстрани. И като отка-
за да иде да спи, тя прекара нощта в разглеждане на ста-
ята, която намери че бе недостъпна отвън, и в мисли за 
Занони, в чиято сила тя хранеше почти свръхестествена 
вяра. В това време принцът слезе по стълбите и се запъти 
към стаята, в която бе поканен да чака непознатият. 

Той видя посетителят, загърнат от глава до пети в ед-
на дълга дреха – полутога, полумантия – такава, каквато 
понякога носят духовниците. Лицето на непознатият  бе 
забележително! Тъй мургаво и обгорено беше лицето му, 
та изглеждаше да произхожда някъде от далечния изток. 
Челото му беше високо, очите му – проницателни, и все 
пак погледът им така спокоен, че принцът отвърна очи, 
както се отвръща човек от погледа на онзи, който е про-
никнал в най-гузните тайни на сърцето му. 
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– За какво Ви трябвам? – попита принцът, като посо-
чи един стол на своя посетител. 

– Принц ди ***, – каза непознатият с дълбок и мек 
глас, но с чужд акцент – син на най-енергичната и най-
мъжествена раса, която някога е посвещавала божестве-
ния си гений в служба на Човешката Воля с нейната 
пълзяща злоба и неукротима гордост; потомък на вели-
кия Висконти, в чиито летописи е вписана почти цялата 

история на Италия в най-цветущите ѝ дни и в чието из-

дигане се прояви най-могъщият ум, подхранен от най-
неукротима амбиция, аз дойдох да погледна последната 
звезда на едно помръкващо небе. Утре, в същия този час, 
тя няма вече да грее в просторите. Човече, ако не се ви-
доизмени цялото ти естество, дните ти са преброени! 

– Какво означава този жаргон? – попита принцът с 
видима почуда и таен страх. – Защо идваш ти? Да ме 
заплашваш в собствените ми покои или да ме предпа-
зиш от някаква опасност? Какъв си ти – някакъв шарла-
танин или непознат приятел? Говори по-ясно. Каква 
опасност ме заплашва? 

– Занони и мечът на твоя прадядо. – рече странникът. 
– Ха, ха! – принцът се изсмя презрително – аз почти 

се усъмних в теб още от самото начало. Та значи ти си 
съдружникът или оръдието на този твърде ловък, но 
изигран сега шарлатанин? И предполагам, че искаш на-
вярно да ми кажеш, че ако склоня да пусна една моя 
пленница, опасността ще изчезне и ръката на времето 
ще се оттегли? 

– Съди за мен, както искаш, принц ди ***. Аз призна-
вам, че познавам Занони. И ти също ще усетиш неговата 
сила, но чак когато те срази. Бих желал да те спася и за-
това те предупреждавам. Питаш ме защо? Ще ти кажа. 
Можеш ли си припомни да си слушал странни разкази 
за своя прадядо? За неговия стремеж към едно познание, 
което надхвърля това на училищата и манастирите? За 
един чуден човек от Изток, който му е бил близък и учи-
тел в една наука, против която Ватикана от памтивека 
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хвърля своите безсилни мълнии? Спомняш ли си съдба-
та на твоя прадядо? Как на младини той не беше насле-
дил кой знае какво, освен едно голямо име и как след  
буен и разпътен живот като твоя, той изчезна от Неапол, 
беден и самопрокуден?  

Как след дълги години, прекарани – къде и как никой 
не знае – той пак се върна в града, в който неговите 
предци бяха царували? Как с него беше дошъл мъдрецът 
от изток, тайнственият Мейнур? Как онези, които го 
погледнеха, виждаха с учудване и страх, че времето не 
6еше врязало никакви бръчки по челото му. Че младост-
та се беше отпечатала върху лицето му и тялото му като 
по чудо? Не знаеш ли, че от онзи час нататък съдбата му 
се подобри? Много негови далечни роднини измряха, 
наследство след наследство падаха в ръцете на разоре-
ния благородник. Той стана вожд на князе, стана пръв 
магнат на Италия. Той отново закрепи дома, на който ти 
си последния пряк потомък, и пренесе своя блясък от 
Милано в сицилианските предели. Видения на горди 
амбиции му се тълпяха пред очите денем и нощем. Да 
беше живял повече, Италия щеше да има още една ди-
настия, а Висконтовци щяха да царуват над Велика Гър-
ция. Той беше човек, какъвто светът рядко вижда. Но 
целите му – твърде земни – бяха в противоречие със 
средствата, до които той прибягваше. Да беше амбиция-
та му по-голяма или по-малка, той щеше да е достоен за 
една империя по-могъща от Цезаровата, достоен за на-
шия велик Орден, достоен за приятелството на Мейнур, 
когото сега виждате пред себе си. 

Принцът, който изслуша с дълбоко внимание и затаен 
дъх думите на своя странен гост, скокна от стола си при 
последните думи. 

– Измамнико! – викна той. – Как смееш да си играеш 
тъй с моята доверчивост? Шестдесет години са изминали 
от смъртта на моя прадядо. Ако беше жив, той щеше да е 
вече над сто и двадесет години, а Вие, чиято старост е 
още бодра и крепка, имате дързостта да твърдите, че сте 
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били негов съвременник. Но Вие не сте изучили както 
трябва своя разказ. Вие, както виждам, не знаете, че мо-
ят прадядо, който наистина е бил мъдър и славен във 
всичко, освен във вярата си в един шарлатанин, е бил 
намерен мъртъв в леглото си, точно в онзи час, в който 
колосалните му планове вече били назрели за осъщест-
вяване, и този именно Мейнур е бил виновникът за не-
говата смърт. 

– Уви, – отговори непознатият, с глас в който се чете-
ше дълбока скръб, – ако той бе послушал Мейнур, ако 
беше само отложил последния и най-опасен изпит, кой-
то налага смелата мъдрост, докато завършеше необхо-
димата подготовка и посвещение, Вашият прадядо щеше 
да стои сега на една височина, която водите на смъртта 
непрестанно мият, без де могат да я залеят. Вашият пра-
дядо остана непреклонен пред моите усърдни молби, не 
се подчини на най-безусловните ми повеления и с въз-
вишената дързост на една душа, копнееща за тайни, ко-
ито алчния по владения и корони не може никога да 
достигне, стана жертва на собственото си безумие. 

– Той е бил отровен и Мейнур избягал. 
– Мейнур не избяга – отговори гордо непознатият. 

Майнур не можеше да избяга от опасността. Защото за 
него опасността е нещо отдавна превъзмогнато. В наве-
черието на деня, в който дукът взе фаталната напитка, за 
която вярваше, че може да донесе на смъртния безсмър-
тните блага, като видях че моята власт над него бе прес-
танала да действа, аз го оставих на собствената му съдба. 
Но достатъчно за това. Аз обичах вашият прадядо. И бих 
желал да спася последния от неговите потомци. Не се 
противопоставяй на Занони. Не отдавай душата си на 
злите си страсти. Отдръпни се от пропастта, докато е още 
време. В челото ти и в очите ти аз виждам нещо от онази 
божествена слава, която принадлежеше на твоя род. Ти 
носиш в себе си известни заложби от твоя наследствен 
дух, но те са задушени от пороци, по-лоши и от тия, кои-
то си наследил. Спомни си, че благодарение на този дух 
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твоят род се е издигнал, а поради порока не е успявал да 
укрепи могъществото си. В законите, които управляват 
Вселената, е предписано нищо порочно да не може да 
трае дълго. Бъди мъдър и се вслушай във вещанията на 
историята! Ти стоиш на границата между два свата – 
Миналото и Бъдещето. И гласове и от двата свята ти ве-
щаят своите прокоби. Аз казах. Сбогом! 

– О не, ти няма да напуснеш току-така тези стени. Аз 
искам да изпитам твоята прехвалена мощ. Ей, тук! Ей! 

Принцът извика високо. Стаята се изпълни с неговите 
хора. 

– Хванете този човек – изкрещя той, като посочи към 
мястото, където стоеше Мейнур. За неописуема негова 
почуда и ужас, мястото беше празно. Тайнственият 
странник беше изчезнал като сън. Само един тънък и 
благоуханен дим се виеше на бледи кълба около стените 
на стаята. 

– Помогнете на господаря – извика Маскари.  
Принцът беше припаднал на пода. Няколко часа той 

изглеждаше като унесен в транс. Когато се съвзе, той 
разпусна своята прислуга и дълго го чуваха да се раз-
хожда по стаята с тежки и неправилни стъпки. Едва един 
час преди угощението, което даваше на следващия ден, 
той като че ли най-после дойде на себе си.  
 

Глава Петнадесета 

Сънят на Глиндън в нощта след срещата му със Зано-
ни беше необикновено дълбок. И слънцето нахлу с пълен 
блясък в очите му, когато той ги отвори за светлината на 
деня. Глиндън стана с едно странно чувство на спокойст-
вие и тишина, което изглеждаше повече резултат от ре-
шението, което беше взел, отколкото от изтощение. 
Случките и преживелиците от миналата нощ се бяха из-
бистрили в отчетливи и ясни впечатления. Той мислеше 
за тях, но бегло – той мислеше повече за бъдещето. Беше 
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като един от Посветените в древните египетски мисте-
рии, който бе прекрачил прага само за да закопнее още 
по-въжделено за Светая Светих на храма. 

Глиндън се облече и с облекчение разбра, че Мервал е 
отишъл да придружи една компания свои сънародници 
на екскурзия до Ишиа. Той прекара горещия следобед в 
самота, отдаден на размисъл, и лека полека образът на 
Виола се върна в сърцето му. Той я беше прежалил, и 
макар да не се разкайваше, все пак мисълта, че всяко 
разкайване занапред ще бъде твърде късно, го смути. 

Той скочи изведнъж от стола си и с бързи стъпки се 
запъти към скромното жилище на актрисата. Разстояни-
ето беше доста голямо, а въздухът – зноен. Глиндън се 
озова пред вратата запъхтян и пламнал. Той почука. Ня-
маше никакъв отговор. Той натисна ключалката и влезе. 
Качи се по стълбите. Очите и ушите му му не чуха и не 
видяха нито звук, нито знак на живот. В първата стая на 
една маса лежеше китарата на актрисата и няколко пар-
тии на любими опери в ръкопис.  

Той се спря, събра смелост и почука на вратата, която 
изглеждаше, че води към вътрешния апартамент. Врата-
та беше открехната. След като не чу никакъв звук отвът-
ре, той я блъсна и я отвори. Това беше спалнята на мла-
дата актриса, най-святото място за един влюбен… Ала 
Виола не беше тук. А бавачката? Беше ли заминала и тя? 
Той силно завика Джионета по име, че чак къщата за-
кънтя, но никой не се обади. Най-накрая, когато вече 
неохотно напускаше празната къща, той забеляза Джио-
нета да идва по улицата.  

Клетата стара жена радостно възкликна като го видя. 
Но за тяхно най-голямо разочарование, нито един от 
двамата не можеше да съобщи на другия някаква радос-
тна вест или задоволително обяснение. Джионета била 
събудена миналата нощ от някакъв шум в стаите долу. 
Но преди да се съвземе и да се осмели да слезе, Виола 
вече я нямало. Тя намерила следи от насилие на външ-
ната врата и всичко, което успяла да разбере от съседите 
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наоколо беше, че някой си бедняк бил видял на лунната 
светлина от нощния си подслон на кея карета, която 
познал, че принадлежи на принц ди ***. Тази карета  
пристигнала тук и след това пак заминала по същия път 
около един часа след полунощ.  

След като получи тези сведения от смътните думи и 
хълцания на старата бавачка, Глиндън веднага я остави 
и се спусна към двореца на Занони. Тук той разбра, че 
сеньорът  отишъл на банкет у принц ди *** и че няма да 
се върне скоро. Глиндън застана неподвижно на мястото 
си, смаян и смутен… Съвестта му го гризеше. Той имаше 
възможност да спаси жената, която обичаше, и не се 
възползва от нея. Но как е станало, че и Занони не е ус-
пял да го направи? Как така отива той на банкета на са-
мия похитител? Знае ли  Занони за станалото? Ако не – 
не трябва ли той да побърза да го уведоми, без да губи и 
миг? Макар и с нерешителен ум, едва ли имаше човек 
по-смел физически от него.  Глиндън щеше да отиде 
направо в двореца на принца и, ако Занони не успееше в 
своята мисия на закрилник и спасител, с която изглеж-
даше че сам се беше нагърбил, тогава той, скромният 
чужденец, щеше да изиска пленницата, жертва на изма-
ма и насилие, в самите зали на принца ди *** и пред 
всичките му гости. 
 

Глава Шестнадесета 

Да се върнем няколко часа назад и да подновим  раз-
каза. Това се случи в ранните часове на бавното и посте-
пенно зазоряване в лятната утрин. Двама мъже стояха на 
един балкон, надвесен над градина, благоухаеща от дъха 
на пробуждащите се цветя. Звездите още не бяха изчез-
нали от небето, птичките не бяха запели по клоните. 
Всичко беше тихо, мълчаливо и спокойно. Но колко се 
различава тишината на възраждащия се ден от тържест-
вената почивка на нощта! В музиката на неговото без-



 
200 

мълвие има хиляди вариации. Тия мъже, които изглеж-
даха единствените будни в Неапол, бяха Занони и тайнс-
твеният странник, който преди един-два часа бе разтър-
сил принц ди *** в сладострастния му дворец. 

– Не, – каза странникът, – ако ти беше почакал и бе-
ше отложил приемането на върховния Дар, докато ста-
неш на възраст и беше минал през всичките онези горес-
тни лишения и жертви, които ме вледениха и съсухриха 
преди да придобия тоя дар, ти щеше да избегнеш прок-
лятието, от което се оплакваш сега, и нямаше да роптаеш 
за краткотрайността на човешката любов в сравнение с 
продължителността на собственото ти съществувание. 
Защото ти щеше да надживееш самото ти желание и 
мечта за любовта на жена. Най-светлият и – ако не беше 
направил тази грешка – може би и най-извисеният сред 
цялата тайна и високо издигната раса, на границата на 
мирозданието, деляща хората от синовете на Емпирей40, 
ти век след век ще се разкайваш за безумието си да въве-
деш красотата и страстите на младостта в суровото вели-
чие на земното безсмъртие. 

– Аз не се разкайвам, нито ще се кая – отговори Зано-
ни. – Въодушевлението и скръбта, които така странно се 
преплитаха, разнообразяваха моята съдба повече от спо-
койното и безопасно еднообразие на твоя самотен път. 
Ти, който нищо не обичаш, нищо не мразиш, нищо не 
чувстваш и който се движиш в света с безшумните и без-
радостни стъпки на един призрак! 

– Лъжеш се – отвърна онзи, който се нарече Мейнур. 
– Макар че съм равнодушен към любовта и съм мъртъв 
за всяка страст, която вълнува рожбите на пръстта, аз не 
съм умрял за по-светлите и по-ведри радости. Аз отна-
сям, възвръщайки се по течението на безбройните годи-
ни, не бурните желания на младостта, а спокойните и 

 
40 В представите на древните гърци и ранните християнски 
писатели – най-високата част на небето, изпълнена с огън и 
светлина, където живеят боговете и светиите. 
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духовни радости на зрялата възраст. Мъдро и решително 
аз напуснах младостта завинаги, когато отделих съдбата 
си от съдбата на хората. Нека си не завиждаме един на 
друг или да се упрекваме.  

Аз исках да опазя оня неаполитанец, Занони, първо 
защото неговият прадядо го делеше последната, най-
тънка преграда от нашето братство. И още – защото 
знам, че в самия него дремят смелостта и мощта на пра-
дядото, които по-нататък щяха да го направят достоен да 
стане един от нас. Но на Земята има малцина, на които 
природата е дала качествата, чрез които да могат да по-
насят изпитанията! Времето и прекалените удоволствия 
притъпиха грубите му чувства и помрачиха въображени-
ето му. Аз го оставих на неговата съдба. 

– Това значи ли, че ти, Мейнур, още храниш надежда-
та да съживиш нашия орден – сведен сега единствено до 
теб – с нови ученици и привърженици? Все пак твоят 
опит трябва да те е научил, че само веднъж на хиляда 
години се ражда по един, който може да мине през 
страшните пътеки, които водят в отвъдните светове. 
Твоят път не е ли вече покрит с жертви? Не изникват ли 
пред теб техните призрачни лица, изкривени от страх и 
предсмъртна агония – образите на оцапания в кьрви 
самоубиец, на побеснелия безумец – за да спасят в теб 
последните останки от човешката обич, да я спасят от 
твоята безсмислена амбиция? 

– Е добре – отговори Мейнур – нямам ли известни 
успехи, които да балансират несполуките? А и мога ли да 
се откажа от тази висока и царствена надежда, достойна 
само за нашето високо положение – надеждата да обра-
зувам една мощна и многочислена раса от хора, облада-
ващи достатъчно сила и мощ, за да наложат на човечест-
вото своето величествено владичество, да станат истинс-
ки владетели на тая планета, да покорят може би и други 
царства в природата, да станат  господари на враждебни-
те и зли сили, които ни окръжават сега? Хора, които да 
се изкачват в безсмъртните си съдбини, от стъпало на 
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стъпало в небесната слава и да застанат най-накрая сред 
най-близките служители и дейци, стоящи пред Престола 
на Престолите? Какво са хиляди жертви пред един-
единствен адепт на нашия Орден?  

– А и ти, Занони, – продължи Мейнур след известна 
пауза – дори и ти, ако тази страст към една тленна ху-
бост, която ти дръзна да подхраниш против себе си, не 
беше друго освен една преходна фантазия – ако тя, вед-
нъж приета в твоята най-интимна природа, вземеше 
участие в нейната най-светла и най-чиста есенция – до-
ри и ти можеше да победиш всичко, за да издигнеш сво-
ята възлюбена до себе си. Не, недей ме прекъсва. Можеш 
ли да гледаш как я заплашва болест, как я дебне опас-

ност, как годините я прегърбват, очите ѝ помръкват, ху-

бостта ѝ вехне, докато сърцето ѝ, все още младо, се при-

тиска и се обвива около твоето? Можеш ли да гледаш 
това и да знаеш, че от теб зависи да... 

– Стига! – извика Занони силно. – Какво е всяка друга 
съдба в сравнение със смъртта от ужас? Когато най-
студеният мъдрец, най-горещият ентусиаст, най-
суровият бранник с неговите железни нерви биват наме-
рени мъртви на своето легло, с очи, изскочили от орби-
тите и с настръхнала коса, още при първите стъпки по 
Страшния Път – мислиш ли, че тая крехка жена, чиито 
страни побледняват при най-малкото почукване на про-
зореца, при крясъка на кукумявката през нощта или при 
вида на една капка кръв върху меча на някой мъж – 
мислиш ли, че тя ще може да понесе един едничък пог-
лед на ... Остави! Самата мисъл за подобни гледки, които 

могат да ѝ се представят, кара и мен дори да треперя ка-

то страхливец! 

– Когато ти ѝ каза, че я обичаш, когато я притисна до 

своите гърди, ти се отказа от всичката си сила да пред-
виждаш нейната бъдеща съдба или да я закриляш от 
беди. От сега нататък ти си за нея човек и само човек. 
Откъде знаеш какво е в състояние да постигне нейната 

любознателност и куражът ѝ да превъзмогне смелостта 
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ѝ? Но, стига за това – настояваш ли на своя проект? 

– Фаталната дума е изречена. 
– А утре? 
– Утрe по това време нашият кораб се ще понесе по 

морето, и бремето на много векове ще падне от сърцето 
ми! Аз те съжалявам, о безумни мъдрецо, ти се отрече от 
своята младост! 

 

Глава Седемнадесета 

Принц ди *** не бе човек, когото Неапол би могъл да 
заподозре в суеверие. Но в Южна Италия съществуваше 
по онова време, съществува и днес още, един дух на ле-
коверие, който може от време на време да се забележи 
дори и в най-смелите догми на нейните философи-
скептици. В детството си принцът бе чувал странни раз-
кази за амбицията, гения и кариерата на своя прадядо и 
тайно, повлиян от примера на своите предци, той сам се 
бе занимавал с наука в ранните си младини, не само по 

официалните ѝ пътища, но и по ония древни и залутани 

пътеки на миналото… 
Удоволствията скоро го отвлякоха от тези занимания 

и дарбите му, които безспорно бяха големи, съвсем се 
развратиха в разни чудовищни интриги или се насочиха 
към поддържане на прекомерен лукс, в който имаше 
нещо от класическата пищност. Огромното му богатство, 
властната му гордост, безскрупулният му и дързък нрав 
го правеха обект на опасение за слабия и боязлив царски 
двор. И господарите на нехайната тогавашна власт гле-
даха през пръсти на някои негови волности. Странното 
посещение и още по-странното заминаване на Мейнур, 
изпълниха сърцето на неаполитанеца с учудване и страх, 
срещу които цялата високомерна безочливост и изтън-
чен скептицизъм на зрялата му мъжка възраст напразно 
се бореха.  

Появата на Мейнур остави Занони в такава светлина, 
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в каквато принцът не беше го разглеждал де сега. Той 
чувстваше особена тревога при мисълта с какъв съпер-
ник беше започнал да се бори, какъв враг беше предиз-
викал. Когато малко преди банкета принцът отново при-
доби своето самообладание, той с хищна и мрачна реши-
телност започна да обмисля гибелните планове, които бе 
скроил  по-рано. Той чувстваше, че смъртта на тайнстве-
ния Занони сякаш беше необходима за запазване на соб-
ствения му живот и макар той още когато започна тяхно-
то съперничество да беше решил съдбата на Занони, 
предупрежденията на Мейнур само спомогнаха да зат-
върдят неговото решение. 

– Ще видим дали неговата магия може да намери 
противоотрова срещу отровата – каза той полугласно и 
със зловеща усмивка, докато заповядваше да повикат 
Маскари. Отровата, която принцът беше смесил със соб-
ствените си ръце към виното, отредено за неговия гост, 
беше приготвена от вещества, чиито състав беше една от 
ония наследствени тайни, с които най-много се гордееше 
тоя зъл, но способен род, който беше дал на Италия ней-
ните най-умни, но и най-порочни тирани.  

Действието ѝ беше бързо, но не внезапно, тя не пре-

дизвикваше болка, не пораждаше никакви конвулсии, не 
оставяше никакви червени петна по кожата, които мо-
жеха да събудят подозрение. Даже и да се разрежеха 
най-тънко всяка ципа и  фибра на тялото, и най-острото 
око на хирурга не можеше да открие присъствието на 
тънкия убиец – отровата. В продължение на дванадесет 
часа жертвата не чувстваше нищо, освен една приятна и 
ободрителна възбуда на кръвта, но не след дълго след-
ваше сладка умора – сигурен предвестник на апоплекси-
ята. Никакво средство не можеше вече да спаси човека! 
Апоплексията често връхлиташе членовете на ония ро-
дове, които бяха врагове на Висконтовци! 

Часът на пиршеството дойде. Гостите се събраха. Там 
беше цветът на неаполската сеньори – потомците на 
нормани, тевтонци, готи. Защото Неапол имаше по оно-
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ва време благородно съсловие, но то произхождаше от 
север, който наистина е бил някога Matrix Leonum – 
кърмачка на рицари с лъвски сърца. 

Последен от гостите пристигна Занони. Направиха му 
път, когато блестящият чужденец се запъти към госпо-
даря на палата. Принцът го поздрави с многозначителна 
усмивка, на която Занони отвърна шепнешком: „Който 
играе с фалшиви зарове, не винаги печели.“ 

Принцът прехапа устните си, а Занони го отмина и не 
след дълго изглеждаше като че ли е погълнат от някакъв 
разговор с лукавия Маскари. 

– Кой е наследникът на принца? – попита гостът. 
– Един далечен роднина по майчина линия. С негово 

Превъзходителство мъжката линия изчезва. 
– На банкета ли е наследникът? 
– Не, те не се обичат. 
– Няма значение. Утре той ще бъде тук! 
Маскари го погледна  учудено. Но сигналът за банкета 

беше даден и гостите се запътиха към залата за пиршест-
вото. По традиция пирът започваше в ранния следобед. 
Залата беше дълга и обла. Мраморна колонада от едната 

ѝ страна водеше към градина, в която очите се отморява-

ха при гледката на хладни фонтани и статуи от ослепи-
телно бял мрамор, полузасенчени от портокалови дърве-
та. Там имаше всичко, което луксът можеше да изобрети, 
за да разпръсне свежест и хлад в натежалата и неразк-
лащана от никакъв ветрец горещина.  

Изкуствени въздушни течения, които се разнасяха по 
невидими тръби, копринени завеси, които се люлееха и 
вълнуваха, за да дават на очите илюзията за априлски 
ветрец, както и миниатюрни водоскоци във всеки кът на 
апартамента, даваха на италианците онова чувство на 
комфорт, което пораждат у жителите на студените стра-
ни спуснатите завеси на прозорците и пламтящият огън 
в камината. 

Разговорът от време на време се оживяваше и прие-
маше по-интелектуален характер, отколкото е присъщо 
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на ленивите, склонни към удоволствия, жители на юга. 
Защото принцът, който сам бе високообразован, търсеше 
своите познати не само между образованите хора на сво-
ята страна, а и сред веселите чужденци, които красяха и 
оживяваха монотонността на неаполските кръгове. Тук 
присъстваха двама или трима блестящи французи от 
стария режим, които бяха вече емигрирали поради нас-
тъпващата революция и тяхната своеобразна мисъл и 
остроумие бяха много на място в едно общество, което бе 
направило от „Блаженото безделие“ своя философия и 
своя вяра. Но принцът беше много по-мълчалив от 
обикновено. И когато се опита сам да повдигне настрое-
нието си, в държането му имаше нещо пресилено. Дър-
жанието на Занони, напротив, беше рязко противопо-
ложно. Обноските на тази необикновена личност винаги 
се отличаваха със спокойна и учтива непринуденост, ко-
ято знатните хора отдаваха на това, че той открай време 
се движеше в общество…  

Именно когато разговорът ставаше все по-оживен и 
по-оживен, а пирът беше достигнал своя връх, в палата 
пристигна Глиндън. Портиерът, като разбра по облекло-
то му, че той не бе от поканените, му каза, че негово 
Превъзходителство е зает, и че по никакъв повод не мо-
гат да го смущават. Чак тогава Глиндън разбра колко 
странна и трудна за изпълнение бе задачата, с която се 
бе заел – да влезе със сила в залата за пиршества на един 
голям и могъщ принц, обкръжен от цялото благородно 
съсловие на Неапол, и да го изобличи за това, което на 
неговите весели гости би се сторило чисто и просто като 
един акт на рицарска дързост. Това беше подвиг, който 
щеше да бъде и смешен, и безсилен.  

Той се поколеба за миг. И като мушна една златна 
монета в ръката на портиера, каза, че бил натоварен да 
намери сеньор Занони по една важна работа, която се 
отнасяше за живот и смърт. Така той лесно можа да си 
проправи път през палата и да влезе във вътрешността 
му. Той се качи по широките стълби и веселието на гос-
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тите проникна в ушите му отдалеч. При влизането в 
приемната стая той срещна един прислужник, когото 
изпрати до Занони. Прислужникът съобщи на Занони и 
той, като чу името на Глиндън, веднага се обърна към 
принца. 

– Извинете ме, сеньор. Един приятел, англичанин, 
сеньор Глиндън, чака вън. Работата, по която е дошъл, 
сигурно е наистина много важна, за да ме търси по това 
време. Вие ще ми позволите за момент да отсъствам. 

– Не, сеньор, – отвърна принцът учтиво, но със зло-
веща усмивка на лицето, – няма ли да бъде по-добре за 
Вашия приятел да се присъедини към нас? Англичаните 
навсякъде са добре дошли. А и фламандец да беше, Ва-
шето приятелство с него щеше да бъде достатъчно, за да 
бъде приет. Помолете го да влезе, ние не искаме да се 
лишим от Вас нито за един момент. 

Занони се поклони. Прислужникът беше изпратен с 
много любезни покани при Глиндън. Беше му поставен 
стол до Занони и младият англичанин влезе. 

– Вие сте добре дошъл, сър. Надявам се, че работата 
ви с нашия знаменит гост е благоприятна и радостна за 
него. Ако му носите лоши вести, отложете ги, моля. 

Челото на Глиндън беше намръщено. И той щеше да 
изненада гостите със своя отговор, но Занони го докосна 
многозначително по ръката и му прошепна на английс-
ки: „Знам защо ме търсите. Мълчете и чакайте изхода.“ 

– Вие знаете, значи, че Виола, за която се хвалехте, че 
имате силата да спасите...  

– Е в тоя дом! Да. Знам също, че убийството стои от-
дясно на принца. Но съдбата му сега завинаги е отделена 
от нейната. И огледалото, което тя ми показва, е ясно 
дори и през кървавите пари. Бъди спокоен и ще научиш 
каква съдба очаква нечестивите. 

– Монсеньор, – каза Занони – сеньор Глиндън наис-
тина ми донесе вести, които бях очаквал. Аз съм прину-
ден да напусна Неапол  и това е още една причина да 
използваме колкото се може по-добре настоящия час. 
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– Но каква е причината за вашето заминаване, ако 
смея да попитам, заминаване, което така ще огорчи ху-
бавите дами на Неапол? 

– Близката смърт на някого, който ме почете с най-
честно приятелство – отговори Закони сериозно. – Но да 
не говорим за това. Скръбта не може да върне стрелката 
на часовника. Както заместваме с пресни увехналите 
цветя в нашите вази, така и тайната на светската мъдрост 
е да заместваме с нови приятелски връзки ония, които са 
повехнали по нашия път. 

– Правилна философия – възкликна принцът. – „Да 
не се не учудваш на нищо“ – това е било максимата на 
римляните. Никога да не скърбиш – е моята. Единстве-
ното нещо в живота, за което си струва да скърби човек, 
сеньор Занони, е когато някоя млада хубавица, която ни 
е легнала на сърце, избяга от ръцете ни. В такива момен-
ти ние се нуждаем от цялата си мъдрост, за да не се от-
чаяме, а да поздравим смъртта. Какво ще кажете, се-
ньор? Вие се усмихвате. Пийте с мен наздравицата: „Дъ-
лъг живот на щастливия любовник, бързо освобождение 
за излъгания съперник.“ 

– Ще пия – отговори Занони. – И когато фаталното 
вино беше налято в чашата му, той повтори, като впери 
очи в принца – Ще пия наздравица, дори с това вино! – 
Той поднесе чашата до устните си. Принцът побледня 
като мъртвец, когато погледът на госта – силен, суров и 
пронизителен – се насочи срещу него и го накара да зат-
репери, гризан от съвестта. Чак когато изпразни чашата 
и я сложи на масата, Занони отвърна поглед от принца и 
каза:  

– Виното ви е старо. Много сте го държали и е изгуби-
ло качествата си. На други то може да се отрази зле, но 
не се притеснявайте, принце, на мен няма да ми навре-
ди. Сеньор Маскари, Вие сте добър познавач на вина. Ще 
ни удостоите ли с Вашето мнение? 

– Не, – отговори Маскари с престорено спокойствие –
– аз не обичам кипърските вина. Те са много горещи. 
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Може би сеньор Глиндън няма същото отвращение от 
тях? Казват, че англичаните обичат горещите и силни 
напитки. 

– Искате ли и моят приятел да опита виното, принце? 
– попита Занони. – Спомнете си, че не всички могат да 
го пият безнаказано като мен. 

– Не. – каза принцът рязко. – Ако Вие не препоръчва-
те това вино, опазил ни Бог да го даваме насила на на-
шите гости. Господин Дук, каза той като се обърна към 
един от французите, вие имате отлични познания за 
Бакхус. Какво мислите за тая бутилка бургундско вино? 
Понесло ли е то невредимо пътуването? 

– Ах, – каза Занони. – да сменим виното и разговора. 
При тези думи Занони стана още по-оживен и блес-

тящ. Никога по-бляскави и по-духовити шеги не са из-
лизали от устата на гост. Неговите остроумия очароваха 
всички присъстващи – дори самия принц, дори Глиндън, 
– и ги заразяваха магически. Принцът, когото думите и 
погледът на Занони, докато пиеше отровата, наистина 
бяха изпълнили със страхливи предчувствия, виждаше 
сега в блестящото красноречие на неговата духовитост 
известен признак за действието на отровата. Виното 
обикаляше бързо, но никой, както изглеждаше, не осъз-
наваше въздействието му. Един по един останалите гос-
ти потънаха в мълчание като омагьосани, докато Занони 
продължаваше да излива шега след шега, анекдот след 
анекдот. Те се унесоха в неговите думи, те дори не смееха 
дъх да издадат. Ала колко тъга имаше в неговото весе-
лие, какво презрение към неговите суетни слушатели. 

Нощта настъпи. В стаята стана тъмно: пиршеството 
беше продължило няколко часа повече от обикновено. 
Занони продължаваше със светнали очи и шеговити уст-
ни да пръска съкровищата на своя ум и опит, когато из-
веднъж месецът изгря и започна да излива светлината си 
над цветята и фонтаните на двора като остави стаята на-
половина в сянка, наполовина огряна от бледо сияние. 

Чак тогава Занони стана. 
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– Добре, господа, – каза той, – надявам се, че ние все 
още не сме уморили домакина. Неговата градина ни 
предлага едно ново изкушение да продължим нашето 
гостуване. Нямате ли музиканти между вашите хора, 
принце, които да насладят слуха ни, докато дишаме аро-
мата на вашите портокалови дръвчета? 

– Великолепна идея! – каза принцът. – Маскари, пог-
рижете се за музиката. 

Компанията стана едновремено, за да се отправи към 
градината. И чак тогава се почувства влиянието на вино-
то, което бяха изпили. 

Със зачервени очи и несигурни стъпки те излязоха на 
чист въздух, който още повече усилваше знойната треска 
на лозовия сок. Сякаш за да компенсират мълчанието, с 
което гостите бяха слушали досега Занони, езикът на 
всички се развърза – всеки говореше, никой не слушаше. 
Имаше нещо диво и страшно в контраста между тихата 
красота на нощта и шума, и глъчката на тези разюздани 
веселяци. Един от французите, веселият дук дьо Р ***, от 
висшата аристокрация, който напълно притежаваше 
пъргавия, жив и сприхав темперамент, присъщ на него-
вите сънародници, беше особено шумен и възбуден. И 
тъй като обстоятелствата, споменът за които се още пази 
сред някои кръгове на Неапол, накараха после дука да 
свидетелства сам за онова, което се бе случило, аз ще 
разкажа тук краткия отчет, който той дава, и който ми 
беше любезно връчен преди няколко години от моя до-
бър и весел приятел кавалера дьо Б *** 

„Спомням си – пише дукът – че никога не съм се чувс-
твал така възбуден, както през онази нощ. Ние прили-
чахме на момчета, разпуснати от училище, блъскахме се 
един в друг, когато слизахме или прескачахме седемте 
или осемте стъпала, които водеха към градината. Едни се 
смеха, други крещяxa, трети мърморexa, четвърти разго-
варяха. Виното беше изкарало на показ най-интимното в 
характера на всеки от тях. Едни говореха високо, като че 
се караха, други станаха сантиментални и плачливи. 
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Трети пък, които мислехме до тогава за мрачни, станаха 
весели до няма и къде. А четвърти, които познавахме 
като сдържани и мълчаливи, станаха твърде разговорли-
ви и шумни.  

Спомням си, че сред нашата шумна веселба погледът 
ми падна върху сеньор Занони, чийто разговор беше 
очаровал всички. И усетих, че ме побиват тръпки, когато 
забелязах на лицето му същата онази тиха и непривет-
лива усмивка, с която разказваше своите странни и лю-
бопитни истории от дворцовия живот на Людовик XIV. 
Честно да си призная, имах желание да се скарам с няко-
го, чието спокойствие беше почти обида за нашата ра-
зюзданост.  

И не само аз усещах въздействието на това дразнещо 
и подигравателно спокойствие. Много от гостите после 
ми казаха, че колкото и пъти да погледнат към Занони, 
чувствали как кръвта им закипява и как веселието им се 
превръщало в гняв. Сякаш в тази ледена усмивка имаше 
някаква магия, способна да нарани честолюбието и да 
предизвика ярост. Точно в този момент принцът дойде 
при мен и, като ме хвана под ръка, ме заведе малко наст-
рани от другите. Наистина и той беше прекалил като нас 
с веселбата, но у него не се усещаше ефектът на шумна 
възбуда. Напротив, имаше някакво студено пренебреже-
ние и високомерно презрение в обноските и в езика му, 
които дори и когато привидно изразяваха любезна учти-
вост към мен, дразнеха моето честолюбие. Сякаш Занони 
го беше заразил.  

И подражавайки на маниерите на своя гост, той го 
надмина. Той се подигра с мен по повод на една дворцо-
ва мълва, която бе свързала името ми с една красива и 
знатна сицилианска дама, и се отнесе с нескривано през-
рение към това, което, ако беше вярно, аз бих приел за 
комплимент. Той говореше така, сякаш беше откъснал 
всички цветя на Неапол и бе оставил за нас, чужденците, 
само увехналите.  

Това засегна моята лична и национална доблест и му 
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отговорих със сарказми, които вероятно щях да премъл-
ча, ако кръвта ми беше по-студена. Той се разсмя от сър-
це и ме остави в неприятно раздразнение. Може би ви-
ното ме предразполагаше да се обиждам и да предиз-
виквам скандали. Когато принцът ме остави, аз се обър-
нах и видях до себе си Занони. 

– Принцът е самохвалец – каза той със същата усмив-
ка, която и преди не ми хареса. Той иска да монополизи-
ра всичкото щастие и всичката любов. Нека си отмъстим. 

– И как? 
– В този момент в дома му се намира най-чаровната 

певица на Неапол – прочутата Виола Пизани. Тя е тук, 
наистина, не по своя воля. Той я е отвлякъл насила, но 
ако го попитате, ще настоява, че тя го обожава. Нека по-
молим да ни покаже това скрито съкровище, и когато тя 
дойде тук, дук дьо Р*** може да бъде напълно убеден, че 
неговите ласкателства и ухажвания ще очароват дамата 
и ще предизвикат куп ревниви опасения и страхове у 
принца. Това ще бъде едно хубаво отмъщение за прека-
леното му високомерие. 

Тази идея ми допадна. Аз се втурнах към принца. 
Точно в този момент музикантите започнаха да свирят. 
Аз направих знак с ръка, наредих на музиката да спре и 
като се обърнах към принца, който беше застанал сред 
една от най-веселите групи, изказах съжалението си за 
липсата на гостоприемство у него, като кани да ни сви-
рят такива посредствени изпълнители, а запазва само за 
своя наслада песента и гласа на първата певица в Неа-
пол. Аз поисках, полушеговито-полусериозно, да ни по-
каже Пизани. Предложението ми беше посрещнато с 
гръмки ръкопляскания от останалите. Ние заглушихме 
възраженията на домакина със силни викове и не исках-
ме да чуваме за отказ. 

– Господа, – каза най-накрая принцът, когато шумът 
поутихна, – дори и да се съгласях с вашето предложение, 
пак не бих могъл да склоня сеньората да се яви пред ед-
но колкото благородно, толкова и разпуснато общество. 
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Вие имате достатъчно рицарска доблест, за да не упраж-
ните насилие върху нея, макар че дук дьо Р*** толкова се 
е самозабравил, че иска да ми го наложи. 

Аз се почувствах засегнат от този упрек, макар и да 
беше заслужен.  

– Принце, – казах аз, – аз имам пред себе си такъв 
блестящ пример на неделикатно насилие, че се реших 
без колебание да следвам пътя, който вие почетохте със 
собствените си стъпки. Цял Неапол знае, че Пизани пре-
зира и златото Ви, и любовта Ви, и че само грубата сила 
я е довела под Вашия покрив. Вие отказвате да я доведе-
те при нас, защото се боите от нейните жалби и защото 
достатъчно познавате рицарската доблест, над която 
Вашето тщеславие се надсмива, за да сте уверени, че бла-
городните мъже на Франция са не само склонни да ува-
жават красотата, но и да я бранят от насилие. 

– Добре казано, господине, – отбеляза Занони важно. 
– Принцът не смее да покаже своята плячка. 

Принцът остана безмълвен няколко мига, като че ли 
от яд. После избухна с най-обидни изрази срещу сеньор 
Занони и мен. Занони не отговори нищо. Аз бях по-
горещ и сприхав. На гостите като че им допадна нашия 
спор. Никой, освен Маскари, когото ние отблъснахме на 
страна и не искахме да слушаме, не се опита да ни поми-
ри. Едните взеха страната на единия, другите – на дру-
гия. И изходът можеше лесно да се предвиди. Изпратиха 
за саби и те веднага бяха донесени. Две саби ми бяха 
предложени от един от гостите. Аз щях вече да избера 
едната, когато Занони ми сложи в ръката другата, която, 
както изглеждаше по дръжката, беше старинна изработ-
ка. В същото време, той погледна към принца и му каза 
усмихнато:  

– Дукът взе сабята на Вашия прадядо. Принце, Вие 
сте достатъчно смел, за да не бъдете суеверни. Вие обаче 
забравихте вашата клетва!  

Стори ми се, че домакинът потръпна и побледня при 
тези думи. Въпреки това, той отговори на Занониевата 
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усмивка с пренебрежителен поглед. В следващия миг 
всичко беше суматоха и безредие. Може би шестима или 
осмина души се бяха вкопчили и заплели в една странна 
борба, но само принцът и аз се търсехме неумолимо един 
друг. Шумът около нас, смущението на гостите, виковете 
на музикантите, звънът на нашите саби – всичко това 
служеше да възбуди още повече нашият злощастен бяс. 
Ние се страхувахме да не би да бъдем прекъснати от при-
състващите и се биехме като луди – без правила, без ме-
тод. Аз удрях и отблъсвах машинално, заслепен и побес-
нял, сякаш ме беше обсебил зъл дух, докато не видях 
принца паднал в краката ми, окъпан в кръв, и Занони, 
приведен над него и шепнещ нещо на ухото му. Тази 
гледка охлади всички. Борбата престана. Ние се събрах-
ме, изпълнени със срам, угризение на съвестта и ужас 
около нашия злощастен домакин, но беше вече твърде 
късно... Виждал съм много хора да умират, но никога не 
съм виждал умиращ, по чието лице да е изписан такъв 
ужас. Най-накрая всичко свърши! Занони се изправи от 
тялото и – като взе с голямо хладнокръвие сабята от ръ-
ката ми – каза спокойно:  

– Вие сте свидетели, господа, че принцът сам си нав-
лече гибелта. Последният от този знаменит и славен род 
загина в една свада. 

Аз не видях повече Занони. Побързах да се явя при 
нашия посланик да му разкажа случката и да дочакам 
изхода. Аз съм благодарен на неаполското правителство 
и на славния наследник на злочестия благородник за 
благосклонното и великодушно тълкувание на едно 
злощастно събитие, споменът за което ще ме наскърбява 
до последния час на живота ми.“ 

Луи Виктор, дук дьо Р*** 
 
В горния мемоар читателят ще намери най-точния и 

подробен отчет, направен някога, за едно събитие, пре-
дизвикало най-жива сензация по онова време в Неапол. 

Глиндън не взе участие в свадата, нито се отдаде без 
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мярка на увлеченията на пира. За своето въздържание от 
двете той трябваше да благодари на предупрежденията, 
които Занони му шепнеше скришно. Когато Занони ста-
на от земята, където лежеше тялото на принца, и се отд-
ръпна от сцената на смут и глъчка, Глиндън забеляза, че 
докато преминаваше през навалицата, той докосна Мас-
кари по рамото и му каза нещо, което англичанинът не 
можа да дочуе. Глиндън последва Занони в залата за 
пиршества, която освен в местата, където лунната свет-
лина мяташе бледи лунни петна, беше потънала в пе-
чалните и мрачни сенки на настъпващата нощ. 

– Как можахте да предскажете това ужасно събитие? 
Той не падна обаче от Вашата ръка! – каза Глиндън с 
треперещ глас. 

– Генералът, който изчислява и подготвя победата, 
никога не участва лично – отговори Занони. – Но нека 
миналото да спи заедно със смъртта. Елате да ме наме-
рите към полунощ на морския бряг, половин миля наля-
во от вашия хотел. Вие ще познаете мястото по един груб 
стълб. Той е самотен, друг стълб наблизо няма и на него 
има вързана една счупена верига. Там и по това време, 
ако искаш да изучиш нашето учение, ти ще намериш 
учителя. Върви си сега. Аз имам още работа тук. Спомни 
си, че Виола е още в дома на мъртвия принц! 

Тук Маскари се приближи. Занони махна с ръка  на 
Глиндън, обърна се към италианеца и го дръпна настра-
ни. Глиндън бавно си отиде. 

– Маскари, – каза Занони – Вашият господар вече го 
няма. Услугите Ви ще бъдат ненужни на неговия наслед-
ник – един трезв човек, когото бедността му е предпази-
ла от порока. Що се отнася до Вас, благодарете се, че не 
Ви предавам в ръката на палача. Спомнете си кипърско-
то вино. Хайде, не треперете, човече. То няма да ми по-
действа, въпреки че може да въздейства на други. Това 
впрочем е един от най-разпространените видове прес-
тъпления. Аз Ви прощавам. Но и дори ако виното ме 
убиеше, обещавам Ви, че моята сянка няма да идва да 
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безпокои един толкова искрено каещ се грешник като 
Вас. Но стига толкова. Заведете ме в стаята на Виола Пи-
зани. Нямате вече нужда от нея. Смъртта на палача от-
варя килията на затворницата. По-живо, защото бързам. 

Маскари промърмори нещо, поклони се дълбоко и го 
отведе към стаята, където беше затворена Виола.  
 

Глава Осемнадесета 

Няколко минути преди полунощ Глиндън се озова на 
посоченото место. Тайнствената власт, която Занони бе-
ше придобил над него, се засили от събитията, които се 
бяха случили през последните няколко часа. Внезапната 
гибел на принца, така уверено предречена, а така слу-
чайна наглед, предизвикана от най-обикновени причи-
ни и все пак съчетана с най-пророчески думи, му напра-
ви дълбоко впечатление и пробуди у него чувство на въз-
хищение и страхопочитание.  

Като че ли този загадъчен и чуден човек можеше да 
превръща най-обикновените случки и най-дребните 
средства в агенти на своята непроницаема воля. Но ако 
това е така, защо допусна пленяването на Виола? Защо 
не предотврати престъплението, вместо да наказва прес-
тъпника? А и Занони действително ли изпитваше любов 
към Виола? Да я обича и все пак доброволно да му я отс-
тъпва? На него, на един съперник, когото лесно можеше 
да изиграе с помощта на своето изкуство. Той не се върна 
вече към мисълта, че Занони или Виола искаха да го из-
мамят като го впримчат в брак. Неговото страхопочита-
ние към Занони не му позволяваше да допуска такава 
гнусна измама. А и той сам обичаше ли Виола? Не. Кога-
то тази сутрин чу за опасността, надвиснала над нея, у 
него наистина започнаха да се пробуждат симпатиите и 
тревогите на любовта, но със смъртта на принца образът 

ѝ отново повехна в сърцето му и той не изпита никаква 

ревност при мисълта, че тя беше спасена от Занони и че 
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беше в този миг може би под неговия покрив.  
Всеки, който през живота си е изпитвал всепоглъща-

щата страст на комарджията, ще си спомни как всички 
други цели и мисли изчезват от ума му, как той бива об-
хванат от една едничка безумна мисъл, с каква магична 
власт деспотичният демон на комара е владял всяко не-
гово чувство и всяка негова мисъл.  

Ала много по-силно от страстта на комарджията беше 
безумното, но възвишено желание, което владееше 
Глиндън. Искаше му се да бъде съперник на Занони, не в 
човешките и преходни стремежи, а в свръхестествената, 
вечна наука. Той на драго сърце би дал живота си дори, 
само и само да постигне върховните тайни, които отде-
ляха странника от останалите хора. 

Нощта беше извънредно хубава и ясна, вълните леко 
се разливаха под краката му, докато англичанинът вър-
веше по хладния бряг, над който грееше небето, обсипа-
но със звезди. Най-накрая той стигна до уреченото място 
и там, облегнат на строшения стълб, той видя един чо-
век, загърнат в дълга мантия, застанал в позата на дъл-
бок мир. Той се приближи и произнесе името на Занони. 
Фигурата се обърна и той видя лицето на странника – 
едно лице, което не носеше отпечатъка на царствената 
хубост на Занони, но чийто поглед бе също толкова ве-
личествен, а може би и по-изразителен, благодарение на 
зрялата възраст, която беше оставила печата си върху 
чертите му, и безстрастната дълбочина на мисълта, коя-
то характеризираше широкото голямо чело, и дълбоко 
потъналите, но проницателни очи. 

– Вие търсите Занони, – каза странникът – той ще бъ-
де тук след малко. Но може би оня, когото виждате пред 
себе си, е по-свързан с Вашата съдба и по-разположен да 
осъществи Вашите блянове. 

– Има ли на Земята и други Занониевци? 
– Ако нямаше такива, – отговори странникът – защо 

храните надеждата и страстната вяра, че можете да бъде-
те самият Вие един Занони? Мислите ли, че у никого 
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преди Вас не е горял огънят на Вашия божествен блян? 
Кой в ранните си младини – в първата си младост, кога-
то душата е по-близо до небето, от което е произлязла, и 
когато нейните божествени, първични копнежи не са 
още заличени от долни страсти и дребни грижи, които 
идват в по-напреднала възраст – кой на младини не е 
хранил вярата, че вселената крие тайни, неизвестни на 
обикновените хора, и не е жадувал за изворите, които 
бликат скрити, далеч в дълбините на науката, към която 
няма утъпкани пътеки?  

Музиката на извора се чува вътре в душата, докато 
стъпките, заблудени и залутани, се отдалечат от неговите 
води и пътникът загине сред огромната пустиня? Мис-
лите ли, че някой от ония, който са хранели тия надеж-
ди, не е намерил истината, и че копнежа по Неизразима-
та Мъдрост е вложен в нас напразно? He! Всяко желание 
в човешкото сърце е само отблясък на нещо, което съ-
ществува – нещо божествено, но далечно. Не, в света от 
памти века е имало някои по-издигнати и по-мощни 
духове, които са се извисявали до оня ефир, в който жи-
веят съществата, които стоят над човека. Занони, колко-
то и да е велик, не е сам. Той е имал предшественици и 
такива като него могат да дойдат след него. 

– А искате ли да ми кажете, – каза Глиндън – дали 
във Ваше лице трябва да виждам един от ония могъщи 
малцина, които Занони не превъзхожда по сила и мъд-
рост?| 

– В мен, – отговори странникът – Вие виждате един, 
от когото сам Занони е научил някои от най-върховните 
тайни. По тези брегове, на това място аз съм стоял в епо-
хи, които вашите летописи едва успяват да достигнат. 
Финикийци, гърци, римляни, ломбардци – те всички са 
минали пред моя поглед! – весели и блестящи листа на 
дървото на живота, окапващи и разпилявани в своето 
време и пак отново възраждани. А същата оная раса, ко-
ято покри със слава древния свят, придава нова младост 
на новия. Защото чистите гърци – елините, чийто про-
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изход озадачава вашите учени – са принадлежали към 
същото онова семейство, от което произхожда и племето 
на Норманитe… Но това не ви интересува и Вашето рав-
нодушие по тези въпроси е наистина благоразумно. Не в 
познанието на външните неща, а в усъвършенстване на 
душата отвътре, лежи могъществото на човека, който се 
домогва да бъде нещо повече от човек. 

– В кои книги се съдържат тази наука? 
– Те Ви окръжават във всекидневните Ви разходки. В 

билките, които добитъкът хрупа, а аптекарят нехайно 
отминава. В елементите, от които е образувана материя-

та, както в най-низшите, така и в най-висшите ѝ форми. 

В просторните обятия на въздуха. В тъмните бездни на 
земята – навсякъде се разкриват пред смъртните съкро-
вищниците, библиотеките на безсмъртната мъдрост. Но 
както най-простите задачи в най-елементарните области 
на науката са тъмни за онзи, който не напрегне ума си да 
ги проумее, както весларят на ей онази лодка там не мо-
же да ви каже защо два кръга се допират само в една 
точка, така и писмената на божественото знание – макар 
и цялата земя да е изписана с тях – ще останат без зна-
чение за онзи, който не се спре да потърси този език и да 
размишлява върху истината. Млади човече, ако въобра-
жението ти е живо, ако сърцето ти е смело, ако любозна-
телността ти е неутолима, аз ще те приема като мой уче-
ник. Но първите уроци са строги и страшни. 

– Ако ти си ги овладял, защо да не ги овладея и аз? – 
отговори дръзко Глиндън. – Още от момче чувствах, че 
ми е писано да изуча необикновени тайни. И отвърнал 

поглед от най-великите замисли и обикновената амби-
ция, аз съм го насочвал към облаците и мрака, който се 
стелеше зад тях. В мига, в който видях Занони, аз почув-
ствах, че намерих водача и закрилника, за когото нап-
разно копнееше моята младост. 

– Тази длъжност сега е прехвърлена на мен, – отгово-
ри странникът. – Там, пуснал котва в залива, е корабът, с 
който Занони търси един по-красив дом. Още малко и 
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ще излезе вятър, платната ще се издуят и странникът ще 
отмине като вятър нататък. Но както вятърът оставя в 
сърцето ти семената, които ще цъфнат и ще вържат 
плод, Занони си свърши работата. Той няма какво друго 
да прави. Онзи, който трябва да завърши делото, е пред 
теб. – Той идва! Аз чувам шума на неговите весла. Пре-
доставя Ви се да направите своя избор. Според това как-
во ще решите, зависи дали ще се срещнем или не. 

При тия думи странникът бавно се оттегли и изчезна 
зад сенките на канарите. Една лодка се плъзгаше бързо 
по водите. Тя спря до брега. Един човек скочи на брега и 
Глиндън позна Занони. 

– Глиндън, аз не ти предоставям вече избора на щаст-
ливата любов и тихата радост. Този час мина и съдбата 
свърза ръката, която можеше да бъде твоя, с моята. Но аз 
мога да ти предложа богати дарове, ако се откажеш от 
надеждата, която човърка сърцето ти и осъществяването 
на която дори и аз не съм в състояние да предвидя. Ако 
амбицията ти беше човешка, аз можех да я задоволя на-
пълно. Хората желаят четири неща в живота: любов, 
богатство, слава и власт. Първата аз не мога да ти дам, 
останалите обаче са на твое разположение. Избери си 
която искаш и нека се разделим в мир. 

– Аз не желая такива дарове. Аз избрах познанието, 
онова познание, което ти вероятно притежаваш. За него 
и само за него аз пожертвах любовта на Виола. То и само 
то може да ме възнагради. 

– Аз не мога да ти противореча, въпреки че искам да 
те предпазя. Желанието на човек да учи не включва ви-
наги способността за придобиване на знание. Наистина 
аз мога да ти дам учител, но останалото ще зависи от теб. 
Бъди благоразумен, докато е време, и вземи това, което 
мога да ти дам. 

– Отговорѝ ми на въпросите, които ще ти задам, и 

според отговора ти ще реша. Може ли човек да се свърз-
ва с обитателите на другите светове? Има ли власт човек 
да влияе на елементите и да пази живота си от меч или 
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от болест? 
– Всичко това, – отговори Занони – е възможно. Но за 

да може един да достигне тези тайни, милиони трябва да 
загинат в стремежа си да ги овладеят.  

– Още един въпрос. Ти.... 
– Пази ce. За себе си – както и преди ти казах – аз не 

разказвам на никого. 
- Добре. А мога ли да вярвам на странника, когото 

срещнах тази нощ? Наистина ли и той е един от ония 
избраници – ясновидци, за които Вие твърдите че са ов-
ладели тайните, по които аз копнея? 

– Неразумни човече, – каза Занони със състрадателен 
тон – кризата ти мина и изборът ти е направен. Аз мога 
да те насърча да бъдеш смел и да ти пожелая да успееш. 
Да, аз те поверявам на един учител, който наистина има 
силата и волята да разтвори пред теб вратите на един 
невероятен свят. Радостите и болките ти ще бъдат нищо 
в очите на неговата сурова мъдрост. Аз бих го помолил 
да те пощади, но той няма да ме послуша. Мейнур, при-
еми своя ученик! – Глиндън се обърна и сърцето му за-
туптя, когато видя, че странникът, чийто стъпки по ка-
мъните не можа да чуе, нито забеляза приближаването 
му на лунната светлина, пак се изправи до него. 

– Сбогом, – каза Занони – твоите изпити започват. 
Когато пак се срещнем, ти ще бъдеш или жертва, или 
победител. 

Очите на Глиндън проследиха отдалечаващата се фи-
гура на тайнствения странник. Той го видя да влиза в 
ладията и чак тогава за пръв път забеляза, че освен лод-
карите, имаше и една жена, която се изправи, щом За-
нони се качи в лодката. Макар и далече, той позна обо-
жаваната някога фигура на Виола. Тя му махна с ръка и 

през тихия и сияещ въздух достигна гласът ѝ, печален и 

нежен, говорейки на майчиния си език: „Сбогом, Кла-
рънс, аз ти прощавам! Сбогом, сбогом!“ 

Той се опита да отговори, но гласът беше докоснал 
една от струните на сърцето му и думите му се пресякоха. 
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Виола беше изгубена завинаги, тя замина с този ужасен 
странник. Тъмнина обгръщаше нейната съдба!  

И той беше този, който бе решил нейната и своята 
собствена съдба. Корабът се понесе, кротките вълни 
трептяха и сияеха под удара на веслата, и в сапфирената 
ивица,  огряна от лунната светлина, изчезна ладията с 
двамата възлюбени. Все по-далеч и по далеч се губеше от 
погледа му ладията, докато най-накрая, като едва-едва 
видимо петно, доближи до кораба, който дремеше не-
подвижно в царствения залив. В този миг, като че ли по 
силата на някаква магия, изскочи приятно шушнещ, иг-
рив и освежителен ветрец. Глиндън се обърна към 
Мейнур и наруши мълчанието. 

– Кажи ми (ако можеш да предсказваш бъдещето), 
кажи ми дали нейната съдба ще бъде щастлива и дали 
нейният избор поне е благоразумен. 

– Ученико!  – отговори Мейнур с глас, чието спокойс-
твие много добре се съгласуваше със смразяващите му 
думи, първата ти работа трябва да бъде да задушиш в 
себе си всяка мисъл, чувство или симпатия към другите. 
Първият стадий на познанието се състои в това да нап-
равиш себе си и само себе си свой предмет на изучаване 
и свой свят. Ти сам избра своята кариера. Ти се отказа от 
любовта, ти отхвърли богатство, слава и просташката 
тържественост на властта. Какво е тогава цялото чове-
чество за теб? Да усъвършенстваш своитc способности и 
да съсредоточиш чувствата си – това ще бъде от сега на-
татък единствената ти цел! 

– А в резултат на това ще дойде ли щастието? 
     – Ако щастието съществува, - отговори Мейнур - то 
трябва да е съсредоточено в един Аз, който не познава 
страст. Но щастието е последното стъпало на битието. А 
сега ти си още пред първото. 

Докато Мейнур говореше, корабът в далечината изду 
платна от вятъра и се понесе бавно по водната шир. 
Глиндън въздъхна и ученик, и учител се отправиха към 
града. 
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Книга Четвърта: 

Пазачът на прага 

Нека зад него да има каквото ще.  
Аз ще повдигна булото. 

 

Глава Първа 

Около един месец след заминаването на Занони и въ-
веждането на Глиндън при Мейнур, двамата англичани 
се разхождаха по улица Толедо. 

– Аз ви казвам, – говореше единият с патос – че ако 
Ви е останала поне капка здрав разум, Вие ще ме прид-
ружите до Англия. Този Мейнур е шарлатанин, още по-
опасен от Занони, защото гледа на тези работи сериозно. 
В края на краищата в какво се състоят неговите обеща-
ния? Вие признавате, че няма нищо по-двусмислено от 
тях. Казвате, че той бил напуснал Неапол, че бил избрал 
никакво си по-удобно убежище, далеч от шумните, пъл-
ни с хора градове и по-благоприятно за изучаване на 
онази наука, в която иска да Ви посвети. И че това убе-
жище било сред свърталищата на най-опасните бандити 
на Италия – свърталища, в които и полицията дори не 
смее да проникне. Достойна обител за един философ! Аз 
се страхувам за Вас.  

Какво ще стане, ако този непознат човек, за когото 
нищо се не знае, има връзка с разбойниците, ако тия 
примамки са само стръв за отнемане на Вашето богатст-
во, а може би и на живота ви? Може да се отървете само с 
половината от богатството си. Вие се смеете сърдито! 
Добре, да оставим настрана разумната гледна точка и да 
го разгледаме от Вашата. Вие ще трябва да преминете 
през изпит, който сам Мейнур описва като не толкова 
съблазнителен. Той може да излезе сполучлив или нес-
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получлив. Ако се случи второто, Ви очакват най-ужасни 
беди, а ако сполучите,  няма да се чувствате по-добре от 
мрачния и печален тайноведец, когото взехте за учител. 
Престанете с тая лудория. Порадвайте се на младостта, 
докато я имате. Върнете се с мен в Англия, забравете тия 
мечти. Продължете си кариерата. Създайте по-почтени 
връзки от тези, което Ви привличаха по времето, кога си 
губехте ума по онзи италианска авантюристка. Погриже-
те се за своето богатство, спечелете пари и станете щаст-
лив и виден човек. Това е съвета на трезвата дружба. Не 
са ли перспективите, които аз ви разкривам, по-хубави 
от обещанията на Мейнур? 

– Мервал, – каза Глиндън заядливо – аз не мога, дори 
и да исках, да задоволя Вашите желания. Една сила, коя-
то стои по-високо от мен, ме подтиква и аз не мога да 

устоя на влиянието ѝ. Аз искам да извървя до край чуд-

ния път, по който съм вече тръгнал. Не мислете повече 
за мен. Следвайте сам съветите, които ми давате, и бъде-
те щастлив. 

– Това е безумие, – каза Мервал – здравето Ви е вече 
разклатено. Вие толкова сте се изменили, че не мога да 
Ви позная. Елате, аз вече вписах името ви в моя паспорт. 
След няколко часа аз ще отпътувам и Вие, който сте още 
момък, ще останете без приятели, подхвърлен на изма-
мите на собственото Ви въображение и на машинациите 
на тоя безпощаден шарлатанин. 

– Стига, – каза Глиндън студено. Вие преставате да 
бъдете полезен съветник, щом като така явно показвате 
своите предразсъдъци. Аз имам вече твърде много дока-
зателства, – добави англичанинът и бледите му страни 
още повече побледняха – за силата на този човек,  ако 
той изобщо е човек – нещо в което понякога се съмня-
вам. И живот или смърт да ме сполети, аз няма да се от-
бия от пътя, който се разкрива пред мен. Сбогом, Мер-
вал. Ако не се срещнем никога вече, ако чуете из тези 
скъпи места, където  бродехме, че Кларънс Глиндън спи 
последния си сън край бреговете на Неапол или сред 
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онези хълмове в далечината, кажете на приятелите от 
нашите младини: „Той умря достойно, както хиляди мъ-
ченици на науката са умрели преди него в стремежа си 
към знание.“ 

Той стисна ръката на Мервал, докато говореше, отда-
лечи се от него и изчезна сред навалицата. 

При ъгъла на улица Толедо го спря Нико. 
– А, Глиндън! Не съм Ви виждал този месец. Къде се 

изгубихте? Толкова ли сте били погълнати в работа? 
– Да. 
– Аз съм на път да напусна Неапол, ще замина за Па-

риж. Искате ли да ме придружите? Там се търсят разни 
таланти и могат да бъдат уверени, че ще се издигнат. 

– Благодаря Ви. Имам други проекти засега. 
– Колко сте лакочичен! Какво Ви е? Да не страдате от 

загубата на Пизани? Вземете пример от мен. Аз вече се 
утеших с Бианка Сакини – красива и просветена жена 
без предразсъдъци. Не се съмнявам, че в нейното лице аз 
ще намеря ценна другарка. Колкото до оня Занони... 

– Какво? 
– Ако нарисувам някога някой алегоричен сюжет, ще 

го представя като Сатана. Ха, ха! Едно истинско отмъще-
ние на художник, нали? А и в маниера на хората е! Като 
не можем да направим нищо против човек, когото мра-
зим, можем поне да му изрисуваме образа като този на 
дявола. Но, честно казано, аз ужасно ненавиждам тоя 
човек. 

– Защо? 
– Защо ли? Не ми ли отвлече жената, а и зестрата, на 

която се надявах? Но дори и добро да ми правеше – при-
бави Нико замислено – вместо да ме обижда, аз все пак 
щях да го презирам. Самата му фигура, самото му лице 
ме карат хем да му завиждам, хем да го мразя. Чувствам, 
че има нещо антипатично в нашите натури. Чувствам 
също, че ние пак ще се срещнем, когато омразата на Жан 
Нико ще бъде по-могъща. А и ние, мили братко, и ние 
ще се срещнем пак! Да живее републиката! Аз замина-
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вам за моя нов свят! 
Същия ден Мервал напусна Неапол. Следващата сут-

рин и Глиндън остави Града на насладите сам на кон. 
Той се запъти към онези живописни, но опасни краища 
на италианската земя, в които по онова време върлуваха 
разбойници, и през които малко пътници смееха да ми-
нат дори през дюня без голяма свита. Едва ли може чо-
век да си представи по-уединен път от този, по който 
копитата на неговия кон, препъвайки се по камъните на 
запустялата пътека, събуждаха зловещо и печално ехо. 
Широки пространства, пусти земи, разнообразени от 
разкошната и дива растителност на юга, се стелеха пред 
него. От време на време някоя дива коза го поглеждаше 
от някоя канара горе или пък се разнасяше над върхове-
те неблагозвучния крясък на някоя граблива птица, 
стресната в тъмното си обиталище.  

Това бяха единствените признаци на живот. Не мо-
жеше да срещнеш жива душа из тези пущинаци, нито да 
зърнеш някаква хижа. Унесен в пламенните си и въз-
торжени мисли, младият човек продължаваше пътя си, 
докато слънцето изгуби пладнешката си жега и лек вет-
рец, който възвестяваше скорошното свечеряване, се 
понесе от невидимото море, което лежеше в далечината 
вдясно от него.  

Точно в този миг един завой на пътя разкри пред него 
едно от ония дълги, пусти и мрачни села, които се сре-
щат във вътрешността на неаполските владения. И той 
стигна до един малък параклис, построен съвсем до пъ-
тя, в отворения иконостас на който имаше една красиво 
изрисувана икона на св. Богородица. Около този парак-
лис, който намирайки се в сърцето на една християнска 
страна, пазеше следите на древното идолопоклонство 
(защото тъкмо такива бяха капищата, които в езически 
времена се посвещаваха на второстепенните божества, за 
които се говори в митологията), се бяxa събрали шест-
седем окаяни и мръсни нещастници, които бичът на 
проказата бе пропъдил далеч от останалите хора.  
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Те нададоха остър вик, когато обърнаха призрачните 
си лица към конника. И без да се мръднат от мястото си, 
те протегнаха измършавелите си ръце и поискаха милос-
тиня в името на Милостивата Майка Божия. Глиндън 
бързо им хвърли някоя и друга пара, обърна се, пришпо-
ри коня си и не забави хода му, докато не влезе в селото. 
От двете страни на тясната и кална улица, хищни и от-
пуснати фигури – едни, облегнати по съсипаните стени 
на почернели колиби; други, седнали по стълбите; трети, 
проснати с целия си ръст в калта – образуваха групи, 
които предизвикваха съжаление и тревога: съжаление 
заради дрипавата им мръсотия, тревога – поради жесто-
костта, отпечатана на дивашката им външност. Те го 
гледаха, мрачни и навъсени, докато той минаваше яз-
дейки бавно по неравната улица. Понякога те многозна-
чително си шепнеха нещо един на друг, но без да се 
опитват да му препречат пътя.  

Дори дечурлигата спряха своето бърборене, а дрипави 
хлапаци с едва наболи мустаци го разкъсваха с очи и го-
вореха на майките си: „Добре ще си погуляем утре.“ Това 
наистина беше едно от ония села, които полицията бла-
горазумно избягваше и в които насилието и убийството 
царуват безпрепятствено  – села, които често се срещаха 
тогава из най-дивите кътчета на Италия – и в които име-
то селянин само покриваше истинското им звание на 
разбойници. 

Сърцето на Глиндън се свиваше понякога от страх, ко-
гато погледнеше наоколо, и въпросът, който му се иска-
ше да зададе, застиваше на устните му. Най-накрая от 
една жалка хижа изскочи един човек по-снажен от дру-
гите. Вместо изпокъсаната и надупчена връхна дреха, 
която беше единственото облекло на хората, които беше 
видял до сега, дрехите на този човек се отличаваха с ця-
лото китно изящество на народната носия. На гарвано-
вите си коси, чиито лъскави къдрици контрастираха с 
рошавите кичури, покриващи главите на диваците нао-
коло, той носеше шапка от сукно със златен пискюл, 
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който висеше чак до раменете му, мустаците му бяха 
грижливо засукани, една пъстра кърпа от коприна беше 
увита около жилестия му, но добре сложен врат, късият 
му жакет от грубо сукно беше украсен с няколко реда 
копчета.  

Панталоните му добре прилепваха към бедрата му и 
бяха любопитно извезани. А в широкия му шарен пояс 
бяха втъкнати два пищова със сребърен обков и ножни-
цата на една кама, каквато обикновено носеха италиан-
ците от долните слоеве, направена от слонова кост и из-
пъстрена с грижлива резба. Една малка, красиво израбо-
тена карабина, висеше на рамото му и допълваше него-
вата премяна. Този човек беше среден на ръст, снажен 
като атлет, но все пак строен, с правилни черти, обгорял 
от слънцето, но не черен. В израза на лицето му – въпре-
ки неговата суровост и дързост – имаше нещо по-скоро 
откровено, отколкото жестоко, и макар да вдъхваше не-
доверие, все пак не отблъскваше съвсем. 

Глиндън, след като гледа известно време с голямо 
внимание тази фигура, спря коня си и попита къде е пъ-
тят, който води към Замъка на Планината. 

Когато чу въпроса, човекът свали шапката си и като се 
доближи до Глиндън, сложи ръка на врата на коня и ка-
за с тих глас: 

– Значи Вие сте господинът, когото очаква нашият 
господар. Той ми поръча да Ви чакам тук и да Ви заведа 
до замъка. И наистина, сеньоре, можеше да Ви сполети 
някоя беда, ако бях пренебрегнал да изпълня заръката. 

Тогава човекът, като се отби малко настрана, се обър-
на всички, които стояха наоколо, и им каза с висок глас: 

– Хей приятели, отдавайте от сега и завинаги чест на 
този почитаем кавалер. Той е очакваният гост на нашия 
любим господар от Замъка на Планината. Пожелайте му 
дълъг живот! Нека той, като домакина на замъка, да бъ-
де жив и здрав и денем, и нощем, в планини и по доли-
ни, срещу кинжала и срещу куршума, и тялом, и духом! 
Проклет да бъде оня, който засегне дори един косъм от 
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главата му или пипне някоя пара от джоба му. Сега и 
завинаги ние ще го закриляме и уважаваме – в името на 
закона или срещу закона – верни до смърт! Така да бъде! 

– Така да бъде! –  откликнаха в див хор стотина гласа. 
И пъстрите групи задръстиха улицата, идвайки все по-
близо и по-близо до конника. 

– И за да го познават, – продължи странният покро-
вител на англичанина –  аз го намятам с бялата наметка 
и му предавам свещената дума: „Мир на юнака". Сеньо-
ре, докато носите тоя шал и най-дръзкият по тези краи-
ща ще Ви сваля шапка и ще Ви се кланя. Сеньоре, щом 
произнесете тези думи, и най-смелите сърца ще се поко-
ряват на Вашата заповед. Ако Ви трябва закрила или 
искате отмъщение, ако искате да отвлечете някоя хуба-
вица или да се отървете от някой враг – произнесете са-
мо тази дума и ние сме Ваши! Така ли е, дружина? 

И пак екнаха грубите гласове: „Така да бъде!“ 
– А сега, сеньоре, прошепна главатаря, ако имате ня-

коя и друга излишна пара, хвърлете я на тая тълпа и да 
вървим. 

Тези заключителни думи допаднаха на Глиндън и той 
изпразни кесията си на улицата. И докато, сред смесения 
глъч от псувни, благословии, викове и крясъци, мъже, 
жени и деца се боричкаха за парите, главатарят, поел 
юздите, го поведе в тръс през селото, като зави по една 
малка уличка вляво и след няколко минути вече не се 
виждаха нито къщи, нито хора. Планината затвори пътя 
им и от двете страни. Чак тогава, като отпусна юздите на 
коня и забави ход, водачът обърна тъмните си очи към 
Глиндън с хитър израз и попита: 

– Ваше Превъзходителство вероятно не беше подгот-
вен за сърдечното посрещане, което Ви направихме? 

– Всъщност, донякъде бях подготвен за него, защото 
сеньора, у когото отивам, не скри от мен характера на 
съседното население. Как Ви е името, приятелю, ако мо-
га да Ви наричам така? 

– О, без церемонии, Ваше Превъзходителство. В село-
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то обикновено ми викат Маестро Паоло. Аз имах и пре-
зиме някога, макар и твърде двусмислено, но го забра-
вих, откакто се оттеглих от света. 

– Какво Ви накара да хванете балкана – светът ли Ви 
омръзна, бедност или някакво избухване на страстите, 
което е водело след себе си наказание? 

– Сеньоре, каза разбойникът с весел смях, отшелни-
ците от моята пасмина не обичат много да се изповядват. 
Но докато кракът ми е из тия клисури, свирката ми в 
джоба и карабината – на раменете ми, аз нямам тайни. 

При тези думи разбойникът, като човек, който обича 
да го оставят на воля да приказва, се изкашля три пъти и 
започна да разказва много шеговито. Но колкото по-
нататък отиваше разказът му, спомените, които събуж-
даше, го отвеждаха по-далеч, отколкото имаше намере-
ние да отиде първоначално, и с простодушие и безоглед-
на охота той се отпусна, лицето му бързо и оживено при-
емаше ту едно, ту друго изражение, ръцете му постоянно 
и буйно жестикулираха – държание, което е твърде 
свойствено за неговите сънародници.  

– Аз съм роден в Терацина, очарователно място, на-
ли? Баща ми беше един учен монах от високо потекло. 
Майка ми – Бог да я прости! – хубава дъщеря на един 
ханджия. Както може да се предположи в такъв случай, 
брак между тях не е имало! И когато аз съм се родил, 
монахът важно заявил, че моята поява на бял свят ста-
нала по чудо. Аз още от люлката бях посветен на олтара. 
И всички вкупом заявяваха, че главата ми била направе-
на за калимявка. Когато отраснах, монахът положи го-
леми грижи за моето възпитание. И аз изучих латински 
език и църковно пеене толкова бързо, колкото децата, 
които не са родени по чудо, се научават да сричат. Но 
грижите на светия мъж не се ограничаваха само в духов-
ното ми усъвършенстване.  

Макар и дал обет да бъде сиромах, той все някак успя-
ваше добре да пълни джобовете на майка ми и между 
нейните джобове и моя скоро се установи тайно общува-
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не. Така че на 14 години, аз носех калпак, накривен мал-
ко настрани, слагах пищов в пояса си и имах вид на ис-
тински ерген. По това време бедната ми майка умря. А 
по същото време баща ми, който беше написал История 
на папските вули в 40 тома, и тъй като беше – както вече 
Ви казах – от високо потекло, беше назначен за карди-
нал. От този момент той счете за необходимо да се отър-
ве от Вашия покорен слуга. Той ме даде у един почтен 
нотариус в Неапол и ми връчи двеста жълтици за изд-
ръжка.  

Е добре, сеньоре, аз достатъчно изучих правото, за да 
се убедя, че никога не ще успея да стана такъв мошеник, 
че да блесна в тоя занаят. И вместо да драскам пергамен-
ти, аз започнах да задирям дъщерята на нотариуса. Моят 
наставник откри невинните ни забавления и ме изгони. 
Това беше много неприятно. Но моята Нинета ме оби-
чаше и се погрижи да не спя вън по улиците заедно с 
просяците. Малката хитруша! И сега ми се струва, че я 
виждам, с боси крака, с пръст на устата, как отваря вра-
тата през летните нощи, как ме отвежда тихичко в кух-
нята, където – хвала на светците! – една бутилка вино и 
нещо за ядене винаги очакваше гладния влюбен. Накрая 
обаче Нинета охладня. Такива са жените, сеньоре. Баща 

ѝ ѝ намери отличен мъж в лицето на един виден търго-

вец на стари картини.  
Тя прие брака и – като добра съпруга – затвори врата-

та под носа на своя любовник. Но аз не се обезсърчих, 
ваше Превъзходителство. Не, не и аз! Когато човек е 
млад, жени много! И така, без петак в джоба, нито ко-
ричка хляб, отидох да си търся късмета на един испански 
търговски кораб. Тази работа беше по-тежка, отколкото 
си мислех. Но за щастие ни нападнаха пирати – полови-
ната моряци бяха избити, другата половина – пленени. 
Аз бях един от последните. Както виждате, сеньоре, пак 
имах късмет. Синовете на монасите са белязани! Капи-
танът на пиратите ме хареса. „Ела при мен на служба“ – 
рече той. „На драго сърце“ – отговорих аз. И ето – станах 
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морски разбойник! О, весел живот! Колко благославях 
стария нотариус, задето ме изгони! Какви гуляи, какви 
битки, какви любовни приключения, какви свади! По-
някога излизахме на брега и се веселяхме като князе. 
Понякога пък, при затишие, по цели дни прекарвахме 
сред най-хубавата морска шир, която човек някога е 
прекосявал. И тогава, ако се случеше да излезе вятър и 
пред погледа ни се мернеше някой кораб, нямаше по-
весели хора от нас.  

Аз прекарах три години в този славен занаят, но нак-
рая ми се прииска да стана началник. Направих заговор 
срещу капитана. Исках да му взема мястото. През една 
тиха нощ нанесохме удара. Корабът стоеше неподвижен 
като пън, никъде не се виждаше земя от мачтата, водата 
– гладка като огледало и месечината – пълна. Ние се 
надигнахме. Нашите бяха трийсетина и повече. Надиг-
нахме се като нададохме страшен вик. Втурнахме се в 
кабината на капитана, аз начело. Старият юначага беше 
подушил работата и стоеше до вратата с по един пищов в 
двете ръце. А окото му (той имаше само едно око!) беше 
по-страшно и от пищовите му. 

– Предай се, – викнах аз – и ще пощадим живота ти. 
– На, – каза той – и изпразни пищова.  
Но светиите се грижат за близките си и куршумът ми-

на покрай бузата ми, и уби на място боцмана зад мен. Аз 
се сбих с капитана и другият пищов гръмна при борич-
кането без да улучи никого. А пък беше юначага – пет 
крака и четири стъпки без обувките! Ние паднахме на 
пода и почнахме да се търкаляме един върху друг. Нямах 
време да си извадя даже ножа. В това време целият еки-
паж се вдигна на крак – едни за капитана, други за мен – 
биеха се те и с ножове, и с пищови, като ругаеха и ревяха, 
а от време на време се чуваше плясъкът на нечие тяло в 
морето. Акулитe славно си похапнаха онази нощ… 

Старият юначага се стовари така върху мен, че лицето 
му се допря до моето. Аз го стиснах с дясната си ръка за 
гърлото, обърнах го като агне и, повярвай ми, всичко 
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свърши бързо-бързо: братът на боцмана, един едър хо-
ландец, го прониза с една пика… Както да е, сеньоре, но 
победата беше наша и корабът – под моя власт. Аз уп-
равлявах весело около шест месеца. После ние напад-
нахме един френски кораб, два пъти по-голям от нашия. 
Ей че веселба беше! Отдавна не бяхме имали такава 
славна битка и като гладни връхлетяхме в боя. Ние над-
деляхме и взехме и кораба, и товара му. Те искаха да зас-
трелят капитана, но това беше против моите правила. 
Ние го оставихме, заедно с от останалите екипажа, на 
нашия кораб, който беше много пострадал, забихме чер-
ното знаме на кораба на французина и отплувахме весе-
ло, носени от хубав попътен вятър. Но след като оста-
вихме нашия скъп стар кораб, щастието ни напусна. Из-
ви се буря, една талпа се откърти. Много от нас се спаси-
ха на една лодка.  

Имахме много злато, но ни капка вода! Два дни и две 
нощи се мъчихме. Най-накрая стигнахме брега близо до 
едно френско пристанище. Измъченият ни вид предиз-
вика у хората съжаление, и понеже имахме пари, не ни 
заподозряха – хората подозират само бедните. Скоро се 
съвзехме и Вашият смирен слуга започна да минава за 
един от най-благородните капитани, които някога са 
управлявали кораб. Но уви, съдбата ми пожела да се 
влюбя в дъщерята на един търговец на коприна. Ах, как 
я обичах – хубавата Клара!  

Да, аз толкова я обикнах, че ме обзе ужас от предиш-
ния ми живот! Аз реших да се покая, да се оженя за нея и 
да заживея като честен човек. Призовах дружината, ка-
зах им решението си, отказах се от главатарството и ги 
посъветвах да си тръгнат. Те бяха добри момчета. Отидо-
ха да работят при един холандец, срещу когото, както 
разбрах по-късно, вдигнали  успешен бунт, и оттогава 
вече не ги видях. Бяха ми останали две хиляди жълтици. 
С тази сума получих съгласието на търговеца да му стана 
съдружник и влязох в неговата фирма. Няма защо да Ви 
казвам, че никой не подозираше за моето славно минало 
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и аз минавах за син на един неаполски търговец, вместо 
за кардиналски син. Тогава бях много щастлив, сеньоре, 
много щастлив – не бях способен дори муха да убия! Ако 
се бях оженил за Клара, щях да стана един от най-
кротките търговци на света. 

Разбойникът се спря за миг и ясно се виждаше, че из-
питва по-силни чувства, отколкото издаваха думите и 
тонът му. 

– Но нека не гледаме на миналото така сериозно – 
слънчевата светлина, като го огрее, ни кара да роним 
сълзи. Денят на нашата сватба беше определен и набли-

жаваше. Вечерта преди уречения ден, Клара, майка ѝ, 

малката ѝ сестра и аз, се разхождахме на пристанището 

и аз им разказвах разни приказки за сирени и морски 
змейове. Изведнъж един червендалест французин с ру-
мен нос се изпречи пред мен и, като постави очилата си 
на носа, се провикна: „Този е осъденият пират, който 
плени Ниобея.“ 

– Не се шегувайте – казах аз кротко. 
– Хо, хо! – извика той – аз не се лъжа. – На помощ! – 

и той ме улови за яката. Аз му отговорих, както вече мо-
жете да си представите, като го хвърлих в канала. Но 
това не помогна. Зад гърба на френския капитан върве-
ше един френски поручик, чиято памет беше толкова 
добра, колкото на началника му. Събраха се хора. Дой-
доха и други моряци: уликите против мен се увеличиха. 
Тази нощ аз прекарах в затвора. А след няколко седмици 
ме пратиха в галерите. Пощадиха ми живота, защото 
старият французин беше любезен да потвърди, че бях 
убедил екипажа си да пощади неговия.  

Разбира се, че греблата и веригата съвсем ми не бяха 
по сърце. Аз и още двама избягахме. Те станаха разбой-
ници по друмищата и вярвам, че отдавна са били екзеку-
тирани. А аз, като добродушен човек, не исках вече да 
върша престъпления, за да живея, защото Клара с крот-
ките си очи ми беше легнала дълбоко на сърцето. Затова 
се ограничих само с това да открадна дрипите на един 
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просяк, комуто заплатих в замяна като му оставих моето 
каторжническо облекло и извървях с просия пътя до 
града, където бях оставил Клара. Беше ясен зимен ден, 
когато се приближих до предградията на града. Не ме 
беше страх, че ще ме познаят, защото брадата и косата 
ми служеха като маска.  

О, Света Богородице, на пътя срещнах погребално 
шествие! То… Вие вече знаете – не мога повече да гово-
ря. Тя беше умряла – от любов към мене може би, но 
сигурно повече от срам. Можете ли си представи как 
прекарах тази нощ? Аз откраднах бела на един зидар и 
сам, незабелязан от никого, под студеното зимно небе 
изхвърлих прясната пръст от гроба, вдигнах ковчега, 
изкъртих капака и я гледах, гледах…  

Дотогава не знаех колко ценно нещо е човешкият жи-
вот. При изгрев слънце аз пак бях пътник. Но сега, след 
като Клара я нямаше, моите миролюбиви настроения 
изчезнаха и аз пак влязох във война със своите ближни. 
Аз успях в гр. О*** да направя така, че да ме вземат мо-
ряк на един кораб, който отплуваше за Ливорно. От Ли-
ворно отпътувах за Рим и застанах пред вратата на кар-
диналския дворец. Кардиналът излезе отвътре, позлате-
ната му колесница застана пред входа. 

– Е татко, - казах аз, - не ме ли познавате? 
– Кой сте Вие? 

     – Вашият син - казах аз шепнешком. 
Кардиналът се дръпна назад, изгледа ме сериозно и се 

замисли за миг. 
– Всички хора са ми синове – каза той много благо. 

Вземи това злато! На оня, който веднъж помоли, трябва 
да му се даде милостиня. Онзи обаче, който втори път 
помоли, ще види затвора. Помни какво ти казах и не ми 
досаждай повече. Бог да ти е на помощ! 

Като каза това, той си влезе в колата и заповяда да ка-
рат към Ватикана. Кесията, която ми остави, беше добре 
натъпкана. Аз бях доволен и благодарен и поех пътя си 
към Терацин. Още не бях отминал мочурищата, видях 
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двама конници да се приближават в лек галоп към мен. 
– Вие изглеждате беден, приятелю – каза единият от 

тях, като се спря. – Но сте силен. 
– Бедните и силни хора са хем полезни, хем опасни, 

коннико. 
– Добре го каза. Последвай ни. 
Аз се подчиних и станах бандит. Лека-полека се изди-

гах и, тъй като винаги бях милостив и отмъквах кесиите 
без да режа гърла, минавах за славен човек и можех да 
си ям макароните в Неапол без каквато и да било опас-
ност за живота. През последните две години, аз се уста-
нових по тези краища, където съм господар и където 
придобих земя. Наричат ме чифликчия, сеньор. И сега 
аз обирам само за развлечение и за да не забравя заная-
та. Надявам се, че Ви задоволих любопитството. Вече сме 
на стотина метра от замъка. 

– А как – попита англичанинът, чийто интерес беше 
силно възбуден от разказа на неговия спътник – как се 
запознахте с моя домакин? И как той спечели Вашето 
благоразположение и това на Вашите приятели? 

Маестро Паоло обърна сериозен поглед към Глиндън. 
– Но сеньор, – каза той - Вие вероятно знаете повече 

от мен за този непознат чужденец. Всичко, което мога да 
Ви кажа, е, че преди петнадесетина дни, аз бях до една 
кръчма на улица Толедо, в Неапол, когато един госпо-
дин, съвсем трезв на вид, ме докосна по ръката и ми ка-
за: „Маестро Паоло, аз искам да се запозная с Вас. Нап-
равете ми честта да дойдете с мен в оная там кръчмица 
да изпием една бутилка „лакрима“.“ 

– На драго сърце – отговорих аз.  
Влязохме в пивницата. Когато седнахме, новият ми 

познайник се обърна към мен с думитe: „Граф д’О*** 
предложи да ми даде под наем своя стар замък близо до 
Б***. Вие знаете мястото нали? 

– Отлично. Никой не го е обитавал поне от стотина 
години насам. Той е наполовина в развалини, сеньор. 
Това е едно необикновено място. Надявам се, че наемът 
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му няма да е голям. 
– Маестро Паоло, – отговори той – аз съм философ и 

не ми трябва много разкош. Нужно ми е тихо жилище за 
някои научни опити. Замъкът ще ми послужи добре са-
мо, ако само ме приемете като Ваш съсед и ме вземете, 
мене и приятелите ми, под Вашата специална закрила. 
Аз съм богат. Но няма да взема в замъка нищо, което 
заслужава да се открадне. Аз ще плащам наем на графа, 
а на Вас ще давам заплата. 

Ние скоро се споразумяхме, и понеже чудноватият се-
ньор удвои сумата, която аз сам предложих, той е високо 
уважаван от всичките си съседи. Ние можем да браним 
стария замък дори срещу цяла армия. А сега сеньор, по-
неже аз бях искрен, бъдете и Вие искрен с мен. Кой е то-
зи странен господин? 

– Кой? Той сам ви го е казал – философ. 
– Хм, той търси вероятно философския камък, така 

ли? Пада си малко магьосник. Страх го е от поповете? 
– Именно, Вие отгатнахте. 
– Така си и мислех. А вие сте му ученик? 
– Да. 
– Желая ви късмет, - каза разбойникът сериозно, като 

се прекръсти твърде набожно. – Аз не съм по-добър от 
другите, но човек има само една душа. Не се отказвам от 
малко честен обир и много не се замислям, когато трябва 
да отрежа нечия глава, ако е нужно, но да направя дого-
вор с дявола! Ах, пазете се, млади господине, пазете се. 

– Няма от какво да се страхувате – каза Глиндън ус-
михнато. – Моят наставник е достатъчно мъдър и доста-
тъчно добър, за да направи такъв договор. Но ние като 
че ли стигнахме? Красиви развалини, какъв величествен 
изглед! 

Глиндън се спря възхитен, съзерцавайки гледката 
пред него и около него с окото на художник. Неусетно, 
докато слушаше бандита, той беше се изкачил на значи-
телна височина и се намираше сега на едно широко, ка-
менисто било, покрито с мъх и храсти. Между това въз-
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вишение и едно друго със същата височина, върху което 
беше построен замъкът, имаше една дълбока, но тясна 
клисура, покрита с разкошна и гъста растителност, чиято 
дълбочина можеше лесно да се предвиди по глухия, да-
лечен и монотонен шум на невидими за окото води, кои-
то се стичаха надолу и течението на които се откриваше 
надалеч по бързия поток, прекосяващ широките самотни 
долове. Наляво гледката изглеждаше почти безкрайна…  

Един път, който някога е бил широк и постлан с едри 
камъни, но който сега беше полупокрит с дълга трева и 
буен буренак, водеше към външния двор на замъка, кой-
то веднага се издигаше над него със суровия си вид.  

Входовете бяха отворени и половината сграда в тази 
част беше съсипана. Развалините бяха отчасти скрити 
под гъстия бръшлян, който изглеждаше че расте от веко-
ве. Но като влезе във вътрешния двор, Глиндън се зарад-
ва да види, че тук имаше по-малко следи на занемарява-
не и разрушение. Няколко диви рози придаваха усмивка 
на сивите стени, а в средата имаше един фонтан, в който 
водата – все още студена и с приятен ромон – струеше от 
устата на един грамаден тритон. Тук беше посрещнат той 
с усмивка от Мейнур. 

– Добре дошъл, приятелю мой и ученико - каза той. – 
Онзи, който търси Истината, може да намери сред тези 
пущинаци една безсмъртна Академия.  

 

Глава Втора 

„А Абарис не само че не считаше Питагор, 
който го учеше на тези неща, за некромант 
или магьосник,  но го уважаваше и се възхи-
щаваше от него като от божество.” 

из „Животът на Питагор“, Ямблик 
 

Прислугата, която Мейнур беше наел за своето стран-
но жилище, беше такава, каквато можеше да подхожда 
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за един философ, който няма големи нужди. Домашната 
прислуга се състоеше от един стар арменец, когото 
Глиндън беше видял на служба у мистика още в Неапол, 
една едра жена с груби черти от селото, препоръчана му 
от Маестро Паоло, и две дългокоси момчета с нежен 
глас, но свирепи лица пак от селото и пак със същата 
препоръка. Стаите, които мъдрецът заемаше, бяха удоб-
ни и запазени от дъжда и вятъра, в тях още личаха ос-
танките на някогашния блясък – по избелелите тапети, 
които покриваха стените и тежките маси от скъп мрамор 
с изкусна резба по тях.  

Спалнята на Глиндън се свързваше с тераса, от която 
се откриваха обширни гледки с несравнима красота, а от 
другата страна беше отделена от стаите на мистика с ед-
на дълга галерия и стълба с десетина или дванайсет стъ-
пала. В цялото това място цареше една мрачна и дълбо-
ка, но не и неприветлива тишина. То отлично хармони-
раше със занятията, към които щяха да пристъпят. 

В течение на няколко дни Мейнур отбягваше да бе-
седва с Глиндън по онези въпроси, които най-много му 
лежаха на сърцето. 

– Всичко отвън е готово, – каза той – но не и отвътре. 
Душата Ви трябва да свикне с това място и да се изпълни 
с околната природа. Защото природата е изворът на вся-
ко вдъхновение. 

С тези думи, Мейнур започваше разговора с по-леки 
теми. Той караше англичанина да го придружава в дъл-
гите му излети из околностите, прекрасни в своята дива 
самота, и се усмихваше одобрително, когато младият 
художник показваше възторга си от тяхната величестве-
на красота. И тогава Мейнур разтваряше пред своя въз-
хитен ученик съкровищата на едно знание, което изг-
леждаше неизчерпаемо и безгранично. Той му даваше 
най-интересни, точни и подробни сведения за различ-
ните раси (техният характер, навици, вярвания и оби-
чаи), които една след друга са обитавали тази хубава 
страна. Наистина тези описания не можеха да се намерят 
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в книгите и не бяха подкрепени от мненията на разни 
авторитети. Но той притежаваше истинския чар на раз-
казвач и за всичко разказваше с живата увереност на 
свидетел и очевидец. Понякога също така, той говореше 
за по-трайните и по-възвишени тайни на природата с 
красноречие и изисканост, които ги обличаха по-скоро в 
багрите на поезията, отколкото на науката. Неусетно 
младият художник се почувства издигнат и успокоен от 
поученията на своя учител. Треската на буйните му же-
лания се поуталожи. Душата му все повече и повече си 
отдъхваше в божествената тишина на съзерцанието. Той 
се почувства по-благороден. И в безмълвието на своите 
чувства му се стори, че чува гласа на своята душа. 

До това състояние искаше очевидно Мейнур да доведе 
своя неофит и при това елементарно посвещение той 
приличаше на който и да е обикновен наставник. Защото 
онзи, който иска да открие, трябва първо да дойде до 
състоянието на отвлечен идеализъм и да се отдаде с въз-
торжена и сладостна покорност на съзерцаването. 

Глиндън забеляза, че по време на техните разходки 
Мейнур често се спираше там, където растителността 
беше най-богата, за да откъсне някои треви или цветя. И 
си спомни, че бе виждал и Занони да прави с същото. 

– Могат ли тези скромни деца на природата, – каза 
той един ден на Мейнур – които в един ден цъфтят и 
увяхват, да бъдат за нещо полезни на тайноводството? 
Има ли в тях някакво лекарство – както за душата, така 
и за тялото? Спомагат ли с нещо тези рожби на лятото не 
само за телесното здраве, а и за духовното безсмъртие? 

– Ако, – отвърна Мейнур – един чужденец посетеше 
някое скитническо племе, преди то да е било запознато 
донякъде с билкарството, ако той кажеше на тия диваци, 
че тревите, които те всеки ден тъпчат с краката си, са 
надарени с могъщи целебни сили, че една билка може да 
върне здравето на някой умиращ, а друга – да доведе до 
слабоумие и най-големият им мъдрец, че трета може да 
убие и най-силния противник, че сълзи и смях, здраве и 
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болест, безумие и разум, бодрост и сън, живот и разлага-
не са скрити в тия малки, нехайно отминавани листенца 
– нямаше ли да го смятат за магьосник или лъжец? За 
половината от изброените свойства на растенията цяло-
то човечество е в такъв мрак, в какъвто се намират и ди-
ваците, които дадох за пример. Има способности вътре в 
нас, с които известни билки имат сродство, и над които 
те упражняват влияние… 

Характерът на Мейнур се различаваше много от този 
на Занони. И макар че не го очароваше, го подчиняваше 
и го трогваше. Разговорът на Занони издаваше дълбок и 
общ интерес към човечеството – едно чувство, което се 
доближаваше до възторга пред Изкуството и Красотата. 
Слуховете, които се носеха за неговия живот и за негови-
те дела на милосърдие и благодеяние, извисяваха още 
повече тайната на живота му. И във всичко това имаше 
нещо гениално и човеколюбиво, което смекчаваше стра-
хопочитанието, което той събуждаше, и което предиз-
викваше известно подозрение в това, че той притежава 
онези възвишени тайни, към които се стремеше. Ала 
Мейнур изглеждаше напълно равнодушен към живота 
на обикновените хора. Макар той да не правеше зло, из-
глеждаше също, че е безразличен и към доброто. Делата 
му не облекчаваха ничие страдание, думите му не утеша-
ваха ничие злочестие. Онова, което ние наричаме сърце, 
като че ли беше погълнато от разума. Той се движеше, 
мислеше и живееше по-скоро като някаква правилна и 
спокойна абстракция, отколкото като такъв, който, заед-
но с външната си форма, е запазил чувствата и симпати-
ите на човешкия род! 

Веднъж Глиндън, като долови тона на върховно рав-
нодушие, с който той разказваше за онези промени по 
лицето на Земята, на които твърдеше че е бил свидетел, 
се осмели да му каже за разликата, която беше забелязал 
между тях. 

– Това е вярно, – каза Мейнур студено. – Моят живот 
е живот, който съзерцава. Занониевият – живот, който 
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вкусва, изпитва нещата. Когато аз откъсна някоя билка, 
мисля само за ползата от нея. Занони обаче ще започне 
да се възхищава от нейната красота. 

– И Вие мислите, че Вашият живот е по-възвишен. 
– Неговият живот е животът на младостта. Моят – на 

зрялата възраст. Ние сме развили различни способнос-
ти. Всеки един има сили, към които другият не може да 
се стреми. Онези, с които се свърже той, живеят по-
добре, а които се свържат с мене – знаят повече. 

– Слушал съм наистина – каза Глиндън – че неговите 
познати в Неапол започвали да водят по-чист и по-
благороден живота след общуването си със Занони. Но 
не бяха ли те странни другари за него? А и онази страш-
на сила, която той можеше да проявява, когато поиска – 
както при смъртта на принц ди *** и на граф Угели, едва 
ли съответства на онзи, който спокойно се стреми към 
доброто. 

– Истина е, – каза Мейнур с ледена усмивка. – Такава 
ще е винаги заблудата на онези философи, които искат 
да се месят в живота на човечеството. Вие не можете да 
услужите на един, без да напакостите на друг. Вие не 
можете да защитите добрия, без да се сблъскате със злия. 
И ако искате да поправите грешниците, трябва да слезе-
те да живеете с тях, за да разберете техните недостатъци. 
Точно това казва и Парацелз – велик човек, макар и чес-
то да греши: „Необходимо е да се познава злото толкова, 
колкото и доброто, защото кой може да знае какво е зло, 
ако не знае какво е добро.“ Аз не изпадам в това безумие. 
Аз живея само в познанието, нямам дял сред хората!41 

 
41 Макар и надарен със свръхчовешка мъдрост, Мейнур демон-
стрира ариманизирано мислене, лишено от топлината на Лю-
бовта. А Мъдрост без Любов и състрадание води до най-
лошите и опасни пътища, отдалечавайки ни от заветната цел: 
„Вече не живея аз, а Христос живее в мен.“ (Галатяни 2:20) 
 
    „Ние окачествяваме нашето мислене като студено, сухо, 
трезво, намираме го, бих казал, за изчерпващо духовните ни 
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Друг път Глиндън попита мистика за характера на 
онова общество или братство, за което Занони някога му 
беше загатнал. 

– Мисля че съм прав като предполагам, - рече той - че 
Вие и той принадлежите към братството на Розата и 
Кръста? 

– Мислите ли, – отговори Мейнур – че не е имало 
мистици, а и величествени сдружения на хора, които са 
се стремили към същата цел със същите средства, преди 
още арабите от Дамаск, през 137 г. да въведат един пъ-
тешественик германец в онези тайни, които легнаха в 
основата на братството на Розенкройцерите? Приемам 
обаче, че Розенкройцерите образуваха общество, което 
наистина е произлязло от по-великата, по-ранна Школа. 
Те бяха по-мъдри от Алхимиците, но учителите им бяха 
по-мъдри от тях. 

– А от този по-ранен, първоначален Орден, колко още 

 
сили, в случай че мислите остават абстрактни в нашата душа, 
след като не сме в състояние да наситим тези мисли с топли-
ната и ентусиазма на чувствата… И всъщност ние се доверява-
ме на един човек не само ако той се отнася към нас коректно и 
с чувство за изпълнен дълг, не само ако е коректен и изпълни-
телен спрямо външния свят, а само ако в поведението му до-
лавяме топлината и ентусиазма на сърцето му, неговата любов 
към природата и към всяко живо същество… 
    Мисленето може и да е убедено в своите точни изчисления, 
що се отнася до процесите в цялата Вселена, то вероятно може 
и да се забавлява на остроумието, с което разрешава големите 
мирови въпроси, обаче то изобщо не предполага колко далеч 
се намира от същинския, топъл пулс на живота… Обаче онова, 
което лежи между мисленето и волята, всичко онова, което 
обхваща човешкото сърце, тъкмо то се приближава много, 
много близко до истинската човешка същност… 
    В общи линии голяма част от упадъчните явления на наше-
то съвремие са свързани именно с безсърдечието, което е об-
зело повечето хора… За да стигне човек до някакъв духовен 
възглед, не е достатъчно той непрекъснато да говори за Духа, 
за Духа и пак за Духа, а действително да осъзнае духовния 
характер на връзките си с външния свят.” (Р. Щайнер, СС 223) 
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съществуват на Земята? 
– Занони и аз. 
– Само двама! И Вие твърдите, че имате силата да 

учите другите на онези тайни, с които може да се победи 
смъртта? 

– Вашият прадядо постигна тази тайна. Но той пред-
почете да умре, отколкото да надживее едничкото съ-
щество, което обичаше. Ние не притежаваме способнос-
ти, чрез които да поставим смъртта вън от нашия собст-
вен избор или от волята на Провидението. Тези стени 
могат да ме премажат както си стоя. Всичко, което ние 
твърдим, че можем да направим, е само това – да откри-
ем тайните на човешкото тяло, да проумеем защо тъка-
ните се втвърдяват, а кръвта се съсирва. И да прилагаме 
постоянно известни предпазни средства против разру-
шителното действие на времето. Това не е Магия. Това е 
правилно разбраното Изкуство на Медицината… С една 
дума, знай, че от най-скромните и най-нищожни произ-
ведения на природата могат да се извлекат най-
скъпоценните средства. 

– Но, – каза Глиндън – щом като тези големи тайни 
се притежават, защо се пазят така ревниво, а не се разп-
ространяват? Не се ли различава по това фалшивата на-
ука от истинската и неоспоримата – че последната разк-
рива на света процеса, по който е достигнала до своите 
открития, а първата се хвали, че постига чудни резулта-
ти, но отказва да изясни как? 

– Добре го казахте, ученико на логиката. Но я помис-
лете малко. Да допуснем, че ние разкрием всичкото си 
знание на цялото човечество, еднакво го разкрием и на 
порочните и на добродетелните – какви ще бъдем ние, 
благодетели ли или злосторници? Представете си, че 
един тиранин, един разпътник, един зъл и покварен чо-
век притежава тези страшни сили. Няма ли да бъде той 
демон, пуснат на воля по лицето на Земята? Да допус-
нем, че същата привилегия е дадена и на добрите. В как-
во състояние ще се намира обществото?  Увлечено в една 
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титаническа война – добрите във вечна отбрана, злите  – 
вечно в атака.  

При днешното положение на Земята, принципът на 
злото е по-активен от принципа на доброто и следова-
телно злото щеше да надделее. Именно поради тези 
причини, ние не само тържествено сме се задължили да 
даваме нашето знание единствено на онези, които няма 
да злоупотребят с него или да го опорочат, но сме избра-
ли за каляване такива изпити, които пречистват страсти-
те и издигат желанията. И самата природа ни контроли-
ра и подкрепя в това: защото тя поставя страшни пазачи 
и непреодолими прегради между амбициите на порока и 
небето на висшата наука. 

Това беше една малка част от многобройните разго-
вори, които Мейнур водеше със своя ученик – разговори, 
които макар да изглеждаха отправени към разума, възп-
ламеняваха повече въображението. Именно отричането 
на онези сили, които Природата – изследвана както по-
добава – не беше достатъчна да създаде, правеше веро-
ятни наглед онези сили, за които Мейнур твърдеше, че 
природата може да ги даде на човека. 

Така течаха цели дни и седмици и душата на Глиндъ-
на, свикнала лека-полека с този уединен и съзерцателен 
живот, забрави най-сетне суетата и измамите на външ-
ния свят.  

Една вечер той стоя до късно сам-самичък горе на 
крепостните стени да наблюдава звездите как една по 
една изгряваха през сумрака. Никога досега той не беше 
чувствал толкова силно могъщата сила на небето и земя-
та върху човека. Колко много пружините на нашия умст-
вен живот са под величавото влияние на природата! Ка-
то пациент, който бавно и постепенно започва да усеща 
върху себе си нарастващата сила на оня необятен вселен-
ски магнетизъм, който създава живота на вселената и 
свързва атома с цялото.  

Едно чудно и неизразимо съзнание за сила, за нещо 
велико, което стои над тленната пепел, пробуди в него 



 
246 

множество чувства – и смътни, и величествени едновре-
менно – като нежното припомняне на един по-свят от-
минал живот.  

Един подтик, на който той не можа да устои, го накара 
да потърси Мейнур. Още на часа щеше да поиска да бъде 
посветен в тайната на онези светове, които лежаха отвъд 
нашия – той беше готов вече да диша един по-божествен 
въздух. Той влезе в крепостта и премина през тъмната, 
огряна от звездното сияние галерия, която водеше към 
покоите на Мейнур. 

 

Глава Трета 

Стаитe, които обитаваше Мейнур, се състояха от две 
горници, които се съединяваха помежду си, и от една 
трета, в която той спеше. Тези стаи бяха разположени в 
огромната четвъртита кула, която се издига над тъмна, 
обраснала с храсти пропаст. Първата стая, в която Глин-
дон влезе, беше празна. Той я прекоси с безшумни стъп-
ки и отвори вратата, която водеше до по-вътрешната. 
Той се стъписа на прага, обхванат от силната миризма, 
която изпълняше стаята: нещо като пара по-скоро сгъс-
тяваше въздуха, отколкото да го замъглява, защото тази 
пара не беше тъмна, а приличаше на снежнобял облак, 
който бавно се движеше и  тежко се вълнуваше вълна 
след вълна, с голяма правилност в пространството. 
Смъртен студ вледени сърцето на англичанина и кръвта 
му се смръзна. Той се спря като вкаменен. И понеже пог-
ледът му неволно се опитваше да проникне през парата, 
му се стори (защото не беше убеден дали това не е плод 
на неговото въображение), че вижда смътни, призрачни 
гигантски форми, плуващи сред парата…  

Но преди още Глиндън да си поеме дъх в тая атмос-
фера – защото животът му сякаш беше спрял или беше в 
някакъв ужасен транс – той усети, че някой го улови за 
ръката и го изведе от тази стая във външната. Той чу как 
вратата се затвори, кръвта му отново потече във вените и 
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той видя до себе си Мейнур. Изведнъж силни конвулсии 
обхванаха цялото му тяло и той падна на пода в несвяст. 
Когато се съвзе, се видя на открито, на един груб балкон 
от камъни, който се подаваше навън от стаята. Звездите 
ясно сияеха над тъмната пропаст, която се спускаше на-
долу, и спокойно осветяваха лицето на мъдреца, който 
стоеше до него със скръстени ръце. 

– Млади човече, – каза Мейнур – разбери по онова, 
което току-що преживя, колко е опасно да се търси зна-
ние, преди човек да е готов да го приеме! Още един миг 
да бяхте прекарали във въздуха на тази стая и щяхте да 
бъдете труп. 

– Но от какво естество е било знанието, което Вие, 
смъртен човек някога, както съм и аз сега, сте могли да 
търсите безопасно в тая ледена атмосфера, така смърто-
носна за мен? Мейнур, – продължи Глиндън и бурното 
желание, изострено от преживяната опасност – го нап-
рави още по-дързък – аз вече съм готов за първите стъп-
ки. Аз идвам при Вас, както е отивал в старо време уче-
никът при Йерофанта и искам да получа посвещение. 

Мейнур допря ръката си до сърцето на младия човек – 
то туптеше силно, правилно и смело. Той го погледна с 
израз почти на възхищение на безстрастното си и сурово 
лице и промълви, като че ли на себе си – „Бездруго, при 
толкова много смелост, аз мога да очаквам, че съм наме-
рил най-после един истински ученик.“  

И като заговори високо, добави: „Така да бъде. Първо-
то посвещение на човека се състои в екстаза. Със съни-
щата започва всяко човешко знание. В сънищата се 
прехвърля през безпределното пространство първия 
крехък мост между душа и душа – между този свят и от-
въдния! Гледай съсредоточено в оная звезда! 

Глиндън се покори и Мейнур се оттегли в стаята. След 
малко от нея започна бавно да излиза пара, по-бледа и с 
по-нежен аромат от онази, която преди малко бе въз-
действала толкова фатално върху тялото му. Тази пара, 
точно обратното, виейки се около него в тънки спирали, 
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които се стапяха във въздуха, издаваше едно освежител-
но и здраво благоухание. Той втренчи поглед в звездата 
и тя лека-полека като че ли задържа и овладя неговия 
поглед. Скоро почувства отпадналост на тялото, но без 
да се предаде неговото съзнание, както му се струваше, и 
докато тя пълзеше по него и го обхващаше, той усети 
някаква ефирна и огнена есенция да му оросява слепите 
очи. В същия миг леки тръпки раздвижиха крайниците 
му и преминаха през неговите жили.  

Отпадналостта се увеличаваше, той продължаваше да 
се взира втренчено в звездата – нейната светла сфера 
като че ли започна да се разширява и разстила. Лека-

полека светлината ѝ стана по-нежна и по-ясна, тя се раз-

ля нашир и надлъж, разпръсна се в цялото пространство, 
сякаш го погълна. Накрая, потопен в сребристо-светла 
атмосфера, той почувства като че ли нещо се счупи в не-
говия мозък – сякаш някаква яка верига се строши. В 
същия миг едно чувство на небесна волност, на неизка-
зана наслада, на освобождение от тялото, на някаква 
птича лекота, като че ли го понесе в пространството: 

– Кого на Земята искаш да видиш сега? – прошепна 
гласът на Мейнур. 

– Виола и Занони! – отговори Глиндън в сърцето си. 
Но той почувства, че устните му не се движеха. Извед-
нъж при тая мисъл – през пространството, в което до 
тогава не можеше да се различи нищо друго, освен една 
мека, прозрачна светлина – се занизаха една по друга 
редица фантастични гледки. Дървета, планини, градове, 
морета се плъзгаха едни след други, като смените на ня-
каква фантасмагория.  

Когато потокът от гледки спря, той видя една пещера, 
която се намираше на склона на морския бряг – митрови 
и портокалови дръвчета красяха крайбрежните височи-
ни. На едно възвишение на известно разстояние сияеха 
белите, но вече грохнали останки на никаква разрушена 
езическа сграда. Месецът, осветяващ всичко наоколо, 
къпеше с кротката си светлина две фигури, седнали пред 



 
249 

пещерата. Под краката им се къдреха сините води и на 
Глиндън му се стори, че чува техния ромон. Той позна и 
двете фигури. Занони беше седнал на един камък. Виола, 
полулегнала до него, го гледаше в лицето, което беше 

приведено над нея, а по лицето ѝ се четеше изразът на 

онова пълно щастие, което принадлежи на Любовта. 
– Искаш ли да ги чуеш да говорят? – прошепна 

Мейнур.  
И пак, без да издаде звук, Глиндън отговори вътреш-

но: „Да.“ – Тогава гласовете им дойдоха до слуха му, но в 
такива тонове, които му се виждаха странни – тъй смек-
чени бяха те и звучаха тъй далечно, че сякаш наподобя-
ваха ония гласове, които светите мъже чуват във своите 
видения от някоя далечна сфера. 

– Как така, – попита Виола – можеш да намираш удо-
волствие в това да изслушваш невежите? 

– Затова, защото сърцето никога не е невежо. Защото 
тайните на чувствата са пълни с чудеса, както и тези на 
интелекта. Както ти понякога не можеш да разбереш 
езика на моите мисли, така и аз понякога чувам да зву-
чат чудни загадки в езика на твоите чувства. 

– Ах, не говори така! – каза Виола, като обви нежно 
ръка около шията му. И под тая небесна светлина лицето 

ѝ изглеждаше още по-хубаво поради руменината. Защо-

то загадките са само общ език на любовта, и любовта 
трябва да ги разреши. Преди да те познавам, преди да 
заживея с тебе, преди да се науча да бдя над стъпките ти, 
когато те нямаше, а дори и в отсъствието ти, да те виж-
дам навсякъде, аз не подозирах колко е силна и всепро-
никваща връзката между природата и човешката душа! 
И все пак, – продължи тя – сега съм уверена в това, в 
което най-напред вярвах: че чувствата, които ме привля-
коха към теб от начало, не бяха чувства на любов. Знам 
това, защото сравнявам сегашното с миналото – тогава 
то беше някакво чувство, което идваше от ума или от 
духа! Аз не бих могла да те слушам сега да казваш: „Вио-
ла, бъди щастлива с друг!“ 
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– А и аз не бих могъл да ти го кажа сега! Ах, Виола, 
никога не се уморявай да ме уверяваш, че си щастлива! 

– Щастлива, доколкото ти си щастлив. Но понякога, 
Занони, ти си толкова тъжен! 

– Защото човешкият живот е толкова кратък. Затова, 
защото ние ще трябва да се разделим най-накрая. Защо-
то тази луна ще продължава да свети и когато славеят, 
който пее на нейната светлина, го няма вече! Не след 
дълго тези очи ще помръкнат, хубостта ти ще посърне и 
тия къдрици, които аз милвам сега, ще побелеят и ще 
изгубят прелестта си. 

– Ах, колко си жесток! – засегна се Виола. – Аз никога 
няма да забележа следите на старостта у теб! Но нали ще 
остареем заедно и двамата, нали очите ни ще свикнат 
лека-полека с промяната, която сърцето няма да иска да 
сподели! 

Занони въздъхна. Той се обърна настрана и сякаш 
влезе в себе си. 

Вниманието на Глиндън се изостри още повече. 
– Но и така да беше – промълви Занони и, като впери 

поглед във Виола, каза полуусмихнато – не любопитст-
ваш ли да узнаеш нещо повече за твоя възлюбен, когото 
ти някога смяташе за оръдие на дявола?  

– Не. Всичко, което човек иска да узнае за възлюбе-
ния си, аз го знам – това, че ти ме обичаш! 

– Аз съм ти казвал, че моят живот не е като на другите 
хора. Не би ли желала да го споделиш? 

– Аз го споделям вече! 
– Но ако е възможно да останеш винаги така млада и 

красива…?  
– Ние ще бъдем такива, когато напуснем света!  
Занони млъкна за няколко минути и каза:  
– Можеш ли да си припомниш ония светли, ефирни 

блянове от времето, когато си въобразяваше, че си пре-
допределена за по-необикновена съдба, не като на дру-
гите рожби на земята! 

– Занони, аз намерих тази съдба. 
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– А не се ли страхуваш от бъдещето? 
– Бъдещето! Аз го забравям! За мен и миналото, и се-

гашното, и бъдещето са в твоята усмивка. Ах, Занони, не 
си играй с безумните мечти на моята младост: аз станах 
по-добра и по-скромна, откакто присъствието ти разп-
ръсна мъглата около мен. Бъдещето! Е добре, когато се 
появи причина да се страхувам от него, аз ще обърна 
поглед нагоре към небето и ще си спомня кой ръководи 
нашите съдбини! 

Когато тя повдигна поглед, един тъмен облак внезап-
но хвърли сянка над тях. Той обгърна портокаловите 
дървета, лазурното море, морските пясъци. Последните 
образи, които той забули от очарованите очи на Глин-
дън, бяха фигурите на Виола и Занони. Лицето на еди-
ния беше възхитено, ведро и лъчезарно. Лицето на дру-
гия – тъмно, замислено и по-строго от обикновено в ме-
ланхоличната си хубост и дълбоко спокойствие. 

– Събуди се – каза Мейнур – твоят изпит започва… Но 
умът ти трябва първо да се упражни и да се кали. Иди си 
в стаята и си легни. Пости строго. Не чети книги. Раз-
мишлявай, въобразявай си, бленувай, самозалъгвай се 
дори ако искаш.  Мисълта най-накрая ще оформи собст-
веният си хаос. Преди полунощ ела пак да ме потърсиш! 

 

Глава Четвърта 

„Редно е ние, които се стремим към такива върховни 
висини, да се научим най-напред да превъзмогваме 
плътските страсти и немощта на сетивата. 

После, да научим с какви средства можем да достиг-
нем върха на чистия интелект, свързан с онези висши 
сили, без които не можем да опознаем тайните, нито 
онази магия, която върши истински чудеса.“  

из „За скритите неща и скритите духове“, Тритемий 

Оставаха няколко минути до полунощ, когато Глин-
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дън се върна в покоите на мъдреца. Той беше спазил 
строго поста, който му бeшe предписан, и в екстатичните 
и силни мечтания, в които го беше потопила възбудената 
му фантазия, той не само че беше станал безчувствен 
към желанията на плътта, но и се чувстваше над тях. 

Мейнур седна до своя ученик и се обърна към него: 
– Арогантността на човека е пропорционална на него-

вото невежество. Естествена склонност на човека е да 
бъде егоист. Човекът в детската фаза на своето развитие 
мисли, че цялата природа е създадена за него. Векове 
наред той е виждал в безчислените светове, които блес-
тят в пространството, някакви малки кандила, полезни 
факли, които Провидението е благоволило да запали 
само за да направи нощта по-приятна за човека. Астро-
номията поправи тази илюзия на човешката суета, и чо-
векът днес със съжаление осъзнава, че Земята, на която 
той пълзи, е една едва видима точка върху широката 
карта на Вселената. Но както в малкото, така и в голямо-
то, Бог еднакво щедро разлива живот.  

Пътникът поглежда някое дърво и си мисли, че него-
вите клони са създадени, за да го пазят от летния пек на 
слънцето или за гориво през зимните студове. Но от все-
ки лист на тия клони, Творецът е направил вселена – тя 
е населена с безброй същества. Всека капка вода в онзи 
трап представя една сфера – много по-населена, откол-
кото което и да е човешко царство е населено с хора. Та-
ка че навсякъде в този огромен план на Битието науката 
изважда наяве нови и нови прояви на живота.  

Животът е всепроникващ принцип и дори нещата, 
които изглеждат, че умират и се разпадат, дори и тe по-
раждат нов живот и се превръщат в свежи материални 
форми. Като се разсъждава по пътя на аналогията, която 
е тъй очевидна, ако всеки лист, всяка капка вода е – не 
по-малко от която и да е звезда – един обитаем свят; ако 
дори самият човек е един свят за други живи същества, и 
милиони и милиарди живеят в струите на неговата кръв 
и в тялото му, както той живее на Земята, здравият ра-
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зум (ако вашите учени имат такъв) е предостатъчен, за 
да доведе до заключението, че безграничността, която 
ни заобикаля и която вие наричате пространство – безб-
режното Неосезаемо, което разделя Земята от Луната и 
звездите – е също тъй изпълнено със съответния и при-
годен към дадените условия живот.  

Не е ли явна глупост да се предполага, че животът 
трепти във всеки листец, но отсъства в безграничното 
Пространство? Законът на Великата Световна Система 
не допуска загубата нито на един атом. Той не познава 
място, където нещо живо да не диша. Дори гробът е 
люлка на живот и движение. Нали това е истина? Добре 
тогава, можеш ли да допуснеш, че само Безкраят е пус-
тиня, че само той е безжизнен, че е по-малко полезен за 
единния план на световния живот, отколкото мъртвия 
скелет на едно куче, отколкото населеният лист, откол-
кото гъмжащата от същества капка?  

Микроскопът ви показва тварите, които обитават лис-
тата, но не е още изобретена тръба за откриване на по-
благородните същества, които се движат в безпределния 
ефир. Но между тях и човека има едно тайнствено и не-
избежно сродство. Ето защо, в легенди и приказки – ни-
то напълно неверни, нито напълно истински – са въз-
никнали с течение на времето редица вярвания в приви-
дения и призраци. Ако те са по-свойствени на по-
ранните и по-неуки племена, отколкото на хората от ва-
шата груба епоха, то е само защото сетивата у първите са 
били по-изострени и по-будни. И както дивакът може да 
види или подуши на разстояние от мили следите на ня-
кой враг, невидими за грубите сетива на цивилизованото 
животно, така и преградата между него и създанията на 
ефирния свят е не така плътна и не така непрозрачна. 
Слушате ли ме? 

– С цялата си душа! 
– Но най-напред, за да се проникне през тази прегра-

да, душата с която вие слушате, трябва да стане изящна 
чрез силно вдъхновение и да се пречисти от всички зем-
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ни желания. Не без причина така наречените магове, във 
всички страни и времена, са настоявали за чистота, пост 
и съзерцание като извори на всяко вдъхновение. След 
като се подготвят по този начин, науката може да им 
дойде на помощ, погледът им може да стане по-
проницателен, нервите им по-чувствителни, умът им по-
отворен и по-възприемчив.  

Самият елемент – ефирът, пространството – може да 
бъде направен чрез известни тайни на висшата химия 
по-осезаем и по-ясен. И това не е магия, както го нари-
чат лековерните. Както често съм Ви казвал и преди – 
магия или наука, която изнасилва природата, не същест-
вува. Тя е само наука, чрез която силите на природата се 
контролират.  

В пространството има милиони същества, не съвсем 
духовни, защото те всички притежават – както мънич-
ките телца, невидими с просто око – известна материал-
на форма. Макар и материята, от която са изтъкани тех-
ните форми, да е толкова деликатна, толкова ефирна и 
тънка, че изглежда като нежна обвивка, като паяжина, 
която облича духа. От там и очарователните творби на 
Розенкройцерите – силфите, гномите…  

В капката вода Вие виждате как безкрайно се изменят 
мъничките живи твари, колко огромни и страшни изг-
леждат някои от тези дребни чудовища в сравнение с 
други. Същото е и с обитателите на атмосферата: някои 
притежават върховна мъдрост, а други проявяват ужасна 
злина, едни от тях са враждебни към човека като демо-
ни, а други – благосклонни като посредници между не-
бето и земята. Оня, който иска да установи някаква 
връзка с тези разнообразни същества, прилича на пъте-
шественик, който иска да проникне в непознати страни. 
Той е изложен на необикновени опасности и неочаквани 
ужаси.  

Веднъж постигнеш ли тази връзка, аз не мога да те 
предпазя вече от благоприятните и неблагоприятни си-
туации, на които твоето пътешествие е изложено. Аз не 
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мога да те насоча по пътеки, свободни от върлуванията 
на тия ожесточени врагове. Ти трябва сам да се съпроти-
виш на всичко и да изпиташ силата си. Но ако ти си тол-
кова влюбен в живота, че едничката ти грижа е само да 
живееш, безразлично с каква цел, обновявайки нервите 
си и кръвта си с живителния еликсир на алхимиците, 
няма полза да търсиш опасностите на тия междинни 
същества. Защото точно еликсирът, който влива по-
изобилен живот в тялото, така изостря чувствата, че ти 
ще започнеш за виждаш и чуваш тези ларви на въздуха. 
Така че ако човек, който притежава това благо, не се на-
учи постепенно да понася тези призраци и не успее да 
подчини злите им влияния, би го сполетяла най-
ужасната съдба, която човек може да си навлече.  

Ето защо, макар че еликсирът е съставен от най-
прости бурени, само тялото на този, който е минал през 
най-сурови изпитания, е подготвено да го приеме. А ня-
кои – уплашени и изпаднали в неописуем ужас от виде-
нията, които са се явявали пред погледа им още при  
първата глътка – са преценяли напитката като много по-
неспособна да ги спаси, отколкото агонията и смъртните 
мъки, които природата изпраща – да ги разрушат. За 
неподготвените еликсирът е просто една смъртоносна 
отрова. Между пазачите на прага има един, който по 
злина и ненавист надминава всички от неговия род. 
Един, чиито очи са вцепенявали и най-големите смелча-
ци и чиято власт над духа на човека се увеличава съраз-
мерно с неговия страх. Разколебаваш ли се? 

– Не. Твоите думи само ме възпламеняват. 
– Следвай ме тогава и се отдай на заниманията, които 

налага посвещението. 
И Мейнур го заведе във вътрешната стая и започна да 

му показва разни химически операции, които – макар и 
да бяха изключително лесни сами по себе си – Глиндън 
скоро разбра, че можеха да дадат най-необикновени ре-
зултати. 

– В древни времена – рече Мейнур с усмивка – наше-
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то братство е било често принуждавано да прибягва до 
разни илюзии, за да спаси някои реалности. И тези 
сръчни механици или опитни химици са били наричани 
магьосници. Виж колко е лесно да се направи призрач-
ния лъв, който придружавал навсякъде прочутия Лео-
нардо да Винчи! 

И Глиндън с удоволствие и изненада гледаше с какви 
прости средства можеха да се създадат най-невероятните 
измами на въображението… 

– А сега ти можеш се надсмееш над магията, защото 
тези фокуси, тези празни игри на науката, представят 
онези действия, на които хората са гледали със страх и 
трепет, а инквизиторите и царете са наказвали с мъче-
ния и изгаряне на клада. 

– А превръщането на металите на алхимиците... 
– Самата природа е лабораторията, в която металите 

и всички елементи, са подложени на вечни промени. 
Лесно е да се направи злато, много по-лесно, по-удобно и 
по-евтино е да се направят перли, диаманти и рубини. О 
да, умните хора смятат, че и това е магия. Но те не нами-
рат магия в изобретение, което чрез простото комбини-
ране на вещества, употребявани всеки ден, събужда един 
дявол, който може да убие хиляди техни братя с огнено-
то си дихание.  

Открий онова, което разрушава живота и хората ще те 
нарекат велик човек – открий това, което го продължава, 
и ще те нарекат шарлатанин! Открий машина, която да 
направи богатите още по-богати, а бедните – по-бедни и 
ще ти издигнат паметник. Открий обаче някоя тайна, 
която да премахне някои физически недъзи и те ще съ-
борят собствените си къщи, за да те убият с камъни! Ха, 
ха, учениче мой, такъв е светът, за който Занони още се 
старае! Но ти и аз, ние ще оставим този свят сам на себе 
си. А сега, след като видя някои от ефектите на науката, 
започни да изучаваш нейната граматика. 

И Мейнур зададе на ученика си няколко задачи, в ре-
шаването на които премина останалата част от нощта.  
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Глава Пета 

За известен период ученикът на Мейнур беше погъл-
нат в работа, която изискваше изключително внимание 
и най-тънки и подробни изчисления. Най-удивителни и 
разнообразни резултати възнаграждаваха труда му и 
подхранваха неговия интерес.  

Тези занятия не се ограничаваха само в химически 
открития, при които се случваха големи чудеса в органи-
зацията на физичния живот чрез екскременти с живот-
ворящата сила на Топлината. Мейнур твърдеше, че е 
намерил една връзка между всички интелигентни съ-
щества в наличността на един всепроникващ, но неви-
дим флуид, подобен на електричеството, различаващ се 
обаче по действие от всички познати операции с тоя 
тайнствен агент – един флуид, който свързваше мислите 
една с друга с бързината и точността на съвременния 
телеграф.  

При това, влиянието на тоя флуид се разпростираше 
според Мейнур до най-далечното минало, т.е навсякъде 
и винаги, когато човек е мислил. По такъв начин, ако 
това учение е вярно, всяко човешко знание става дос-
тъпно за човека, благодарение на тази среда, която свър-
зва мозъка на отделните изследователи с всички най-
отдалечени и най-загадъчни области в света на идеите. 
Глиндън с изненада откри, че Мейнур беше вещ в онези 
отвлечени тайни, които Питагорейците свързваха с 
окултната наука за числата... (на това място ръкописът е 
повреден)  

Но той забеляза, че Мейнур запазваше за себе си тай-
ната на крайния кратък процес при всеки експеримент, 
чрез който ставаше чудото, и отказваше да го съобщи. 
Отговорът, който той получи на забележките си по този 
въпрос, беше по-скоро строг отколкото задоволителен. 

– Мислиш ли – каза Мейнур – че аз ще дам на един 
ученик, чиито качества още не са доказани, сили, които 
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могат да променят целия социалния строй? Тези тайни 
се поверяват само на оня ученик, в когото неговият учи-
тел има абсолютно доверие. Търпение! Работата е велик 
очистител на ума. Лека-полека ще ти се откриват тайни-
те, когато умът ти стане по-зрял, за да ги възприеме. 

Най-накрая Мейнур заяви, че е доволен от напредъка 
на ученика си. 

– Идва часът – каза той – когато ти ще можеш да 
преминеш  голямата, но ефирна преграда; когато ще 
можеш да се срещнеш лице с лице със страшния Пазач 
на Прага. Продължавай да работиш, превъзмогвай не-
търпението си да постигнеш резултати преди да изслед-
ваш причините им. Аз ще те оставя за един месец. Ако в 
края на този период, когато пак ще се върна, задачите, 
които ти са дадени за решаване, са решени, а умът ти е 
подготвен чрез съзерцание и строга мисъл за изпита, 
обещавам ти, че той ще започне. Само за едно те предуп-
реждавам – считай го като безусловна заповед: не вли-
зай в тази стая! (Те стояха в онази стая, където главно 
бяха правени техните експерименти и в която Глин-
дън, през оная нощ, когато беше потърсил мъдреца в 
неговото уединение, за малко не стана жертва на сво-
ето натрапничество) 

– Не влизай в тази стая до завръщането ми. Или поне, 
ако ти потрябват някои материали, необходими за твоя-
та работа, и се осмелиш да влезеш тук, не пали нафтата в 
тези съдове и не отваряй стъклениците, които стоят на 
ония лавици. Аз ти оставям за пазиш ключа от стаята, за 
да изпитам твоето въздържание и самоконтрол. Млади 
човече, дори само това изкушение е вече част от твоят 
изпит! 

Мейнур връчи ключа в ръката му и напусна замъка 
преди залез слънце. 

Глиндън прекара няколко дни, погълнат в занимания, 
които поставиха в крайно напрежение всички способ-
ности на неговия интелект. Дори най-малкият успех за-
висеше дотолкова от абстрахирането на ума и от точ-
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ността на изчисленията, че едва ли имаше място за друга 
мисъл освен тази, която се отнасяше до работата. Без 
съмнение това постоянно напрежение на способностите 
в занимания, които изглеждаше че не се отнасят пряко 
до поставената цел, беше нарочно предвидено от 
Мейнур. Така и изучаването на елементрната математи-
ка например не е от особена полза при решаване на за-
дачите, нито е нужно в практиката, но помага да упраж-
ни ума в разбирането и анализа на общите истини. 

За по-малко от половината време, което Мейнур бе 
определил за своето отсъствие, всичката работа, която 
мъдрецът беше дал на своя ученик, беше завършена. И 
неговият ум, освободен най-после от сухите и механи-
чески занимания, пак се отдаде на смътни догадки и без-
спирни мечти. Любопитната му и буйна натура се почув-
ства възбудена от забраната на Мейнур и той често хвър-
ляше поглед с тревожно и дръзко любопитство върху 
ключа от забранената стая.  

Той започна да се гневи на това изпитване на посто-
янството му, което му се струваше суетно и детинско… 
Как можеха стените на някаква си стая, сред които той 
често и сигурно си е вършил работата, изведнъж да се 
превърнат в жива опасност? Ако в тази стая обитават 
някакви същества, те ще са ония илюзорни форми, които 
сам Мейнур го научи да презира. Някакъв си призрачен 
лъв – създание на химията! Пфу!  

Той изгуби наполовина благоговението си към 
Мейнур, когато помисли, че мъдрецът си служеше с ня-
какви хитри уловки, за да върже неговия интелект, кой-
то той сам беше пробудил и просветил! Все пак той се 
съпротивляваше на своето любопитство и гордост, и за 
да се измъкне от тяхната власт, предприемаше дълги 
излети сред планините или долините, които заобикаляха 
замъка, като се стараеше чрез телесна умора и изтоще-
ние да усмири неспокойния си ум.  

Един ден, когато излизаше от една тъмна клисура, той 
се натъкна на една от ония италиански сцени на селско 
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празнуване и веселба, в които като че ли оживяваше 
класическата древност. Това беше празник, отчасти зе-
меделски, отчасти религиозен, който селяните от тоя 
край празнуваха всяка година.  

Събрани на края на селото, оживените тълпи, които 
току що се бяха завърнали от шествие до съседния па-
раклис, се разпръснаха на групи: старите – за да опитат 
гроздето от новия гроздобер, а младите – да играят хоро. 
Всички искаха да се повеселят. Тази неочаквана гледка 
на безгранична радост и безгрижно неведение, която 
беше рязка противоположност на интензивните занима-
ния и горещия копнеж за мъдрост, които от много време 
изпълваха живота на Глиндън и горяха в сърцето му, му 
му въздейства силно.  

Докато стоеше и ги гледаше от далеч, младият човек 
почувства още веднъж, че беше млад! Споменът за всич-
ко, което беше готов да пожертва, заговори в него като 
острия глас на съвестта. Трепетните фигури на момите с 
пъстрите им премени, кръшният им и весел смях, който 
звънеше в прохладният и тих въздух на есенния ден, 
възвърна в сърцето му или по-скоро за чувствата му, об-
разите на миналите дни, „златните идилични часове“, 
когато да се живее е само вкусване и наслада. 

Той се приближаваше все повече и повече до сбори-
щето, кога изведнъж една шумна дружина го наобиколи 
и Маестро Паоло, като го потупа приятелски по рамото, 
възкликна най-сърдечно:  

– Добре дошли, Ваше Превъзходителство, радвам се, 
че Ви виждаме сред нас! 

 Глиндън щеше да отговори на поздрава му, но очите 
му се спряха върху лицето на една мома, която се беше 
облегнала на Паоловата ръка и която беше толкова хуба-
ва и привлекателна, че той почувства как се изчервява, а 

сърцето му силно затуптя, когато срещна погледа ѝ. Очи-

те ѝ блестяха с лукаво и дръзко веселие, зад полуотворе-

ните ѝ устни се белеха зъбите ѝ, ситни като бисери, и 

сякаш изгубила търпение, че нейният другар се е спрял 
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за миг сред вихъра на танца, малкото ѝ краче удряше по 

земята под такта на песента, която тананикаше. Като 
видя какво впечатление направи момата на младия чуж-
денец, Паоло се разсмя:  

– Не искате ли да потанцувате, ваше Превъзходи-
телство? Елате, оставете настрана вашето големство и се 
повеселете като нас, грешниците. Вижте нашата гиздава 
Филида как гори от желание да си намери партньор за 
танца. Съжалете я. 

Филида се нацупи при тия думи. И като си изтръгна 
ръката от Паоловата, тя бързо се обърна, но хвърли през 
рамото си поглед – хем нехаен, хем насърчителен. Глин-

дън почти неволно тръгна след нея и ѝ заговори.  Да, той 

ѝ заговори! Тя наведе поглед надолу и се усмихна. Паоло 

ги остави сами и се отдалечи с безразличен вид. Филида 
и тя заговори, и погледна ученолюбивия чужденец с 
поглед, в който се четеше мълчалива покана. Той кимна 
с глава: Филида се засмя. Тя посочи един планинец, кой-
то весело крачеше към нея. Защо Глиндън почувства 
ревност? Защо, когато тя пак заговори, той вече не пок-

лати глава? Той ѝ подаде ръка. Филида се изчерви и я 

пое с кокетност. Възможно ли е? Те се втурват в шумния 
вихър на танцуващите. Ха, ха!  

Не е ли това по-добро отколкото да дестилира човек 
бурени и да се мъчи с Питагоровите числа? Как леко 

подскача Филида! Как се огъва стройната ѝ снага в ръка-

та ти, която я е обвила! Тара-ра-тара, тата-ра, рара-ра! 
Що за дявол се крие в този ритъм и кара кръвта да кипи 
като живак в жилите?  

Имало ли е някога очи като Филидините? В тях няма 
нищо от студената светлина на звездите. Но как пръскат 
искри и как ти се усмихват те? И тая розова, полуотворе-
на уста, която тъй пести думите си, когато отговаря на 
ласкателствата, като че ли думите са само загуба на вре-
ме, а целувките – техният истински език! О, ученико на 
Мейнур! О, бъдещ розенкройцере, платоник, маг – не 
знам, но срам ме е зарад теб!  
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Къде отидоха, в името на Авероес, на Бурри, Агрипа и 
Хермес, твоите строги съзерцания? Затова ли се отказа 
от Виола? Струва ми се, че и помен не е останал в памет-
та ти от еликсира и кабалата. Пази се! Какво мислите да 
правите, господине! Защо стискате тая малка ръка, уло-
вила Вашата? Защо тара-рара, тара-ра, тара-рара-ра! 
Откъснете поглед от тези тънки, стройни бедра и тоя 
пурпурен корсаж! Тара-рара-ра!  

Ето ги пак! Сега те си почиват под големите дървета. 
Буйният танц свърши и се отдели надалеч от тях. Чуват 
ли те – или не чуват може би – смеха който се носи отда-
леч? Те виждат – или ако имаха очи да гледат, щяха да 
видят – двойка след двойка да минават край тях, с лю-
бовни думи на уста и любовни погледи. Но хващам се на 
бас, че седейки под дървото, докато кръглото слънце за-
лязва зад планините, те не виждат, нито чуват нищо дру-
го, освен себе си! 

– Ей сеньоре! Харесва ли Ви Вашата дама? Елате и се 
присъединете към нашия пир, защо се чудите? След ви-
ното се танцува по-весело.  

Кръглото слънце залязва. Изгрява есенна луна. Тара, 
тара, рарара, рарара. тарара-ра! Пак танци! Танц ли е 
това или някакво още по-весело, по-шумно, по-буйно 
движение? Как блестят и трепкат в нощния мрак тези 
летящи фигури! Каква бъркотия – и какъв ред! Охо, това 
е Тарантела. Маестро Паоло я играе юнашки!  

Дяволе, що за бяс! Тарантелата ги подпали всичките. 
Танц или смърт – то е хала. Хо, хо! Още вино! Бесовското 
сборище в Беневенто е игра пред това! От облак на облак 
броди луната – ту огрее, ту се губи. Мрак, когато момата 
се изчервява, светлина – когато се усмихва. 

– Филида, ти си магьосница! 
– Лека нощ, красавице! Ще се видим ли пак? 
– Ах, момко – каза един грохнал осемдесетгодишен 

старец с угаснал поглед, като се подпря на своя бастун –
порадвайте се на младините си. О, и аз някога си имах 
една Филида. Аз бях по-хубав от Вас тогава! Ех, ако мо-
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жеше да бъдем вечно млади! 
– Вечно млади! – Глиндън потръпна, когато отмести 

поглед от свежото хубаво лице на момата и погледна 
тези угаснали очи, жълтата набръчкана кожа и трепере-
щото тяло на стареца. 

– Ха, ха – каза грохналият старец, като се дотътри до 
него със злобен смях. – И аз някога бях млад! Дайте ми 
някоя и друга пара да пийна една чашка ракия! 

Тара, papa, тара, papa-pa! Ей, танцуваща младост…  
 

Глава Шеста 

„Калидор погледна хубавата мома, забравил обета 
и заповедта, която му беше дала Царицата на феите." 

из „Царицата на феите“, Спенсър, 
 

По онова сиво неопределено време, когато нощта се 
бори със зората, Глиндън се върна в стаята си. Сухите 
изчисления, които лежаха на масата му, се набиха в очи-
те и го изпълниха с едно чувство на досада. Но „Уви, да 
бяхме вечно млади!“ О, ужасен призрак на грохналия 
старец с хлътналите очи! Има ли по-отвратително и по-
ненавистно привидение, което може да се скрие в стаята 
на един мистик? О, да. Ако можехме да бъдем вечно 
млади! Но не (си помисли неофита) – не за да се мъчим 
вовеки над тия фигури и хладни смеси от треви и билки. 
Не! А за да се наслаждаваме, да любим, да се веселим!42 
Кой е най-добрият другар на младостта, ако не удоволст-
вието? И дарът на вечната младост може да бъде мой 
още сега!  

Какво означава забраната на Мейнур? Не е ли тя съ-
щата като неговата скъперническа сдържаност дори при 
най-незначителните тайни на химията или при опери-
ране с числата на неговата Кабала? Кара ме да свърша 
цялата работа, но не ми разкрива смисъла на крайния 

 
42 Отново четем мисли, нашепвани от Луцифер… 
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резултат, с който се увенчава всичко! Без съмнение, щом 
се върне, той пак ще ми покаже, че великата тайна може 
да се постигне, но пак ще ми забрани да я достигна. Не 
иска ли той да държи в робство моята младост, за да слу-
гува тя на неговата старост? Да ме направи зависим от 
него? Да ме обвърже в ратайско слугуване чрез постоян-
но дразнене на любопитството ми и вида на плодовете, 
които само поднася към устните ми? 

Тези и други още по-мъчителни мисли го смущаваха и 
дразнеха. Сгорещен от виното, възбуден от буйното 
празненство, което току-що бе напуснал, той не можеше 
да заспи. Образът на тази отвратителна старост, която 
Времето – ако не бъде победено – ще довлече и върху 
него, разпали огъня на неговото желание да получи она-
зи цветуща и нетленна младост, която той приписваше 
на Занони. Забраната само служеше да създаде дух на 
недоверие. Пробуждащият се ден, приветливо усмихващ 
се през решетките на прозорците, разпръсна всички 
страхове и суеверия, които принадлежат на нощта. Тайн-
ствената стая не представяше във въображението му 
нищо, което да я отличи от която да е друга стая в замъ-
ка. Кой грозен или зъл призрак може да му навреди в 
светлината на това благословено слънце?  

Най-вредното от всички противоречия у Глиндън бе-
ше, че докато разсъжденията му го караха да се съмнява, 
а съмнението го правеше нерешителен и колеблив в мо-
рално отношение, физически той беше смел до дързост. 
Това не е рядко явление: скептицизмът и високомерието 
вървят често ръка за ръка. Когато един човек с такъв ха-
рактер се реши на някаква постъпка, никакъв личен 
страх не е в състояние да го удържи. Почти без да анали-
зира умствения процес, по силата на който нервите му се 
изопнаха и краката му се раздвижиха, той прекоси кори-
дора, стигна до покоите на Мейнур и отвори забранената 
врата. 

Всичко си беше така, както беше свикнал да го вижда, 
само на една маса сред стаята лежеше отворена една го-
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ляма книга. Той се приближи и погледна написаното по 

страниците ѝ. Символите принадлежаха на един шифър, 

изучването на който беше част от неговите занимания. 
Без  много затруднения той си помисли, че може да раз-
тълкува смисъла на първите изречения и че те означава-
ха: „Да пиеш от вътрешния живот означава да виж-
даш външния живот; да живееш въпреки времето, оз-
начава  да живееш в цялото. Който открие еликсира, 
открива онова, което се крие в пространството За-
щото духът, който оживява тялото, усилва чувст-
вата. Има една притегателна сила в елементарния 
принцип на светлината. В лампите на Розенкройце-
рите, огънят е чистият елементарен принцип. Запали 
лампите, когато отваряш съда с еликсира, и светли-
ната ще привлече към тебе онези същества, чийто 
живот е тази светлина. Пази се от страха: страхът 
е най-големият враг на знанието.“ 

Тук шифърът се изменяше и ставаше неразбираем. Но 
не прочете ли той достатъчно? Не беше ли достатъчно 
само последното изречение? „Пази се от страха!“ Като че 
ли Мейнур нарочно бе оставил страницата отворена, 
като че ли изпитът, всъщност, беше обратен на указани-
ята, като че ли мъдростта имаше за цел да изпита него-
вата смелост , макар и да изглеждаше, че иска да изпита 
търпението му. Не смелостта, а страхът беше смъртен 
враг на Знанието. Той се приближи до лавиците, на кои-
то бяха поставени кристалните съдове. Със сигурна ръка 
той махна запушалката на един от тях и тутакси едно 
нежно благоухание се разнесе в стаята.  

Въздухът блестеше, сякаш в него беше разпръснат ел-
мазен прах. Едно чувство на неземна наслада, на един 
живот, който сякаш бе само дух, се разля по цялото му 
тяло и една слаба и тиха, но чудно хубава музика се раз-
несе трепетно в цялата стая. В този миг той чу нечий глас 
в коридора, който го викаше по име, а не след дълго се чу 
и чукане по вратата.  

– Тук ли сте, сеньоре? – каза ясният глас на Маестро 
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Паоло.  
Глиндън бързо затвори стъкленицата и я сложи на 

мястото ѝ и, като помоли Паоло да го почака в неговите 

стаи, изчака докато стъпките му заглъхнаха и веднага 
напусна стаята. Затваряйки вратата, той още чуваше за-
миращите звуци на дивната музика. И с лека стъпка и 
весело сърце се запъти към Паоло, решил да посети пак 
стаята в час, когато ще може да продължи експеримента 
си без да го е страх че някой ще го прекъсне. Когато 
прекрачи прага, Паоло се стъписа и възкликна:  

– О, Ваше Превъзходителство! Просто не мога да ви 
позная! Веселбата, както виждам, силно разхубавява 
младостта. До вчера вие изглеждахте тъй блед и отпад-
нал, но дяволитите очи на Филида са направили за Вас 
повече, отколкото философският камък (Нека ми е прос-
тено, че произнасям това име) на магьосниците. 

А Глиндън, оглеждайки се в старото венецианско ог-
ледало, докато Паоло говореше, беше не по-малко изне-
надан от промяната във вида и осанката му. Тялото му, 
доскоро прегърбено поради усилените занимания, му се 
стори пораснало поне с половин глава – така права и 
стройна се изправяше стройната му снага. Очите му све-
теха. Страните му излъчваха здраве и вътрешна, всепро-
никваща радост от живота. Ако самото благоухание на 
еликсира беше тъй могъщо, то с право алхимиците при-
писваха живот и младост на това питие! 

– Извинете ме, Ваше Превъзходителство, че Ви обез-
покоих – каза Паоло, като извади едно писмо от пазвата 
си. Но нашият патрон току-що ми писа, че ще пристигне 
утре и бърза да не пропусна нито миг, а да Ви предам час 
по-скоро тази бележка, приложена към писмото. 

– Кой донесе писмото? 
– Един конник, който не изчака за отговор. 
Глиндън отвори писмото и прочете следното: „Връ-

щам се една седмица по-рано, отколкото имах намере-
ние, така че ще ме чакате утре. Тогава Вие ще започ-
нете изпита, който желаете. Но помнете, че в такъв 
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случай, трябва да сведете живота си, колкото е въз-
можно, до разума. Чувствата трябва да се покорят – 
не трябва да бъде чут шепота на страстите. Ти мо-
жеш да овладееш Кабалата и Химията. Но трябва да 
овладееш също така плътта и кръвта, сладострасти-
ето и щастието, честолюбието и ненавистта. Надя-
вам се, че ще те намеря така. Пости и размишлявай, 
докато се видим!“ 

Глиндън смачка писмото в ръката си с презрителна 
усмивка. Хе! Все сухи занимания! Младост без любов и 
наслада! Ха, ха, измамени Мейнуре, ученикът ти ще 
придобие твоите тайни и без твоя помощ!  

– А Филида! Аз наминах пътьом край нейната колиба. 

Тя се изчервяваше и въздишаше, когато ѝ говорех на 

шега за Вас, Ваше Превъзходителство! 
– Добре, Паоло! Аз ти благодаря за това възхитително 

въведение. Твоят живот е навярно нещо рядко! 
– Ах, Ваше Превъзходителство, докато сме млади, ня-

ма нищо по-славно от приключенията, освен любовта, 
виното и веселбата! 

– Вярно. Сбогом, маестро Паоло. След няколко дни 
ще си поговорим с Вас. 

Цяла сутрин Глиндън беше обзет от това ново чувство 
на щастие, което се беше вляло в него. Той ходеше из 
горите, съзерцаваше разнообразните багри на есенните 
листа и почувства наслада, подобна на оная, която чувс-
тваше, когато живееше като художник, но много по-
фина и по-жива. Без съмнение природата му беше ста-
нала много по близка – той разбираше сега по-добре 
всичко онова, което Мейнур му беше говорил за тайната 
на привличанията и отблъскванията. Той беше на път да 
влезе в границите на същия закон като тия неми деца на 
гората! Той щеше да изживее обновяването на живота. 
Годишните времена, които докарваха мразовитата зима, 
щяха да докарат пак разцвета и веселието на пролетта. 
Обикновеното съществувание на човека е като една от 
годините на растителното царство: то си има своята про-
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лет, своето лято, своята есен и зима – но само веднъж. А 
гигантските дъбове около него минават през цяла реди-
ца кръговрати на зеленина и младост и зеленият цвят на 
столетното дърво е тъй жив през лъчезарния май, както 
този на издънката под него. 

– Моя ще бъде пролетта ви, но не и зимата ви! – възк-
ликна Глиндън. 

Унесен в тия бодри и весели блянове, Глиндън излезе 
от горите и се озова сред нивите и лозята, където досега 
още не бе стъпвал кракът му. Тук, край една тревясала 
пътека, която му напомняше зеленеещата се Англия, той 
видя скромна къщичка – наполовина колиба, наполови-
на чифлик. Вратата беше отворена и той видя една мома, 
която предеше с хурка. Тя вдигна очи, издаде слаб вик и 
се спусна весело по пътеката към него. Той разпозна 
тъмнооката Филида. 

– Шт! – каза тя, като сложи пръста на устните си. – Не 
говорете високо – майка ми спи вътре. Аз знаех, че ще 
дойдете да ме видите. Много сте любезен. 

Глиндън малко стеснително прие комплимента за не-
говата учтивост, макар и никак да го не заслушваше. 

– Вие значи сте мислили за мен, хубава Филидо? 
– Да – отговори момата, като се изчерви, но с тая отк-

ровена, смела наивност, характерна за италианските же-
ни, особено от долната класа в южните провинции – О 
да! Почти за нищо друго не съм мислила. Паоло ми каза, 
че ще ме навестите. 

– Какъв роднина Ви е Паоло? 
– Никакъв. Но е добър приятел на всички ни. Брат ми 

е от неговата банда. 
– От неговата банда! Разбойник? 
– Ние, жителите на балкана, не наричаме планинците 

„разбойници“, сеньоре. 
– Моля за извинение. Не се ли страхувате понякога за 

живота на брат си? Законът... 
– Законът не смее да се разпорежда из тези клисури. 

Да се страхувам за него? Не. Баща ми и дядо ми имаха 
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същия занаят. Често съм искала да бъда мъж! 
 – Като ти гледам устните, радвам се, че желанието ти 

не може да се изпълни! 
– Ех, сеньоре! Обичате ли ме наистина? 
– От все сърце! 
– И аз Вас! – каза момата с невинно чистосърдечие и 

го остави да я хване за ръката. 
– Но, – добави тя – ти скоро ще ни оставиш, а аз... – 

Филида изведнъж прекъсна думите си и сълзи бликнаха 

от очите ѝ. 

Трябва да се признае, че във всичко това имаше нещо 
опасно. Без съмнение Филида не притежаваше ангелска-
та красота на Виола. Но нейната хубост беше такава, че 
еднакво събуждаше страстите. Може би Глиндън никога 
не беше обичал истински Виола. Може би чувствата, ко-
ито тя му вдъхваше, не можеха да се нарекат любов. Как-
то и да е, но като гледаше тези тъмни очи, му се струва-
ше, че сякаш до сега не е обичал. 

– А не искаш ли да напуснеш твоите балкани? – про-
шепна той, като се доближи още повече до нея. 

– Ти ли казваш това? – каза тя, като се отдръпна и го 
погледна втренчено. – Не знаеш ли какви сме ние, дъ-
щерите на планината? Вие, веселите блестящи кавалери 
от градовете, рядко възнамерявате да направите това, 
което говорите. За вас любовта е забава. За нас – тя е 
живота. Да напусна планините! Добре. Но мога ли да 
напусна своята кръв? 

– Запази завинаги характера си – той е хубав. 
– Да, хубав е, докато бъдеш верен. Изневериш ли ми, 

ще стане див. Трябва ли да ти обяснявам каква съм аз – 
какви са момите на тая страна? Дъщери на мъже, които 
вие наричате разбойници, ние искаме да бъдем другарки 
на нашите възлюбени или на нашите съпрузи. Ние оби-
чаме горещо и смело го признаваме. Ние стоим до вас 
във време на опасност. Слугуваме ви като робини, когато 
сте вън от опасност. Ние никога не изменяме, но отмъ-
щаваме за измината. Вие можете да ни укорявате, да ни 
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биете, да ни подритвате като псета – ние всичко понася-
ме безропотно. Но измените ли ни, сме по-неумолими и 
от тигрици. Бъдете верни и нашите сърца ще ви възнаг-
радят. Изневерите ли, ръцете ни ще въздадат възмездие. 
Е, обичаш ли ме сега? 

Докато говореше, външният вид на италианката най-

красноречиво придаваше израз на думите ѝ – ту нежен, 

ту искрен, ту заплашителен, а при последния въпрос, тя 
кротко приведе глава и застана пред него, сякаш страху-
вайки се от неговия отговор. Суровият, смел и див дух, в 
който това, което изглеждаше неженствено, се явяваше 
още по-женствено, не само че не отблъскна Глиндън, а 
го плени. Той отговори бързо, кротко и свободно:  

– Да, Филида. 
О „да!“, разбира се, Кларънс Глиндън! Всеки лекомис-

лен човек отговаря лесно „да“ на подобни въпроси, кога-
то те са изречени от такива розови уста! Пази се, пази! 
Защо, Мейнуре, оставяш ученика си двадесет и четири 
часа на произвола на тези диви планински котки? Да 
проповядваш пост, въздържание и пълно самоотричане 
от всички съблазни на чувствата! То е добре за теб „мъд-
рецо“, който си Бог знае колко века стар! Но на 24 годи-
ни твоят учител би те държал надалеч от всякакви Фи-
лиди, защото иначе едва ли щеше да имаш някакъв 
стремеж към Кабалата! 

И те стояха така и си говореха, кълняха се един на 
друг и въздишаха, докато майката на момата се раздви-
жи из къщи, а Филида подскочи отново към своята 
хурка, като сложи пак пръста си на устните. 

– Има повече магия у Филида, отколкото у Мейнур – 
си каза Глиндън, връщайки се весело към замъка. – И 
все пак не знам дали мога да обичам един характер, кой-
то е готов за отмъщение! Но онзи, който притежава ис-
тинската тайна, може да презре дори отмъщението на 
една жена и да обезоръжи всяка опасност! 

Защо, окаянико, нима вече замисляш възможността 
за измяна? Да наливаш чиста вода в калта – казваше 
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Занони – означава само да повдигнеш мътилката ѝ! 
 

Глава Седма 

„Виждаш ли пазач да стои на прага? Какво пази той?“ 
из „Енеида“, Вергилий 

 

Дълбока нощ е. Всичко почива в стария замък – всич-
ко е бездиханно под меланхоличното небе. Сега е време-
то. Мейнур, със своята сурова мъдрост, Мейнур – врагът 
на любовта, чийто поглед ще прочете в сърцето ти и ще 
ти откаже обещаните тайни, защото лъчезарното лице 
на Филида смущава безжизнената сянка, която той на-
рича мир. Мейнур пристига утре. Възползвай се от нощ-
та! Пренебрегни страха! Сега или никога! Смели мла-
дежо – смел въпреки всичките ти заблуди –  със спокой-
но сърце ръката ти пак отваря забранената врата! 

Той сложи лампата си на масата до книгата, която 
още стоеше отворена. Той я прелисти, но не можа да 
разчете непознатия шифър, докато стигна до следния 
пасаж: „Когато по такъв начин ученикът е въведен и 
подготвен, нека отвори прозореца, да запали лампата 
и да измие слепите си очи с елексира. Трябва обаче да 
внимава кога пие лепкавата и огнена течност. Да я 
вкуси, преди тялото му да свикне постепенно телото 
с екстатичното питие посредством дълбоки вдишва-
ния, означава да познае не живота, а смъртта.“ 

Той не можа да разчете по-нататък указанията: ши-
фърът пак се сменяше. Глиндън сериозно и внимателно 
огледа стаята. Лунната светлина тихо влезе през прозо-
реца, щом той го отвори, и – осветявайки пода и стените 
– тя като че ли внушаваше присъствието на някаква не-
видима и зловеща сила. Той нареди мистичните лампи – 
девет на брой – около центъра на стаята – и ги запали 
една по една. Един пламък  със сребристо-лазурни отте-
нъци лумна от тях и освети стаята с тихо и все пак твърде 
ослепително сияние. Скоро светлината стана по-мека и 
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по-мъглява, като тънък сив облак, подобен на мъгла, тя 
лека-полека се разстла из стаята. Студени тръпки прони-
заха сърцето на англичанина и бързо се разнесоха по 
него като смъртен студ.  

Инстинктивно схванал опасността, той се довлече, 
макар и трудно – защото краката му сякаш се бяха вце-
пенили и тежаха като камък – до лавицата, където бяха 
наредени кристалните стъкленици. Той бързо вдъхна 
еликсира и си намокри слепите очи с искрящата течност. 
Същото чувство на сила и младост, и радост, и лекота, 
която бе усетил сутринта, замести мигновено смъртното 
вцепенение, което преди малко беше обхванало самия 
живец на неговия живот. Той застана със скръстени на 
гърдите ръце и гордо се изправи, чакайки да види какво 
ще стане. 

Парата беше станала гъста като снежен облак. Лампи-
те я пронизваха като звезди. И той ясно видя някои 
форми, наподобяващи донякъде очертанията на човеш-
ки фигури, които се носеха бавно и с правилно движение 
през облака. Те изглеждаха безплътни. Телата им бяха 
прозрачни и сгърчени или изтегнати като пръстените на 
змия. Докато те се движеха в тържествен ред, той чу 
един тих, но музикален звук, като песен на неизразимо 
спокойна радост. Нито едно от тези привидения не му 
обърна внимание. Силният му копнеж да ги заговори, да 
бъде между тях, да направи едно от техните движения на 
ефирно щастие – защото такива му се струваха те – го 
накара да протегне ръце и да се помъчи да извика, но 
само един непонятен шепот мина по устните му.  

А движението и музиката продължаваха по същия на-
чин, сякаш нямаше жива душа. Те бавно изписваха кръг 
в стаята, извисяваха се и в същия тържествен ред и един 
по един излитаха през прозореца и изчезваха в лунната 
светлина. После, както ги следваше с поглед, прозорецът 
се помрачи от някакъв предмет, който не можеше да се 
различи на пръв поглед, но който беше достатъчен, за да 
превърне по най-тайнствен начин насладата, която беше 
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изпитал преди, в неописуем ужас.  
Лека-полека, тоя предмет се оформи пред погледа му. 

Той приличаше на човешка глава, покрита с тъмно було, 
през което ropяxa с тъмен, демоничен огън две очи, кои-
то го смразиха до мозъка на костите. Нищо, освен лице-
то, не можеше да се различи. Нищо освен тия неумоли-
ми очи. Но ужасът, който още от самото начало изглеж-
даше отвъд човешките сили, се увеличи хилядократно, 
когато след малко привидението бавно се вмъкна в стая-
та. Когато се приближаваше, парите отстъпваха пред 
него. Светлитe лампи замъждукаха и пламъкът им нес-
покойно затрепери, като че ли облъхнат от диханието на 
неговото присъствие. Фигурата му беше забулена като 

лицето, но очертанията ѝ наподобяваха на жена. Но то 

не се движеше така, както се движат духовете, които 
приемат образа на живите. То изглеждаше по-скоро че 
пълзи като някое огромно, безформено влечуго. Като се 
спря, то най-накрая се сви до масата, на която стоеше 
мистичната книга, и пак впери поглед през полупроз-
рачното си було към дръзкия момък, който го беше при-
зовал неволно.  

Дори и най-причудливата фантазия на някогашните 
монаси или художници от северните страни, не би могла 
да придаде на лицето на един дявол или нечестив дух 
този образ на смъртоносна злоба, с която говореха на 
изтръпналия от страх човек очите на призрака. Всичко 
останало в него беше тъмно, покрито, забулено и ларво-
подобно. Но този така силен, пъклено-пламтящ, и все 
пак толкова жив поглед, имаше в себе си нещо почти 
човешко в своята страстна омраза и подигравателен вид 
– нещо което даваwе възможност да се види, че приз-
рачният Ужас не беше само дух, а беше достатъчно ве-
ществен – поне дотолкова, че да го направи по-смъртен 
и по-страшен враг за една материална форма.  

Като в агония Глиндън беше вкопчил ръце в стената, 
косите му бяха настръхнали, очите изцъклени. И както 
все още гледаше тоя ужасяващ поглед, Призракът му 
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заговори. И по-скоро душата му, отколкото ушите му, 
разбираха думите, които той каза. 

– Ти влезе в необятните Предели. Аз съм Пазачът на 
Прага. Какво искаш от мене? Мълчиш? Страх ли те е от 
мен? Не съм ли аз твоята възлюбена? Не се ли отрече от 
радостите на твоя род заради мен? Би ли желал да бъдеш 
мъдър? Моя е мъдростта на безбройните епохи. Целуни 
ме, мой смъртен възлюбен. 

И ужасният Призрак припълзяваше все по-близо и 
по-близо до него. Той се сви до него и почувства дихани-
ето му! Със силен вик той падна в несвяст на земята и не 
знаеше какво стана с него, докато на другия ден по обед 
отвори очи и се намери на леглото си. Лъчезарното 
слънце пръскаше светлината си през прозореца, а до не-
го стоеше Паоло, зает с излъскване на своята карабина, 
тананикайки някаква калабрийска любовна песен. 

 

Глава Осма 

На един от островите, чиято история безсмъртната 
литература и слава на Атина все още обличат с печален 
интерес, и на който Природата все още придава велико-
лепие и в гледките, и в климата, еднакво лъчезарни как-
то за свободния, така и за роба – бил той йониец, вене-
цианец, гал, турчин или вечно неспокойния британец, 
Занони установи своя брачен дом. Там въздухът носи 
благоуханията на далечните равнини, които се стелят 
далеч зад синята морска шир. Гледан от един от негови-
те зелени хълмове, островът, който той бе избрал, изг-
леждаше като красива градина. Кулите на неговата сто-
лица блестяха сред лимонени и портокалови гори. Лози 
и маслинови гори покриваха навред долините и се прос-
тираха по склоновете на хълмовете, а вилите, фермите и 
колибите бяха покрити с разкошни бродерии от тъмно-
зелени листа и пурпурни плодове. Защото тук щедрата 
красота като че ли оправдаваше красивите суеверия на 
една религия, която, твърде влюбена в земята, предпо-
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читаше по-скоро да принизи боговете до човешки обра-
зи, отколкото да възвиси човека до Олимп, който не е 
тъй съблазнителен и не предлага толкова наслади.  

И днес още се усмихва той приветливо на рибарите, 
които разлюляват стари танци по крайбрежните пясъци, 
и на момите, които под сянката на дървото, хвърлящо 
сянка над тяхната мирна колиба, украсяват от древност-
та разкошната си коса с някое сребърно украшение…  

В страните, където Афродита се роди от морските 
вълни, обкръжена от Годишните Времена, уловени ръка 
за ръка и застанали на брега, за да я посрещнат и при-
ветстват, Природата може да задоволи всичко. 

Островът, който Занони избра, беше един от най-
красивите в туй божествено море. Неговото жилище, 
което се намираше на известно разстояние от града, но 
близо до един от заливите на брега, принадлежеше на 
един венецианец. И макар че беше малко, притежаваше 
такова изящество, каквото жителите на острова никога 
не биха се погрижили да сътворят. В морето, на видно 
място, беше спуснал котва неговият кораб. Неговите ин-
дуси, както и преди, изпълняваха с безмълвна важност 
службата си на домашна прислуга. Надали можеше да 
има по-красив кът и по-сигурна самота. За тайното зна-
ние на Занони, за невинното неведение на Виола шум-
ният и блестящ свят бяха еднакво безразлични. Любя-
щото небе и хубавата земя са достатъчни другари за 
Мъдростта и Неведението, докато те обичат! 

Макар че, на пръв поглед нямаше нищо в  занимания-
та на Занони, което да го издава като адепт на окултните 
науки, навиците му бяха на човек, който си спомня или 
размишлява. Той обичаше да върви сам, най-вече в ран-
ни зори или през нощта при ясна месечина (особено ко-
гато тя се пълнеше) цели мили надалеч из богатите 
околности на острова, да бере билки и треви, които той 
съхраняваше с ревнива грижа. Понякога, посред нощ, 

Виола се събуждаше – сякаш някакъв инстинкт ѝ подс-

казваше, че той не е до нея – и, като протегнеше ръце, 
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наистина откриваше, че инстинктът ѝ не я беше излъгал. 

Но тя скоро разбра, че той не иска да говори за странни-
те си навици. И макар че понякога някакъв студен тре-
пет, предчувствие или подозрение преминаваха през 
нея, тя се въздържаше да го пита. 

Но неговите излети не винаги бяха самотни. Често, 
когато морето беше тихо като езерото, заобиколено от 
безплодната пустош на отсрещния бряг на Кефалония, 
който беше абсолютна противоположност на усмихнати-
те брегове, на които те живееха, Виола и той прекарваха 
по цели дни в бавно плаване около бреговете или пък 
посещаваха съседните острови. Всеки кът на гръцката 
земя, тази „красива приказна страна", му се струваше 
познат. И когато той говореше за миналото и за неговите 
хубави традиции, учеше Виола да обича племето, от кое-
то беше произлязла поезията и философията на света. И 
колкото по-добре го опознаваше, тя откриваше у него все 
повече и повече неща, които увеличаваха очарованието, 
което бе овладяло Виола още от начало.  

Любовта му към нея беше така нежна, така внимател-
на, и имаше онова хубаво и трайно качество, че изглеж-
даше по-скоро признателна за щастието, че обича, от-
колкото горда заради щастието, което даваше. Обикно-
вено той беше тих и любезен към онези, които го добли-
жаваха, дори до апатия. Никога сърдита дума не изли-
заше от устата му, нито сърдит поглед от очите му. Вед-
нъж те бяха изложени на едно премеждие, което беше 
често срещано по тези полудиви по онова време краища. 
Дружина пирати, които върлуваха по съседните брегове, 
бяха научили за пристигането на чужденците, а моряци-
те на Занони бяха раздрънкали за богатството на своя 
господар.  

Една нощ, след като Виола се бе оттеглила за сън, тя 
се събуди от слаб шум долу. Занони го нямаше до нея. Тя 
се вслуша разтревожена. Стон ли някакъв достигна до 

слуха ѝ? Тя стана и отиде към вратата. Всичко беше тихо. 

Нечии стъпки тихо се приближаваха и Занони влезе, 



 
277 

спокоен както винаги, като че ли неподозиращ нейната 
тревога. На сутринта трима мъже бяха намерени мъртви 
пред прага на главния вход, чиято врата беше отворена 
със сила. Околните съседи познаха най-кръвожадните и 
страшни разбойници от крайбрежието – хора, опетнени 
с хиляди убийства, които никога до тогава не бяха пре-
търпели несполука в нападенията, към които ги бе под-
тикнала тяхната ненаситна жажда за грабеж.  

Стъпките на няколко други бяха оставили следи по 
пясъка на брега. Изглеждаше, че съучастниците бяха 
избягали след смъртта на своите главатари. Но когато 
венецианският върховен управител на острова дойде да 
разследва, остана с впечатлението, че начинът, по който 
разбойниците бяха загинали, беше една необяснима за-
гадка. Занони не излезе от стаите, в които той обикнове-
но правеше своите химически изследвания. Нито един 
от слугите не беше смутен в съня си. Никакви белези на 
човешко насилие не се виждаха по труповете на умрели-
те. Те бяха загинали без да оставят никакъв знак.  

От този момент нататък домът на Занони и не само 
той, а и цялата околност, стана светиня. Съседните села, 
зарадвани че бяха освободени от тази напаст, гледаха на 
чужденеца като на човек, когото св. Богородица беше 
взела под особена закрила. 

И наистина пъргавите гърци от околността, които се 
лесно възбуждаха от всяко външно впечатление и които 
бяха поразени от странната и величава красота на тоя 
човек, познаващ родния им език като истински грък и 
чийто глас често ги утешаваше в техните скърби, а ръка-
та му никога не се затваряше за нуждите им, дълго време 
след като той напусна техните брегове, си спомняха с 
благодарност за него и още сочат високия явор, под кой-
то често го виждаха да седи – сам и замислен в горещи-
ните по обед.  

Но Занони посещаваше и места по-малко видими от 
сянката на явора. Често през нощта, ако не друг, поне 
луната го виждаше да излиза от миртите, покриващи 
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околните хълмове, сред които бликат цели извори възп-
ламенителни вещества, чието лечебно въздействие върху 
органичния свят съвременната наука може би дори и не 
подозира. Но най-често той прекарваше времето си в 
една пещера, която се намираше в най-самотната част на 
залива, където сталактитите изглеждаха като наредени 
от нечия изкусна ръка и бяха свързвани от суеверните 
селяни с многобройните и почти непрекъснати земетръ-
си, на които острова е постоянно подложен. 

Но каквито и да бяха помислите, които го подтикваха 
към тия скитания и го караха да посещава тези места, те 
винаги бяха или свързани, или поне подчинени на едно 
едничко върховно и мощно желание, което с всеки един 
ден, прекаран в приятното присъствие на Виола, все по-
вече и повече се затвърждаваше и усилваше. 

Сцената, на която Глиндън беше свидетел през време 
на своя транс, беше съвсем истинска. И скоро след тая 
нощ Виола смътно долови, че някакво непознато влия-

ние се опитва да се вмъкне в щастливия ѝ живот. Виде-

ния, неясни и красиви, като онези, които тя бе имала по-
рано, само че по-постоянни и по-поразителни, започна-
ха да я посещават денем и нощем, когато Занони го ня-

маше. В негово присъствие обаче те избледняваха и ѝ се 

струваха по-нехубави от самото му присъствие. Занони 
жадно и подробно я разпитваше за нейните видения, но 

изглеждаше, че отговорите ѝ не го задоволяваха и като 

че ли го смущаваха. 
– Не ми говори – каза той един ден – за тези несвър-

зани образи, за върволиците звездни форми, които се 
редят като в танц или за онези нежни мелодии, които ти 
се струват като музика и език на далечните сфери. Не ти 
ли се е явявал един образ по-отчетлив и по-красив от 
другите – не си ли чула нечий глас, който да ти говори 
или да изглежда, че говори на твоя собствен език, и да ти 
нашепва за странни тайни и величествено познание?  

– Не. Всичко е объркано в тез видения – и нощем, и 
денем. И когато – при звука на твоите стъпки – аз се 
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връщам в себе си, моята памет не задържа нищо, освен 
едно смътно чувство на щастие. Колко е различно то, 
колко е студено в сравнение с чара да се унасям в твоята 
усмивка и да се вслушвам в гласа ти, когато ми казва: „Аз 
те обичам!“ 

– А как така видения, които не бяха толкова красиви, 
неотдавна ти се струваха толкова очарователни? Защо 
тогава те будеха твоето въображение и изпълваха сърце-
то ти? Някога ти копнееше по един приказен свят, а сега 
изглеждаш така доволна от обикновения живот! 

– Не ти ли обясних това преди? Нима е обикновен 
живот да обичаш и да живееш с този, когото обичаш? Аз 
получих истинския приказен свят! Не ми говори за друг! 

Така ги заварваше нощта край Самотния бряг. И За-
нони – изтръгнат от възвишените си замисли и приве-
ден над нежното лице на Виола – забравяше, че в Хар-
моничния Безкрай, който ги обкръжаваше, имаше и дру-
ги светове, освен човешкото сърце. 

 

Глава Девета 

„Когато душата се извиси до същества, по-напреднали 
от нея, тогава тя напълно се отделя от подчинените 
същества и заменя живота си за друг един живот...“ 

Ямблик 
 

„Адон-Ай! Адон-Ай! Яви се, яви ce!“ 
И в самотната пещера, където някога са звучали ора-

кулите на езическите богове, се появи между сенките на 
фантастичните канари една светла и гигантска колона, 
която излъчваше сияние и се сменяше всеки миг. Тя 
приличаше на блестящата, но мъглява пяна, която изх-
върля нагоре някой водоскок в светлината на звездните 

нощи. Сиянието ѝ освети сталактитите, скалите, сводо-

вете на пещерата и хвърляше блед и трептящ отблясък 
върху лицето на Занони. 
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– Сине на Вечната Светлина! – рече заклинателят – 
Ти, до чиято неизразима мъдрост, стъпало след стъпало, 
раса след раса, аз се стремях сред широките Халдейски 
равнини; Ти, от Когото аз тъй щедро черпих неведнъж 
мъдрост, която само Вечността може да изчерпи; Ти, 
Който – тъждествен с мен дотолкова, доколкото позво-
ляват това разнородните ни естества – си бил от векове 
насам мой близък и мой приятел – дай ми отговор и съ-
вет сега! 

От стълба се появи едно Същество с невъобразимо ве-
ликолепие. Лицето Му беше лице на юноша, но тържест-
вено, като че ли носещо съзнанието на вечността и мира 
на мъдростта. Светлина, подобна на сиянието на звезди-
те, струеше през прозрачните Му вени. Ръцете и краката 
Mу също бяха от светлина. Светлината изпускаше непре-
къснати отблясъци, които сякаш извираха от вълните на 
Неговата лъчезарна коса. С ръце, скръстени на гърдите, 
То застана на няколко крачки от Занони и тихият му 
глас кротко промълви: 

– Моите съвети някога ти бяха скъпи, някога, нощ 
след нощ, душата ти можеше да следва Моя полет през 
безметежните и светли простори на Безкрая. Но сега ти 

сам се привърза към Земята с най-силните ѝ вериги и 

привличането ти към пръстта е по-силно от симпатията, 
която привличаше към твоите чародейства Обитателя на 
Звездните Простори и Ефира! Последния път, когато 
душата ти се обърна към мен, чувствата ти вече бяха 
смутили разума и помрачили зрението ти. Още веднъж 
Аз идвам при тебе. Но силата ти, дори само да ме призо-
ваваш пред теб, започва да бледнее в твоя дух, както 
слънчевите отблясъци на морските вълни, когато вятъ-
рът гони облаците в простора между морето и небето. 

– Уви, Адонай! – отговори тъжно ясновидецът. – Аз 
знам много добре условията на онзи живот, в който Тво-
ето присъствие обичаше да внася радост. Аз знам, че 
мъдростта ни произлиза само от равнодушието ни към 
нещата от този свят, който владее мъдростта. Огледалото 
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на живота не може да отразява и небето, и земята. Обра-
зът на едната изчезва от повърхността, когато другата се 
отпечата в нейните дълбини.  

Но не за да се върна към онова възвишено състояние, 
при което разумът, свободен от веригите на плътта, се 
възкачва от област в област, дори до небесните сфери – 
Те призовах аз на помощ още веднъж – с предсмъртната 
мъка и усилие на моята отслабнала сила. Аз обичам. И в 
любовта започвам да живея в милия за мен човешки 
живот на едно друго същество! Макар и да съм опазил 
знанието си, за да отблъсна всяка опасност, насочена 
против мен или против онези, на които мога да гледам 
от спокойната висота на равнодушната наука, аз съм 
сляп като последния смъртен за съдбините на онова съ-
щество, което кара сърцето ми да тупти от страстите, 
помрачаващи моя поглед. 

– Какво значение има това? – попита Адонай. – Твоя-
та любов е само посмешище, което носи това име. Ти не 
можеш да обичаш като онези, които ги очаква смърт и 
гроб – за кратко време! – То е само като един ден от тво-
ите безбройни дни, а формата, за която ти страдаш е са-
мо прах! Другите, онези от по-долния свят, вървят ръка 
за ръка и заедно към гроба.  

Ръка за ръка те излизат от червея до нови цикли на 
съществувание. За теб тук долу има векове. За нея – само 
часове. За нея и за теб – о, бедни, но могъщи! – ще ли 
има някога за вас отвъд някакво съединяване? През как-
ви степени и небеса на одушевен живот ще трябва да 
мине нейната душа, когато ти, самотен окъснял пътник, 
ще достигнеш от мрачините земни до дверите на свет-
лината! 

– Сине на Звездните лъчи, мислиш ли че тая мисъл не 
ме преследва постоянно? И не виждаш ли, че те призо-
вах, за да ме изслушаш и да ми помогнеш в моя зами-
съл? Не разбираш ли моето желание и моята мечта да 

издигна живота ѝ до моя собствен? Ти, Адонай, Който се 

къпеш в небесната радост, какво представлява животът 
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ти в океана на Вечното Сияние – Ти не можеш, освен по 
пътя на познанието, да си представиш какво чувствам аз 
– потомъкът на смъртните – сега, когато съм отделен от 
обектите на страшната, но възвишена амбиция, която 
първа окрили и издигна моите желания над тленната 
земя – сега, когато се виждам принуден да остана сам в 
тоя нисш свят.  

Потърсих другари сред моя род, но напразно! Най-
накрая си намерих другарка! Дори дивата птичка и ди-
вият звяр – и те си имат своите другарки. Моята власт 
над злите същества на ужаса може да пропъди техните 
лаври от пътя, който ще я поведе нагоре, докато възду-

хът на вечността подготви съществото ѝ за еликсира, 

който побеждава смъртта. 

– Tи започна посвещаването ѝ, но не успя! Знам това. 

Ти призова и изпрати да посетят съня ѝ най-красивите 

видения. Ти извика най-миловидните деца на въздуха да 

прошепнат своята музика в нейния унес, но душата ѝ не 

иска да слуша, а щом се върне на земята, тя се изтръгва 

от влиянието ѝ! Слепецо, защо? Не можеш ли да проу-

мееш? Защото в душата ѝ всичко е любов. В нея няма 

последващи чувства, които да я свързват и да имат как-

вото и са е родство с онова, което искаш да ѝ внушиш с 

своите вълшебства. То упражнява своята  привлекателна 
сила върху желанията и стремежите на интелекта. Какво 
общо има то със страстта, която принадлежи на Земята, 
и с надеждата, която излита направо към небето? 

– Но не може ли да има някакъв посредник, някаква 
връзка, чрез която нашите души, могат да се съединят,  
както сърцата ни, и моята душа да има влияние върху 
нейната? 

– Недей Ме пита – няма да ме разбереш! 
– Заклевам Те! Говори! 
– Когато две души са разделени, не знаеш ли, че една 

трета душа, в която двете се срещат и живеят, е връзката 
помежду им? 
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– Разбирам те, Адонай – каза Занони – и едно сияние 
на по-човешка радост, отколкото досега беше огрявало 
лицето му, просветна по него. – И ако моята съдба ми 
отреди честития дял на простите хора, ако ми се роди 
дете, което да мога да притисна до гърдите си и да го 
нарека свое!  

– За да бъдеш в края на краищата пак човек, затова 
ли се стреми да станеш повече от човек?! 

– Но едно дете, една втора Виола! – промълви Зано-
ни, който едва слушаше Сина на Светлината. Една мла-
да, свежа душа от небето, която аз ще мога да възпита-
вам още от първия миг, когато тя се докосне до земята – 
чийто криле аз ще мога да обуча да следват сред величи-
ето на вселената и чрез която и майката ще може да се 
извиси над царствата на смъртта! 

– Пази се, размисли! Не знаеш ли, че най-ужасният 
ти враг живее в реалното? Твоите желания те водят все 
по-близо и по-близо до човечеството. 

– Ах, сладко е човечеството! – отговори Занони. 
И докато ясновидецът говореше, по лъчезарното лице 

на Адонай просветна една слаба усмивка. 
 

Глава Десета 

Вечният събира вечни неща, смъртният – тленни. 
 

Извадки от писмата на  

Занони до Мейнур 

Писмо 1 

Ти не си ме информирал за напредъка на твоя ученик. 
Страхувам се, че външните условия формират умовете на 
днешните поколения толкова различно от ума на силни-
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те и сериозни синове от по-старите времена43, че дори и 
най-грижливото ти и най-предпазливо ръководство би 
могло да се провали, даже и ако имаше да ръководим по-
издигнати и по-чисти натури от тази на неофита, на ко-
гото ти отвори вратите си… Вместо да подхранват и кул-
тивират тази ефирна почва, от която природата, изуча-
вана както подобава, може да произведе богати плодове 
и хубави цветя, те се стремят да я премахнат от своя пог-
лед. Те приемат този стремеж на интелекта да се извиси 
от техния човешки свят до безкрайните предели на духа 
като болест, която лекарят трябва да излекува, без да 
знаят, че именно от това състояние на техния живот – в 
неговата най-несъвършена и детинска форма – се раж-
дат и радост, и поезия, и музика, и изкуство – с една ду-
ма – всичко, което принадлежи на идеята за красота, на 
която нито сънят, нито бодърстването могат да дадат 
образ и подобие.  

Когато сами ние, Мейнуре, в отдавнашни времена, 
бяхме неофити и стремящи се – ние принадлежахме към 
една класа, за която сегашният свят беше затворен и 
забранен. Нашите прадеди имаха само една цел в живота 
– знанието. От люлката още ние бяхме преназначени и 
обречени на мъдростта като на нещо свещено. Ние за-
почвахме нашите издирвания там, където съвременните 
теории отпускат в невяра крилете си. И това, което за нас 
бяха първоначални елементи на науката, съвременните 
учени го презират като нелепа химера или се отвръщат, 
обезсърчени от него, като от непроницаема тайна. 

Дори основните начала, тези велики, макар и прости 
теории на електричеството и магнетизма, остават тъмни 

 
43 „Сега човек се нуждае от много по-голяма сила, за да вижда 
това, което съществува свръхсетивно, отколкото преди изти-
чането на Кали-Юга, когато още в през 19-ти век светът, гра-
ничещ непосредствено с физическия, беше закрит само с едно 
було и Михаил водеше борбата повече зад сцената. Но Михаил 
настоява неговото господство безусловно да си пробие път. 
Арх. Михаил е един силен дух и той изцяло се нуждае само от 
смели хора, вътрешно смели хора.“ (Р. Щайнер, Събр. съч. 237) 



 
285 

и неизяснени в споровете на техните заслепени школи. 
Но даже и в нашите младини, колко малко души дости-
гаха до първия кръг на братството и – след като с  голяма 
мъка успяваха да вкусят от възвишените привилегии, 
към които се стремяха – те доброволно напускаха свет-
лината на слънцето и слизаха без усилия до гроба – по-
добно на пилигрими в безбрежна пустиня – ужасени от 
безмълвието на своята самотност и от отсъствието на 
каквато и да е видима цел.  

Ти, в когото като че ли нищо друго не живее, освен 
желанието да знаеш, ти който се обръщаш към всички, 
които искат да вървят по пътя на Тайната наука – Човек-
книга, безчувствен за наставленията, които вещаеш – ти 
винаги си търсил готови души и често си увеличавал 
нашия брой с нови членове. Но на тях им бяха разкрива-
ни само частични тайни. Техният стремеж към слава и 
страстите им ги правиха недостойни за останалото. И 
сега, без друг интерес, освен желанието да направиш 
един научен опит, без любов и милост – ти излагаш тази 
душа на превратностите на ужасното изпитание! Ти 
мислиш, че едно такова любопитно усърдие и необорима 
смелост са достатъчни, за да спечелят победа там, където 
дори строгият разум и чистата добродетел често не са 
успявали.  

Ти мислиш също, че онзи зародиш на изкуството, 
който е вложен в ума на художника, понеже той съдържа 
в себе си изцяло ембриона на Силата и Красотата, може 
да се разцъфне в царственото цвете на Златната Наука. 
Това е един нов експеримент за теб. Бъди благ към твоя 
млад ученик и, ако неговото естество те разочарова още 
при първите стъпки на процеса, пусни го да се върне от-
ново в света, докато все още има време да използва крат-
кия и преходен живот, който се крие в чувствата и свър-
шва с гроба. А като те увещавам така, Мейнуре, ще се 
смееш ли над моите напразни надежди…  

Защо ти търсеше ученици и оглашени – защо, като 
виждаш как един по един доброволно се откъсват от на-



 
286 

шия светъл орден, ти постоянно се стремиш да възобно-
виш изчезналото и да възстановиш загубеното – защото 
сред твоите изчисления, безспирни и непрекъснати като 
колелетата на самата природа, ти изтръпваш при мисъл-
та, че можеш да останеш сам! Така е и със мен! Най-
после и аз си търся ученик – равен на мен – и аз също 
тръпна пред мисълта да остана сам! Това, за което ме 
предупреди, се сбъдна. Любовта свежда всичко към себе 
си. Или аз трябва да сляза до естеството на любимата 
или нейното естество да се извиси до моето.  

Онова, което принадлежи на истинското изкуство, е 
било винаги привлекателно за нас, чието истинско битие 
е в идеалното, откъдето впрочем слиза и самото изкуст-
во. Така че в това красиво същество, което обичам, аз 
най-накрая открих тайната, която ме свърза с нея още от 

пръв поглед… Аз видях ума ѝ да зрее под моя поглед. И 

какво вечно бликащо обновление в красивата му плодо-
витост!  

О Мейнуре, много от подобните на нас са разбулвали 
законите на природата, разрешавали са загадките на 
външната природа и са извличали светлина от мрака! Но 
не е ли поетът, който изучава само човешкото сърце, по-
голям философ от всички тях? Знанието и атеизма са 
несъвместими. Да познаваш природата означава да зна-
еш, че има Бог! Но трябва ли да се познава природата, за 
да се изследва реда и строежа на мирозданието? Когато 
срещна някой чист ум, макар и да е невеж и детински, 
ми се струва, че виждам Великия и Невеществения мно-
го по-ясно, отколкото във всички материални сфери, 
които се носят по негова повеля в пространството. 

Вярно е, че основният закон на нашия орден е, че мо-
жем да разкриваме тайните си само на чистия. Най-
ужасната част на изпитанието се състои в изкушенията, 
които нашата сила противопоставя на порочнитe. Ако 
беше възможно един лош човек да придобие нашите 
способности, какъв безпорядък щеше да внесе той на 
Земята! Добре, че това е невъзможно. Злината сама по 
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себе ще обезоръжи силата.  
Аз полагам надеждите си върху Виола, както и ти 

напразно си полагал своите на смелостта или гения на 
твоите ученици. Свидетелствай за мене, Мейнуре! Нито 
веднъж от онзи далечен ден, в който прозрях тайните на 
висшето Познание, аз не се опитах да ги използвам за 
недостойни цели, макар че разширяването на нашето 
съзнание ни лишава от родина и дом; макар че законът, 
който поставя всяка наука и изкуство далеч от шумните 
страсти и бурните амбиции на настоящия живот, ни заб-
ранява да влияем върху съдбинитe на народитe, за които 
Провидението избира по-груби и по-слепи оръдия.  

Въпреки това казвам: навсякъде, където съм бил по 
света,  съм се старал да облекча неволите и да отблъсна 
хората от греха. Силата ми е била враждебна само про-
тив злите. И все пак, при всичката ни мъдрост, как сме 
били само инструменти за Единната Сила, която ни да-
рява нашата, но само за да я направляваме.  

Как всичката ни мъдрост става на нищо като се срав-
ни с онази, която дава на най-дребната билка нейните 
чудни свойства и населява най-малката капка с нейния 
разнообразен свят. И макар че понякога ни се позволява 
да влияем върху благополучието на другите, тайнствени 
сенки забулват около нас нашето собствено бъдеще… 
 

Извадки от писмо 2 

Мислейки, че не съм достатъчно чист, за да посветя в 
тайните такова едно чисто сърце, аз призовавам да посе-
тят нейните екстатични състояния най-красивите и най-
нежните обитатели на пространството, които дадоха на 
Поезията това интуитивно прозрение в природата. Но и 

те бяха толкова чисти, колкото собствените ѝ мисли, и не 

толкова нежни, както любовта ѝ! Те не успяха да я из-

дигнат над нейното човешко сърце, защото то си има 
свое собствено небе. 
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* * * 
Току що я гледах като спи – чух я да произнася името 

ми със своето дихание. Уви! Това, което е толкова сла-
достно за други, е отровно за мен. Защото си мисля кол-
ко скоро може да дойде времето, когато нейния сън ще 

бъде без сънища, когато сърцето ѝ, което ѝ диктува моето 

име, ще се вледени, а устните, които го произнасят, ще 
онемеят.  

Какъв двойствен образ има любовта! Ако я разглеж-

даме в грубите ѝ прояви, ако виждаме само нейните 

плътски връзки, нейните мимолетни радости, нейната 
буйна треска и тъпата умора след нея, колко странно ще 
ни се стори, че тази страст е върховният двигател на све-
та, че тя е, която е продиктувала най-големите жертви и 
е влияла върху всички общества и всички времена, че на 
нея най-издигнатите и най-царствени гении са отдавали 
своята върховна почит, че без любов не е могло да има 
нито култура, нито музика, нито поезия, нито красота, 
нито живот, освен животинския.  

Но разглеждаме ли я откъм божествената ѝ страна, в 

пълното ѝ себеотричане, в нейната интимна връзка с 

всичко, което е най-деликатно и най-тънко в духа, ней-
ната власт над всичко дребнаво в живота, нейното тър-
жество над идолите, сътворени от низкото идолопок-
лонничество, нейната способност да създава дворец от 
колибата, оазис в пустинята, лято в северните ледовити 
страни, навсякъде където диша, оплодотворява и грее.  

Така че по-учудващо е, че само малцина я разглеждат 
в нейната най-свещена проява. Онова, което чувствените 
натури наричат наслади, са най-малките радости, които 
тя дава. Истинската любов не е толкова страст, колкото 
символ. 

 

Извадки от писмо 3 

Знаеш ли, че аз напоследък се питам: „Няма ли ня-
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каква вина в познанието, което ни е отделило по такъв 
начин от нашата раса?“ Истина е, че колкото по-високо 
се изкачваме, толкова по-омразни ни се струват пороци-
те на земните твари, които пълзят за кратко време по 
земята. Колкото повече ни прониква и преизпълва чувс-
твото за благостта на Всевишния, толкова по-силно чув-
стваме, че нашето щастие произхожда непосредствено от 
Него.  

Но от друга страна колко много добродетели лежат 
погребани в онези, които живеят в света на смъртта и не 
искат да умрат… Да живееш, без да се страхуваш от вра-
гове, незасегнат от недъзи и грижи, свободен от болести-
те на плътта – това е перспектива, която блазни нашата 
гордост. А не се ли възхищаваш повече от онзи, който 
умира за другите? Откакто обичам Виола, Мейнуре, ми 
се струва, че е почти подлост да избегна гроба, който 
поглъща сърцата, носили ни в своите гънки. Аз чувствам, 
че земята обхваща моя дух. Ти беше прав – вечната ста-
рост – ясна, тиха и безстрастна – е по-желано благо, от-
колкото вечната младост с нейните въжделения и стре-
межи… 
 

Извадки из писмо 4 

Получих вести от теб. Как! Наистина ли? Нима твоят 
ученик те разочарова? Уви, бедний ученико! Но ... (тук 
следват коментари върху онези епизоди от живота на 
Глиндън, които вече читателят знае или които не след 
дълго ще узнае, придружени със сериозни увещания към 
Мейнур да бди все пак върху съдбата на своя ученик). 

* * * 
Да, Адонай, Който дълго беше глух за моя зов, най-

накрая слезе пред погледа ми и остави след себе си ве-
личието на Своето присъствие в светлата форма на На-
деждата. О, не е невъзможно, Виола, не е още невъзмож-
но да се съединим душа с душа. 
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Извадки от писмо 5 

(много месеци след последното) 

Мейнуре, излез от своята апатия – зарадвай се!  
Една нова душа ще се роди в света. Една нова душа, 

която ще ме нарича баща. Ах, ако ония, за които същест-
вуват всички възможности на човешкия живот – ако те 
могат да трептят в дълбоко вълнение при мисълта, че 
могат да приветстват пак собственото си детство в лице-
то на своите чеда, ако чрез това раждане те отново се 
раждат в свещената Невинност, която е първично състо-
яние на живота, ако могат да почувстват, че на човека се 
възлага почти ангелска длъжност, когато му се предоста-
вя да ръководи един живот още от люлката и да отгледа 
една душа за небето, то какво очарование ще е за мен да 
посрещна един наследник на всички блага, които се уд-
вояват, когато се споделят!  

Колко е приятна властта, която ти е дадена – да бдиш 
и да пазиш, да вливаш капка по капка знанието, да отби-
ваш злото и да отведеш потока на живота в една по-
богата, по-широка и по-дълбока река, да го отведеш към 
рая, от който изтича! И зад тая речица нашите души ще 
се срещнат, нежна Майко. Нашето дете ще бъде оная 
връзка, която все още ни липсва. И какъв призрак ще 
може да те смути, какъв страх да те разтревожи, щом 
като твоето посвещение се извърши край люлката на 
твоето дете! 
 

Глава Единадесета 

„Но когато поискаха да се върнат там,  откъ-
дето бяха тръгнали, не можаха да намерят 
пътя, който най-напред им беше посочен, а 
почнаха да се лутат по непознати пътеки.“ 

из „Царицата на феите“, Спенсър 
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Посвещението се отлага – дните и нощите минават 

само в онези видения, с които доволното сърце храни 
безгрижната фантазия. Силфи и Феи, извинете ме, ако 
попитам дали тези видения не са по-красиви и по-
приятни от вашите! 

Те стояха край залива и гледаха как слънцето заляз-
ваше в морето. Колко време живяха те на тоя остров? 
Има ли значение – може би месеци, може би години. 
Какво ни влиза в работата да пресмятаме това щастливо 
време? В съня, който трае един миг, понякога ни се стру-
ва, че са минали цели векове. Така трябва да измерваме 
и радостите, и скърбите – не по продължителността на 
съня, а по броя на преживяванията, които тоя сън 
включва в себе си. 

Слънцето бавно залязва. Въздухът е горещ и сух. 
Снажният кораб стои неподвижно в морето. Нито лист 
не трепва по дърветата на брега. 

Виола се доближи до Занони. Едно предчувствие, кое-

то тя не можеше да определи, караше сърцето ѝ да бие 

силно. Като го погледна, тя беше поразена от неговия 
израз. То беше неспокойно, разсеяно, тревожно. 

– Тази тишина ме плаши – прошепна тя. 
Занони като че ли не я слушаше. Той промълви нещо 

на себе си, а очите му непрестанно се оглеждаха наоколо. 
Тя не знаеше защо, но този поглед, който сякаш проник-
ваше в пространството, този глас, говорещ на чужд език, 

съживи смътно в нея предишните ѝ предразсъдъци. Тя 

стана по-страхлива в часа, в който разбра, че ще да стане 
майка. Странна криза в живота на една жена и в нейната 

любов! Нещо още неродено започва да дели сърцето ѝ с 

онзи, който преди малко е бил негов единствен владетел. 
– Погледни ме, Занони – каза тя и му стисна ръката. 
Той се обърна. 
– Ти си бледа, Виола, ръката ти трепери! 
– Да, чувствам сякаш някакъв враг е допълзял до нас. 
– И твоите чувства не те лъжат. Наистина врагът е 
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дошъл. Аз го виждам през натежалия въздух. Чувам го 
през тишината: Призракът – Рушителят – Чумата. Виж-
даш ли как гъмжат листата от рояци насекоми, които се 
виждат само като се вгледаш? Те следват диханието на 
призрачния мор! 

Докато говореше, една птичка падна от клончето в 
краката на Виола. Тя запърха с крилца, обърна се за миг 
и умря. 

– О, Виола! – провикна се Занони пламенно, – това е 
смъртта. Не се ли страхуваш да не умреш? 

– Да те оставя? О, да! 
– А ако те науча как да избегнеш смъртта, ако мога да 

спра за твоята младост бързия бяг на времето, ако мога...  
Той изведнъж замълча, защото погледът на Виола из-

разяваше само ужас. Лицето и устните ѝ побледняха. 

– Не говори така, не гледай така – каза тя, като си 
спомни за него. – Ти ме плашиш. Ах, не говори така или 
ще започна да треперя. Не, не за мен, а за твоето дете. 

– Твоето дете! А ще отхвърлиш ли и за детето си тоя 
царствен дар? 

– Занони! Слънцето залезе пред очите ни, но за да из-
грее пред погледа на други. Да изчезнеш от тоя свят оз-
начава да живееш в отвъдния. О възлюбени, о съпруже, 
– продължи тя с внезапен изблик на енергия – кажи ми, 
че искаше само да се пошегуваш, че ти се искаше само да 
си поиграеш с моята глупост! В чумата има по-малко 
ужас, отколкото в твоите думи. 

Челото на Занони се помрачи. Той я гледа няколко 
мига в мълчание и каза тихо, почти строго: 

– Какво знаеш за мен, което те кара да се съмняваш? 
– О, извини ме, извини! Нищо! – се провикна Виола, 

като се хвърли на гърдите му и избухна в плач. Той изпи 

с целувка сълзите от очите ѝ, но нищо не каза. 

      – О, – каза тя с очарователна детска усмивка, – ако 
ми дадеш някакъв талисман против чумата, аз ще го 
взема от теб. – И тя протегна ръка към един малък, ан-
тичен амулет, който той носеше на гърдите си. 
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– Ти знаеш колко често той ме е карал да те ревнувам 
от твоето минало. Може би това е някакъв любовен дар, 
Занони? Но не, ти не обичаш дарителката колкото мене. 
Да ти открадна ли амулета? 

 – Дете! – каза Занони нежно. – Онази, която сложи 
това нещо на врата ми, наистина го считаше за талис-
ман, защото и тя беше суеверна като тебе. Но за мен това 
нещо е повече от магичен талисман, то е останка от едно 
скъпо минало, когато ония, които ме обичаха не се съм-
няваха в мен. 

Той изрече тези думи с такъв тъжен упрек, че те пад-
наха дълбоко в сърцето на Виола. Но тонът му прозвуча с 
особена тържественост, която смрази изблика на нейни-
те чувства, когато той завърши с думите:  

– А това нещо, Виола, аз ще го пренеса някой ден мо-
же би от моите гърди на твоите. Да, когато ти ще ме раз-
береш по-добре, когато законите на нашия живот станат 
едни и същи. 

Той бавно тръгна. Те се завърнаха у дома си. Но стра-
хът още живееше в сърцето на Виола, макар и да се 
опитваше да се отърве от него. Тя беше италианка и ка-
толичка с всичките суеверия на своята родина и вяра. Тя 
се скри в стаята си и взе да се моли пред една малка ико-
на на Сан Дженаро, която свещеникът на тяхната енория 

ѝ беше дал още като дете и която я придружаваше нав-

сякъде, където отидеше. 

По-рано тя мислеше, че ще ѝ бъде невъзможно да се 

отдели от нея. Но ако имаше някакъв талисман против 
чумата, нима тя се боеше от нея заради себе си?  

Следващата сутрин, като се събуди, Занони намери 
иконата на светията окачена на шията му заедно с аму-
лета. 

– Сега вече няма да се страхуваш от чумата – каза Ви-
ола през сълзи и смях. И ако започнеш да ми говориш 
пак като снощи, светецът ще те порицае. 

Е, Занони, може ли да има наистина общуване по ми-
съл и дух, освен с равни? 
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Морът избухна – островът трябваше да се напусне. 
Могъщи ясновидецо, ти нямаш силата да спасиш ония, 
които обичаш! Сбогом, брачен покрив, приятна почивка 
от грижите, сбогом! И други хубави страни може да ви 
приветстват и приемат, о възлюбени един за друг… 

Вейте тихо, благоприятни ветрове. Надувайте се весе-
ло, платна, далеч от земята, където смъртта дойде да 
изтръгне скиптъра на любовта! Бреговете се плъзгат 
един след друг. Нови брегове се откриват след зелените 
хълми и протокаловите гори на брачния остров. Отдалеч 
сияят сега на лунната светлина запазените още стълбове 
на един храм, когото атиняните бяха посветили на Мъд-
ростта. И стоейки на кораба, който плава под полъха на 
свежия ветрец, жрецът на мъдростта, който бе надживял 
богинята на храма, промълви на себе си: 

– Мъдростта на вековете донесе ли ми по-щастливи 
часове, отколкото онези, които изживява овчарят, за 
когото няма друг свят, освен родното село, нито други 
стремежи, освен целувката и усмивката на домашното 
огнище? 

Луната равномерно огряваше развалините на храма 
на загиналата вяра, осветяваше хижата на живия селя-
нин, върховете на вековната планина и мимолетната 

зеленина, която облича нейните склонове и лъчите ѝ 

сякаш отговаряха с усмивка на равнодушно презрение 
на онова същество, което може би беше видяло съграж-
дането на храма и в своето загадъчно съществувание ще 
види може би и разрушаването на планината.  

 

Книга Пета:  

Въздействието на еликсира 

„Полезно ли е да се повдига булото,  
когато те заплашва близка опасност?“ 
 

из „Касандра“, Шилер 
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Глава Първа 

Ще напомним, че оставихме Паоло край леглото на 
Глиндън. И когато се събуди от дълбокия сън и ужасните 
спомени за миналата нощ се върнаха в паметта му, анг-
личанинът нададе силен вик и покри лицето си с ръце. 

– Добро утро, Ваше Превъзходителство – рече весело 
Паоло. – Дявол да го вземе! Вие здравата спахте! 

Звънът на тоя мъжки глас – тъй весел, звънлив и 
здрав – разпръсна привиденията, които бяха нахлули в 
главата на Глиндън. Той се изправи в леглото си.  

– Къде ме намерихте? Какво правите тук? 
– Къде Ви намерих ли? – повтори Паоло в почуда. – В 

леглото ви, разбира се. Защо съм тук? Защото нашият 
господар ме помоли да ви почакам да се събудите, за да 
ми дадете Вашите разпореждания 

– Господарят Мейнур – пристигна ли той? 
– Пристигна и замина, сеньоре. Той остави това пис-

мо за Вас. 
– Дайте ми го и почакайте вън, докато се облека. 
– На Вашите услуги. Поръчах богата закуска, сигурно 

сте гладен? Аз си падам малко готвач, какъвто е редно да 
бъде синът на един монах. Ще се учудите на моята дарба 
да готвя риба. Пеенето ми, надявам се, няма да ви при-
теснява. Аз пея винаги, когато правя салата: това хармо-
низира зеленчуците. – И като метна на рамо карабината 
си, Паоло изскочи от стаята и притвори вратата. 

Глиндън се беше вече задълбочил в писмото: 
„Когато най-напред те приех за ученик, аз обещах на 

Занони, че ако се убедя още от първите изпитания, че ти 
само ще увеличиш не броя на членовете от нашия орден, 
а броя на жертвите, които напразно са се стремили да 
влязат в него, аз няма да те доведа до крайното ти зло-
щастие и гибел. Че ще те изпратя пак в света. Аз си 
удържам обещанието.  

Твоят изпит беше най-лекият, какъвто един неофит е 
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минавал някога. Аз не поисках от тебе нищо друго, освен 
въздържание от чувствени наслади и едно кратковре-
менно изпитване на твоята вяра и твоето търпение. Вър-
ни се отново в твоя свят. Ти не си достоен да се стремиш 
към нас! 

Аз бях онзи, който накара Паоло да те приеме на 
празненството. Аз бях оня, който накара стария просяк 
да ти иска милостиня. Аз бях оня, който остави отворена 
книгата, за да не можеш да четеш, без да пристъпиш по-
велята ми. Добре, ти видя какво те чака пред прага на 
знанието. Ти срещна лице в лице първия враг, който зас-
трашава онзи, когото все още владеят и тормозят страс-
тите.  

Чудиш ли се, че завинаги затварям вратата пред теб? 
Не разбираш ли, най-накрая, че се изисква  уравновесе-
на и пречистена душа, която се е повдигнала не чрез 
външни магични средства, а благодарение на собствено-
то си достойнство и доблест, за да прекрачи прага без да 
се плаши.  

Нещастнико, цялата ми наука е безполезна за нетър-
пеливите, за чувствените, за онези, които желаят нашите 
тайни само за да ги осквернят в търсене на груби удовол-
ствия и порочни наслади! Така са загинали мошениците 
и магьосниците на миналото в своя опит да проникнат в 
тайните, които би трябвало да освещават, а не да разв-
ращават. Те са се хвалили, че притежават философския 
камък, а са умирали в дрипи. Хвалили са се, че притежа-
ват безсмъртния еликсир, а са слизали в гроба, побелели 
преждевременно. Легендите ни разказват, че дяволът ги 
е разкъсвал на парчета. Да, дяволът на собствените им 
нечестиви желания и престъпни замисли!  

Ти се стремиш към същото, към което са се стремили 
и те. Но дори и криле на серафим да имаше, пак нямаше 
да можеш да се издигнеш над тинята на твоята смърт-
ност. Твоето желание за знание е само дръзко високоме-
рие. Твоята жажда за щастие е само болно страдание за 
нечистите и мътни води на плътската наслада!  
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Самата ти любов, която обикновено издига дори и най 
нищожните хора, не е нищо друго освен страст, която 
сред пламъка на похотта замисля изневяра. Ти ли ще 
бъдеш един от нас! Ти ли – брат на Възвишения Орден! 
Ти ли – да се стремиш към Звездите, които блестят в 
светлата Шемайа на Халдейската мъдрост! Орелът не 
може да издигне орлето до слънцето. Аз те изоставям на 
твоя сумрак. 

Но горко ти, непослушнико и невежа, ти вдъхна елик-
сира. Ти си навлече един призрачен и безмилостен враг. 
Ти сам трябва да прогониш призрака, който предизвика. 
Ти трябва да се върнеш в света. Но не безнаказано и не 
без усилие ще можеш да си върнеш спокойствието и ра-
достта на живота, който бе напуснал.  

Но едно ще ти кажа за подкрепа: който като теб е 
приел в тялото си и най-малкото количество от тая 
ефирна енергия, която се съдържа във вълшебната есен-
ция, е пробудил в себе си способности, които не могат да 
заспят – способности, които все пак биха могли – с тър-
пеливо смирение, с крепка вера и смелост, която не про-
изтича от тялото като твоята, а от решителния и доблес-
тен ум – да достигнат, ако не до познанието на висшите 
сфери, поне до високо съвършенство в обикновения чо-
вешки живот. Ти ще виждаш непрекъснатото му влия-
ние във всичко, което предприемаш.  

Сърцето ти, сред долните удоволствия, ще се стреми 
към нещо по-свято. Честолюбието ти, покрай грубите 
подтици, които ще го движат, ще се стреми към нещо, 
което е отвъд твоите сили. Но не мисли, че това само по 
себе си е достатъчно за достигане славата. То може да те 
доведе също така и до позор и престъпление. Това е само 
една нова и несъвършена енергия, която няма да те оста-
ви на мира, и според това как ще я насочваш, ти ще поз-
наеш откъде произхожда – от твоя зъл или от добрия ти 
гений. 

Но горко ти, насекомо уловено в мрежа, която е опле-
ла и тяло, и крилца! Ти не само вдъхна еликсира, а и 
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закле призрака. От всички категории същества, които 
обитават пространството, няма враг по-зловещ за чове-
ка. Ти свали булото, което закриваше твоя поглед! Аз не 
мога да ти върна щастливата слепота на твоето предиш-
но зрение. Знай поне, че всички ние, най-издигнатите и 
най-мъдрите, които наистина сме прекрачили Прага, сме 
имали като първа задача да овладеем и подчиним него-
вия отвратителен и страшен пазач. Знай, че ти можеш да 
се отървеш от тези мрачни очи. Знай, че те не могат да 
ти навредят, ако се възпротивиш на мислите, към които 
те те съблазняват, и на страха, който пораждат. Страху-
вай се повече от  тях, когато не ги виждаш. 

И тъй, сине на червея, ние се разделяме! Всичко, кое-
то можех да ти кажа, за да те окуража, да те предпазя 
или да дам напътствие, го казах в тия редове. Не аз, а ти 
сам си навлече страшното изпитание, от което, надявам 
се, ще излезеш с мир. Като образ на мъдростта, на която 
аз служа, аз не укривам знанието от ония ученици, които 
са чисти. Но за обикновените търсещи аз съм непрони-
цаема загадка.  

Тъй като единственото неразрушимо притежание на 
човека е неговата памет, то не е в моята власт да матери-
ализирам и разруша невеществените идеи, които са въз-
никнали у теб. Всеки нов ученик е в състояние да разси-
пе в прах този замък и да изравни планината със земята. 
Но учителят няма власт да каже: „Престани да съществу-
ваш!“ на оная мисъл, която неговото знание е събудило 
на живот.  

Ти можеш да излееш мисълта в нови форми, ти мо-
жеш да я разредиш и направиш по-ефирна, но ти не мо-
жеш да унищожиш онова, което има за своя едничка 
обител паметта и за едничка субстанция идеята. Всека 
мисъл е една душа! Напразно ще е следователно да ис-
каме – аз или ти – да върнем миналото или да ти върнем 
радостната слепота на твоята младост. Ти трябва да по-
несеш влиянието на еликсира, който вдъхна. Ти трябва 
да се бориш с призрака, когото призова!“ 
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Писмото падна от ръката на Глиндън. Някакво вцепе-
нение последва всички най-разнообразни чувства, които 
го вълнуваха едно подир друго при прочита на писмото 
– вцепенение, което прилича на онова, което идва след 
внезапното разбиване на някоя пламенна и дълго кър-
мена надежда в сърцето на човека, от каквото и да про-
излиза тя – от любов, скъперничество или амбиция. Он-
зи възвишен свят, за който той толкова беше жадувал, 
жертвал и работил, беше „завинаги“ затворен за него и 
то заради неговата припряност и високомерие.  

Но Глиндон не беше от ония натури, които се самооб-
виняват дълго. Неговото негодувание против Мейнур 
започна да се разгаря. Против Мейнур, който признава-
ше, че го беше подложил на изпит,и който сега го изос-
тавяше на произвола на един призрак. Упреците на мъд-
реца го ядосваха повече, отколкото да го смирят. Какво 
престъпление беше извършил той, за да заслужи такъв 
остър и презрителен език? Толкова ли голямо падение 
беше това, че чувстваше удоволствие от усмивката и пог-
леда на Филида?  

Самият Занони не изпитваше ли любов към Виола? 
Не избяга ли и той с нея като неин възлюбен? Глиндън 
никога се не опитваше да види дали няма някаква раз-
лика между един вид любов и друг.  

И какво беше голямото престъпление, че беше отстъ-
пил пред едно изкушение, което е отредено само за 
слепците? Не му ли заповядваше мистичната книга, коя-
то Мейнур нарочно бе оставил отворена, само едно: „Па-
зи се от страха.“? Не беше ли предизвикано най-силното 
изкушение за човешкия ум със забраната да се влезе в 
стаята – чрез връчване на ключа, който будеше неговото 
любопитство – чрез книгата, която като че ли сама дик-
туваше начина, по който това любопитство можеше да се 
задоволи?  

И докато тия мисли бързо минаваха през ума му, той 
започна да схваща цялото поведение на Мейнур като 
лукав замисъл да му сложи капан за негова гибел или 
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като измама на шарлатанин, който е разбрал, че не може 
да изпълни големите обещания, които е дал.  

Той хвърли още веднъж поглед към най-тайнствените 
заплахи и предупреждения в писмото на Мейнур – те му 
се сториха облечени в езика на чистото иносказание и 
алегория – в жаргона на платониците и питагорейците. 
Малко по малко, той започна да гледа на самите призра-
ци, които беше видял, дори и на оня ужасен на вид фан-
том, просто като на илюзии, които Мейнур бе предизви-
кал с помощта на своята наука. Животворната слънчева 
светлина, изпълваща всеки кът в неговата стая, като че 
ли пропъждаше със своето веселие ужасите от измина-
лата нощ. Неговата гордост и раздразнението му възбу-
диха присъщата му смелост. И като се облече бързо, той 
се запъти към Паоло с поруменели бузи и високомерни 
стъпки: 

– Значи така, Паоло – каза той – Господарят, както 
Вие го наричате, Ви поръча да ме чакате и посрещнете 
на вашия селски празник? 

– Да, прати ми вест по един стар просяк. Това най-
напред ме изненада, защото мислех че е далеч. Но за 
големите философи разстоянията са играчка. 

– А защо не ми казахте, че сте получили вест от него? 
– Защото старият просяк ми забрани. 
– Не видяхте ли този човек и по време на танците? 
– Не, Ваше Превъзходителство. 
– Хм. 
– Позволете ми да Ви услужа – каза Паоло, като на-

пълни чашата на Глиндън, а след това своята. Аз бих 
желал господаря сега да го няма. Не че – прибави Паоло 
като хвърли плах и подозрителен поглед наоколо в стая-
та – искам да кажа нещо непочтително за него... Казвам, 
че бих желал да го няма сега, за да се смилите над себе 
си и да попитате сърцето си: Защо Ви е младостта? Не за 
да останете жив погребан в тези стари развалини и да 
съсипете и тяло, и душа сред занимания, които – убеден 
съм – нито един светец няма да одобри. 
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– А светците закрилят ли Вашия занаят, Паоло? 
– Е, – отговори бандитът малко смутено – един джен-

тълмен, чиито джобове са пълни с пари, няма нужда да 
прави занаят от ограбването на чужди пари. По друг на-
чин стоят нещата с нас, сиромасите. А и все пак аз вина-
ги посвещавам десятъка от моите печалби на Света Бо-
городица, а остатъка щедро го споделям с бедните. Но 
яжте, пийте и се веселете – изповядвайте се при Вашия 
изповедник за всяка дреболия, но и същевременно не 
берете дълго време грижа за нея – ето ви моя съвет. 
Здравето Ви, Ваше Превъзходителство! Сеньоре, постът 
– освен в дните предписани за всеки добър католик – 
само създава призраци. 

– Призраци ли? 
– Да. да. Дяволът винаги изкушава празния стомах. 

Пожелание, омраза, кражба, обир, убийство – това са все 
естествени желания на гладния човек. Пълен ли ни е 
стомахът, ние сме в мир с целия свят. Когато съм прека-
рал два-три дни в планината, без да хапна нищо друго от 
сутрин до вечер, освен една кора черен хляб и лук, аз 
освирепявам като вълк. Но това не е най-лошото. Освен 
това виждам малки гноми да танцуват пред мен. О да, 
постът е така изпълнен с привидения, както и бойните 
полета. 

Глиндън намери здрава философия в разсъжденията 
на своя сътрапезник. И наистина, колкото повече ядеше 
и пиеше, толкова повече споменът за миналата нощ и за 
напускането му от Мейнур започна да избледнява в съз-
нанието му. Прозорецът беше отворен, духаше лек вет-
рец, грееше слънце. Цялата природа беше весела. Весел 
като нея беше и маестро Паоло. Той разказваше за прик-
лючения, пътешествия, за жени, с едно сърдечно разпо-
ложение, което имаше своя чар. Но Глиндън започна да 
слуша с още по-голямо удоволствие, когато Паоло за-
почна с хитра усмивка да хвали очите, зъбите, краката и 
снагата на гиздавата Филида. 

Този човек наистина изглеждаше същинско въплъ-
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щение на животинския чувствен живот. Той би бил по-
опасен съблазнител за Фауст от Мефистофел… 

За онзи, у когото се пробужда чувството, че знанието е 
суета, това безгрижно невежо веселие носи много по-
голяма поквара от всички студени подигравки на учения 
Дявол. Но когато Паоло си взе сбогом с обещание да 
дойде пак на другия ден, англичанинът отново изпадна в 
сериозно и замислено настроение. Еликсирът наистина 
беше оставил у него онова рафиниращо въздействие, за 
което Мейнур му беше написал. Когато Глиндън мина-
ваше по самотния коридор или се спираше да гледа раз-
кошните гледки долу, светли мисли на предприемчивост 
и амбиция – грандиозни видения на слава – бързо се 
сменяха една след друга в съзнанието му. 

– Мейнур ми отказва своята наука. Е добре – каза ху-
дожникът гордо – той не можа да ми отнеме изкуството. 

Какво става, Кларънс Глиндън! Пак ли се връщаш към 
онова, от което започна твоята кариера? Имаше ли За-
нони право в края на краищата? 

Той се озова в стаята на мистика: нито един съд, нито 
една билка, тържествената книга беше изчезнала. Нико-
га повече еликсирът няма да искри за него! Но в атмос-
ферата на стаята сякаш още се витаеше някакво очаро-
вание. Желанието да работиш, да твориш започва да 
гори в теб по-усилено и по-пламенно! Ти копнееш по 
един живот отвъд онова, което ни разкриват петте чувст-
ва – за живота, който се разкрива за гениите – оня жи-
вот, който диша в безсмъртното творение и пребъдва в 
едно нетленно име. 

Къде са инструментите за твоето изкуство? Нима на 
истинския майстор някога му липсват  инструментите? 
Ти влезе в стаята си – бялата стена е твоето платно, един 
въглен е твоята четка. Те са достатъчни, за да нахвърлиш 
поне своята идея, която още утре може да изчезне… 

Странно е това усърдие, художнико, бликнало така 
внезапно от мъглата и мрака, с които тайноведството бе 
объркало твоята фантазия. Странно е, че въздействието, 
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което упражни върху теб нощта на ужаса и деня на разо-
чарованието, те връща отново към изкуството! О, как 
свободно и смело нахвърля ръката ти широката скица. 
Как въпреки грубите материали, с които работиш, в кар-
тината ти говори не ученикът, а майсторът! Все още свеж 
от чудния еликсир, ти придаваш на твоите творения оня 
живот, който беше отказан на теб самия!  

Някаква мощ, която не ти принадлежи, чертае велики 
символи на стената… Твоята идея, Кларънс Глиндън, е 
една възвишена истина. Твоята идея ти обещава слава. 
Тази магия е по-хубава от вълшебствата на онази книга и 
съдовете. Отлитат час след час. Ти запали лампата. Нощ-
та те завари на работа. Милостиво Небе, как се смръзна 
въздухът, защо гасне лампата? Защо ти настръхват коси-
те? Там! Там! Там! На прозореца те гледа тъмното, забу-
лено в мантия, гнусно чудовище! Оттам, със своя дявол-
ски присмех и ненавистна сила, се взират в теб страшни-
те му очи! 

Той се спря и се взря. Това не беше измама – то не го-
вореше, не се движеше. Неспособен да понася повече тоя 
втренчен и пламтящ поглед, той закри лицето си с ръце. 
Но – сепнат и тръпнещ – ги махна. Усети приближаване-
то на Безименното. Той се сви на пода до своята картина, 

но: О, ужас! Фигурите на стената като че ли оживяха! Тез 
бледи, обвиняващи фигури, образите, които той сам бе-
ше създал, му се мръщеха и смееха. С голямо усилие, 
което предизвика конвулсии в цялото му тяло и го обля в 
потта на агонията, младият човек успя да овладее своя 
ужас. Той се запъти към Призрака. Погледна го в очите. 
Заговори му с твърд глас, попита го защо беше дошъл и 
му заяви, че се не страхува от неговата сила. 

И тогава – като глас, излизащ от гроб – прозвуча гла-
сът на Призрака. Това, което той каза, е забранено да се 
каже и да се напише.  

(Бел. изд.: Когато тази книга е писана, все още не е 
било позволено да се дават на човечеството по-
задълбочени познания за Пазача на Прага, но вече жи-
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веем в друга епоха и е назряло времето все по-големи 
части от езотеричното познание да станат достояние на 
цялото човечество. Рудолф Щайнер предава думите на 
Пазача по следния начин: 

„Досега ти беше направляван от могъщи и невидими 
сили. През твоите досегашни прераждания, те правиха 
така, че след всяка от твоите добри постъпки идваше 
награда, а след всяка лоша наказание. Благодарение на 
тях, ти оформи своя характер чрез личните си опитности 
и мисли. Те подреждаха твоята съдба. Те определяха 
размерите на радостта и болката в сегашното ти въплъ-
щение според цялостното ти поведение в предишните ти 
въплъщения. Те властваха над теб под формата на всеоб-
хватния закон на Кармата. Сега тези сили губят част от 
властта си над теб, а част от техните задължения към теб 
ще трябва да поемеш самият ти.  

Доскоро ти често беше връхлитан от тежки удари на 
съдбата, без да знаеш защо. Те са последиците от твоите 
злодеяния, извършени в твоите минали прераждания. 
Или пък неочаквано си срещал радост и щастие в живо-
та. Те също са последиците от твоите предишни дела.  

Ето, в своя характер ти откриваш и добри страни, и 
отвратителни белези. Ти сам си ги създал чрез твоите 
предишни изживявания и мисли. Само че досега ти ня-
маше никаква представа за всичко това; ти виждаше ви-
димите действия, но не и кармичните сили. А те, кар-
мичните сили, обхващаха всичките ти минали дела, как-
то и най-скритите ти мисли и чувства. И тъкмо те пре-
допределяха твоя сегашен живот.  

Сега обаче пред теб ще се открият всички добри и 
всички лоши страни от твоите минали прераждания. 
Досега те бяха скрити в твоята собствено същност, но ти 
не можеше да ги видиш, както не можеш да видиш и 
своя мозък. А ето, че от този момент, те се отделят от теб 
и напускат твоята личност. Сега те приемат самостояте-
лен облик и ти можеш да го виждаш, както виждаш ка-
мъните и растенията във външния свят.  
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И ето, самият аз съм това Същество, което си изгради 
тяло чрез твоите благородни постъпки и чрез твоите 
злодеяния. Моят ужасяващ образ е извлечен от равнос-
метката на твоя собствен живот. Досега ти ме носеше в 
себе си без да ме виждаш и това беше благородно за теб. 

Защото твоята съдба, с присъщата ѝ мъдрост, можеше да 

заличава и без твое знание отвратителни белези в моя 
образ. Но сега, след като излизам вън от теб, напуска те 
също и тази скрита мъдрост на твоята съдба. Занапред тя 
няма да се грижи повече за теб.  

Грижата поемаш само ти. А аз трябва да се превърна в 
едно съвършено и сияйно Същество, ако не искам да по-
тъна в гибел и разрушение. Ако би се случвала тази беда, 
ще те завлека със себе си в един мрачен, прокълнат свят. 
Но сега, за да я избегнеш, твоята собствена мъдрост 
трябва да е толкова голяма, че да се справи със задачата, 
която по-рано изпълняваше скритата за теб космическа 
мъдрост. И когато прекрачиш моят праг, аз няма да те 
напусна нито за миг. Сега вече, винаги щом разсъжда-
ваш неправилно, отблъскващата и демонична маска на 
моя образ ще се изправя веднага пред теб. Едва когато 
поправиш миналите си грешки и си пречистен до такава 
степен, че злодеянията ще са напълно невъзможни за 
теб, злокобната маска ще се преобрази в нещо приказно 
красиво. И тогава аз ще мога, в името на твоите бъдещи 
действия, да се съединя отново с теб. Обаче моят праг е 
изграден не от друго, а от твоите собствени страхове, 
както и от ужаса пред онази сила, чиято отговорност 
спрямо твоите действия и мисли сега ще трябва да пое-
меш самият ти. 

Ако ти все още се боиш да поемеш съдбата си в свои 
ръце, това означава, че моят праг не е довършен. А липс-
ва ли и най-малкият градивен камък, ти напразно ще се 
опитваш да го преминеш. Изобщо не се опитвай да го 
прекрачиш, преди да си отхвърлил всеки страх и преди 
да се почувстваш готов за най-висшата отговорност.  

Досега аз напусках твоята личност само когато смърт-
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та те отнемаше от живота. Но и тогава моят образ оста-
ваше скрит и неразгадаем за теб.  

Забелязваха ме само кармичните сили, които бдяха 
над теб и – според това как изглеждах – започваха да 
изграждат в междинния период между смъртта и поред-
ното ново раждане твоите сили и способности за новия 
ти земен живот, когато ще работиш за облагородяването 
на моя образ и за крайната цел на твоята еволюция. Раз-
бира се, самият аз, и по-точно моето несъвършенство, 
беше причината, която непрекъснато принуждаваше 
кармичните сили да те връщат към нови и нови въплъ-
щения на Земята. Умираше ли ти, появявах се и аз; зара-
ди мен господарите на кармата искаха и твоето следващо 
прераждане. И едва след като в хода на твоите прераж-
дания, ти би ме преобразил съвсем несъзнателно в едно 
съвършено Същество, ти би се освободил от силите на 
смъртта, за да се съединиш окончателно с мен и заедно с 
мен да преминеш в безсмъртието. Ето как заставам аз 
днес видим пред теб, както впрочем, макар и невидим, 
винаги съм стоял до теб в часа на твоята смърт. Прек-
рачвайки моя праг, ти навлизаш в царството, което ина-
че те очаква след физическата смърт. Ти влизаш в него, 
и то в пълно съзнание; оттук нататък, докато ти бродиш 
в сетивния свят на земята, ще бродиш също и в царство-
то на смъртта, което е не друго, а царство на вечния жи-
вот.  

Аз наистина съм Ангелът на смъртта, но в същото 
време аз съм вестителя на висшия, никога непресъхващ 
живот. Чрез мен ти умираш в живото тяло, за да се ро-
диш отново за едно неразрушимо съществувание. В цар-
ството, където ти пристъпваш, ще срещнеш и свръхсе-
тивни Същества. Блаженството ще бъде твой сигурен дял 
в това царство. Но първото запознанство в този свят 
трябваше да бъда самият аз – аз който съм твое собстве-
но създание. По-рано аз съществувах чрез твоя собствен 
живот; обаче сега – благодарение на теб – се пробуждам 
за мой личен живот и стоя пред теб като видим съдия на 
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твоите бъдещи дела, а може би и като твой вечен обви-
нител. Ти можа да ме създадеш, но същевременно пое и 
задължението да ме преобразиш в едно прекрасно Съ-
щество.“ – Това, което тук е загатнато като разказ, е не 
просто сбор от символни представи, а в най-висша сте-
пен една действителна опитност за окултния ученик.“ 

из  „Как се постигат познания за висшите светове“)  
 
Нищо друго, освен ефирния живот, оживяващ тялото 

му, на което вдъхнатият еликсир беше придал твърдост и 
енергия, повече от силата и на най-крепкия, не би могло 
да надживее този страшен час. По- добре човек да бъде 
сред катакомбите – да види как мъртвите стават и да чуе 
духовете на мъртъвците в техните ужасни оргии сред 
разлагащи се трупове, отколкото да гледа лице в лице 
тези черти, когато падне булото, и да чува този шепнещ 
глас! 

* * * 
На другия ден Глиндън избяга от разрушения замък. 

С какви светли надежди прекрачи той неговия праг. А с 
какви спомени, които щяха да го карат завинаги да 
тръпне с настъпването на нощта, хвърли поглед той вър-
ху намръщените, оглозгани от времето, кули. 

 

Глава Втора 

Фауст: Къде ще вървим сега? 
Мефистофел: Където искаш. Ние ще ви-
дим първо малкия, а после големия свят. 

из „Фауст“, Гьоте 
 
Дръпни стола си до камината, изчисти хубаво и запа-

ли огнището. Запали светилниците. О, дом на чистотата, 
реда, охолността, изобилието. Славно нещо си ти, прак-
тичен живот!  

Мина известно време от датата на последната глава. 
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Ние сме тук не в острови, огрени от лунна светлина, нито 
в замъци, които се рушат, а в една стая, голяма 26 на 22 
стъпки, добре тапицирана, добре мебелирана, със солид-
ни фотьойли и осем лоши картини в толкова лоши рам-
ки по стените! Томас Мервал, търговецо от Лондон, Вие 
сте човек за завиждане! 

Най-лесното нещо на света за Мервал след завръща-
нето му от обиколката по континента беше да си седне 
отново пред бюрото – сърцето му винаги си беше тук. 
Смъртта на баща му му донесе като наследствено право 
една висока длъжност в една почтена, макар и второсте-
пенна фирма. Да направи тази фирма първостепенна 
беше една почетна амбиция и той я прегърна! Скоро той 
се ожени, но не само за пари – не! Той беше по-скоро 
практичен, отколкото користолюбив. Нямаше роман-
тични идеи за любовта, но беше достатъчно разбран чо-
век, за да знае, че жената трябва да бъде другарка на 
мъжа, а не предмет на търговски сделки. Мервал не ис-
каше от жената да бъде красива и интелигентна, но оби-
чаше здравето и добрия нрав и изискваше до известна 
степен тя да има практичен усет.  

Той си избра жена, ръководен от своя ум, а не от свое-
то сърце, и направи добър избор. Госпожа Мервал беше 
отлична млада жена – пъргава, домакиня, пестелива, но 
привързана и добра. И тя си имаше свое мнение, но не 
беше лоша. Тя имаше високо разбиране за правата на 
една жена и здрав усет за качествата, които са необходи-
ми за поддържане на домашния комфорт. Никога не би 
простила на съпруга си, ако го хване и в най-
мимолетното увлечение с друга жена. Но в замяна на 
това, тя имаше отличен усет какво е позволено и какво 
не. Тя се отвращаваше от всяко лекомислие,  флиртува-
не, кокетничене – дребни пороци, които често разруша-
ват семейното щастие, но на които една лека натура се 
излага без много да му мисли.  

Но тя не мислеше, че съпругът трябва да се обича 
прекалено. Тя беше оставила част от любовта си за всич-
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ки роднини, за всички свои приятели, за някои от своите 
познати, а също така и за възможен втори брак в случай, 
че някакво нещастие сполетеше Мервал. Поддържаше 

добра трапеза, както подобаваше на положението ѝ. Ми-

наваше за жена със спокоен, но твърд характер. Но все 
пак тя в определени случаи можеше да каже някоя и 
друга по-остра думичка, ако г-н Мервал не се окажеше 
толкова точен. Тя особено държеше на това той да сменя 
обувките си, когато се върне у дома, защото килимите 
бяха нови и скъпи. Тя не беше нито капризна, нито из-
бухлива (Бог да я благослови за това!), но когато нещо не 
и харесваше, тя проявяваше недоволството си като се 
сърдеше с достойнство. Намекваше за своите добродете-
ли, за своя чичо, който беше адмирал и за тридесетте 
хиляди стерлинги, които беше донесла на обекта на своя 
избор. Но тъй като г-н Мервал беше човек с добър харак-
тер и винаги признаваше своите грешки и превъзходст-

вото на жена си, сърденето ѝ скоро се изпаряваше... 

Беше есенна нощ. Г-н и г-жа Мервал, току що завър-
нали се от една разходка до Уеймут, седяха в салона – 
жената на една страна, мъжът на друга... 

– Да, уверявам те, мила моя, че Глиндън, въпреки 
всичките си ексцентричности, беше възхитителен и до-
бър момък. Вие задължително щяхте да го обикнете. 
Всички жени го обичаха… 

– Разбирам – той сигурно е човек с лек характер. 
– Лек характер! Не, не е така. Малко непостоянен, на-

истина, и чудак, но не и с лек характер. Горд и твърдог-
лав по характер, но скромен и сдържан в обноските си, 
дори прекалено сдържан – точно както ти обичаш. Но, 
да се върна на това, което исках да кажа. Аз съм сериозно 
загрижен от това, които днес научих за него. Той живеел, 
както се вижда, много странен и нередовен живот, пъту-
вайки от място на място, и вероятно ще е похарчил вече 
много пари… 

В този миг на вратата се почука. 
– Боже мой – каза г-жа Мервал – минава десет часа! 
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Кой може да бъде? 
– Навярно чичо Ви, адмирала – каза съпругът с лека 

жлъчност в тона. – Той обикновено ни прави чест с по-
сещението си по това време. 

– Надявам се, че всичките ми роднини са добре дош-
ли в твоя дом. Адмиралът е твърде симпатичен човек и 
богатството му е напълно на негово разположение. 

– Едва ли има човек, когото да уважавам повече – от-
говори надуто Мервал. 

Слугата отвори вратата и обяви за идването на мистър 
Глиндън. 

– Мистър Глиндън! Каква странна... – възкликна г-жа 
Мервал, но преди да довърши изречението, Глиндън 
вече беше в стаята. 

Двамата приятели се здрависаха с цялата топлота на 
старото познанство и дългата раздяла. Последва предс-
тавянето му на г-жа Мервал, придружено с подобаваща-
та тържественост. И г-жа Мервал, с усмивка на достойн-
ство на лицето и бегъл поглед към обувките му, поздрави 
приятеля на своя съпруг със завръщането му в Англия. 

Глиндън много се беше променил, откакто Мервал го 
беше видял за последен път. Макар и да бяха минали не 
повече от 2 години оттогава, свежото му лице беше ста-
нало по-мургаво и по-мъжествено.  

Дълбоки бръчки от грижи и мисъл или от разточител-
ство бяха заменили меките черти на охолната младост. 
Някогашните му благи и учтиви маниери бяха отстъпи-
ли на една волност в израза, тона и държането – нещо, 
което издаваше навиците на едно общество, което нехае 
за външните условности на благонравния живот. Но съ-
щевременно имаше някакво особено диво благородство, 
което до преди това не съществуваше у него, което беше 
оставило своя печат върху вида и осанката му, и прида-
ваше особено достойнство на волния му език и маниери. 

– И тъй, Мервал, Вие сте добре, няма защо да Ви пи-
там дали сте щастливи. Достойнството, здравия разум, 
богатството, характерът и такава хубава другарка като 
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Вашата, заслужават щастието и дори го налагат. 
– Ще желаете ли чай, мистър Глиндън? – попита лю-

безно госпожа Мервал. 
– Благодаря Ви, не. Аз предлагам на моя стар приятел 

едно по-сърдечно и по-стимулиращо питие. Вино, Мер-
вал, вино. Ех, или една бутилка стар английски пунш. 
Жена Ви ще ни извини, поне тази нощ. 

Госпожа Мервал дръпна назад стола си и се постара 
да не покаже колко е ужасена. Глиндън не даде на своя 
приятел време да отговори: 

– И така, най-после аз съм в Англия – рече той като 
огледа стаята с лека, иронична усмивка на уста. Не се 
съмнявам, че нейният трезвен въздух ще упражни своето 
влияние. Вероятно тук и аз ще стана като другите. 

– Да не сте боледували, Глиндън? 
– Боледувал! Да. Хм, Вие имате хубава къща. Ще се 

намери ли в нея място за един самотен скитник? 
Мистър Мервал погледна жена си – тя беше вперила 

поглед надолу към килима. „Скромен и сдържан в об-
носките си – дори прекалено!“ Госпожа Мервал беше 
вън от себе си от яд и учудване. 

– Мила моя? – каза Мервал смирено и въпросително. 
– Мили мой! – отговори тя невинно и кисело. 
– Можем ли да приготвим горе една стая за моя стар 

приятел, Сара? 
Старият приятел пак беше седнал на стола си. И впе-

рил поглед в огъня, удобно поставил краката си на ре-
шетката, той сякаш беше забравил за своя въпрос. 

Госпожа Мервал прехапа устните си, прие замислен 
вид и каза студено: 

– Разбира се, мистър Мервал, Вашите приятели имат 
право да се разполагат в къщата Ви като у дома си. 

При тези думи, тя запали един свещник и тържестве-
но излезе от стаята. Когато се върна, двамата приятели 
бяха изчезнали в кабинета на мистър Мервал. 

Удари дванадесет часа, един, два! Три пъти госпожа 
Мервал изпрати в стаята да питат – първо, дали им 
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трябва нещо, второ, дали мистър Глиндън спи на дюшек 
или на пухено легло, трето, дали куфарът на мистър 
Глиндън, който той бе донесъл с себе си, трябва да се 
отвори. И към отговорите на всички тези въпроси гостът 
прибавяше с висок глас, който отекваше от кухнята до 
навеса: „Още една бутилка! По-силна, ако е възможно, и 
по-бързо.“ 

Най-накрая мистър Мервал се яви в спалнята, но не 
съжалявайки и извинявайки се, ни най-малко дори. 
Очите му светеха, бузите му горяха, краката му се преп-
литаха. Той запя, мистър Томас Мервал запя… 
 

Глава Трета 

Ha сутринта, на закуската, всичките обиди на една ос-
кърбена жена, като че ли се бяха отпечатали на челото 
на госпожа Мервал. Мистър Мервал пък беше образ на 
горчиво разкаяние. Той каза само някоя и друга дума, 
колкото да се оплаче от главоболие и да помоли да взе-
мат обратно яйцата. Кларънс Глиндън – нехаен за нищо, 
неосъзнаващ нищо, неразкайващ се за нищо – беше във 
весело настроение и говореше за трима. 

– Бедният Мервал! Той е загубил навиците на доброто 
приятелство, мадам. Още една или две нощи и той пак 
ще дойде на себе си. 

– Сър, – каза госпожа Мервал, като хвърли една пред-
варително подготвена сентенция – позволете ми да Ви 
припомня, че мистър Мервал сега е женен мъж, че му 
предстои да стане баща на семейство и че днес е госпо-
дар на един дом. 

– Точно затова му завиждам най-вече. Аз самият 
имам намерение да се оженя. Щастието е заразително. 

– Занимавате ли се още с рисуване? – попита Мервал 
нехайно – искайки да отклони думите на своя гост. 

– О, не. Аз послушах съвета Ви. Никакво изкуство, ни-
какъв идеал, нищо, което да стои по-високо от обикно-
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вения, делничен живот няма да има вече за мен от сега. 
Ако решах да рисувам пак, аз съм напълно уверен, че Вие 
бихте купили моите картини. Побързай и свърши закус-
ката си, човече, искам да се посъветвам с теб. Дошъл съм 
в Англия да се позанимавам с моите работи. Моята ам-
биция е да спечеля пари. Вашите съвети и опитност мо-
гат да ми бъдат от голяма полза в случая. 

– О, Вие много бързо се разочаровахте от Вашия фи-
лософски камък. Трябва да Ви кажа, Сара, че когато пос-
ледно оставих Глиндън, той беше тръгнал да става алхи-
мик и магьосник… 

Глиндън внезапно стана. 
– Защо да съживяваме тези спомени на безумие и 

гордост? Не ви ли казах, че се върнах в родния си край за 
да следвам здравите и трезви стремежи на моите събра-
тя? О да, има ли нещо по-здраво, по-благородно, по-
подходящо за нашето естество от онова, което Вие нари-
чате практичен живот. Ако ние имаме някакви способ-
ности – за какво ни са те, ако не за да ги продадем на 
сметка? Купувай знанието като стока. Купувай го евтино, 
продавай го колкото се може по-скъпо. Още ли не сте 
свършили със закуската? 

Двамата приятели тръгнаха по улиците и Мервал се 
отърси от иронията, с която Глиндън го възхваляваше за 
неговата почтеност, за неговото положение, за неговите 
планове, за щастливия му брак и за осемте му картини в 
техните хубави рамки. Преди трезвият Мервал имаше 
някакво влияние върху своя приятел. Тогава той беше 
саркастичен, а Глиндън трябваше да се срамува за екс-
центричности. Сега положението се обърна. Имаше ня-
каква сурова сериозност в променения характер на 
Глиндън, която вдъхваше почит у Мервал с неговата 
делнична пошлост и го караше да мълчи. Той като че ли 
изпитваше някакво злобно удоволствие, убеждавайки 
сам себе си, че трезвият живот на света беше дребнав и 
достоен за презрение. 

– Ах, – провикна се той – колко бяхте прав, когато ми 
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говорехте да се оженя почтено, да получа солидно поло-
жение, да живея в безвреден страх и трепет от света и от 
жена си, да предизвиквам завист у бедните и добро мне-
ние у богатите. Вие приложихте на практика това, което 
проповядвахте. Щастлив живот! Бюрото на търговеца и 
проповедта на пастира! Ха, ха! Ще прекараме ли още 
една нощ като миналата? 

Мервал, раздразнен и почувствал стеснение, обърна 
разговора върху аферите на Глиндън. Той се изненада от 
познанието му за света, което художникът неочаквано 
беше придобил, но още повече се изненада от енергията 
и прозорливостта, с които говореше за онези спекули, 
които бяха на дневен ред на тържището. Да, Глиндън 
имаше сериозно намерение. Той желаеше да бъде богат 
и почтен и да увеличи поне с десет процента парите си. 

След като прекара няколко дни с търговеца, през кое-
то време се постара да разстрои целия механизъм на до-
ма, като обърна нощта на ден, хармонията в раздор, като 
докара клетата госпожа Мервал едва ли не до полуда, 

убеждавайки от друга страна съпруга ѝ, че е ужасно тор-

мозен от жена си, злокобният гост ги напусна така вне-
запно, както и бе дошъл. Той си нае къща, потърси об-
ществото на състоятелните хора, отдаде се на финансови 
сделки. Изглеждаше, че бeшe станал човек на практич-
ния живот. Плановете му бяха смели и грандиозни. 
Сметките му _ бързи и дълбоки.  

Той учуди Мервал със своята енергия, порази го с ус-
пеха си. Мервал започна да му завижда, да недоволства 
от своите редовни, но малки печалби. Когато Глиндън 
купуваше или продаваше, богатството потичаше като 
река към него; онова, което цели години труд не би ус-
пяло да направи за него изкуството, го направи за ня-
колко месеца спекулата, благодарение на редица спо-
лучливи операции. Нечакано обаче, той намали стара-
нието си. Сякаш го привлякоха нови проекти и нови ам-
биции. Ако чуеше барабан на улицата, струваше му се че 
едва ли има по-голяма слава от военната. Появеше ли се 
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нова поема, нямаше по-знатен от поета. Той започна 
някакви литературни трудове, които обещаваха да бъдат 
превъзходни, за да ги захвърли след това настрана. Из-
веднъж той рязко напусна блестящото общество, което 
посещаваше дотогава. Събра се с млади и разточителни 
другари. 

 Той се потопи в най-буйните крайности на големия 
град, където златото царува и над труда, и над удоволст-
вията. Във всичко и навсякъде той носеше със себе си 
някаква особена сила и пламенност. Във всяко общество 
той се стремеше да застане начело – да изпъкне във 
всички начинания. Но колкото и да беше силна страстта 
му в момента, реакцията след това беше ужасна по своя-
та горест. Той потъваше от време на време в дълбока и 
мрачна меланхолия. Треската му приличаше на тази на 
човек, който иска да избегне спомена – почивката му 
беше като тази на човек, когото споменът отново обзема 
и разкъсва като плячка. Сега Мервал го виждаше рядко. 
Те се избягваха един друг. Глиндън нямаше нито дове-
рен човек, нито приятел.  

 

Глава Четвърта 

От това състояние – по-скоро на тревожна възбуда, 
отколкото на спокойна дейност – Глиндън беше изваден 
от един посетител, който изглежда упражняваше най-
благотворно влияние върху него. Сестра му, сираче като 
него, живееше извън Лондон, при леля си. В първите 
окрилени от надежди години, прекарани под бащиния 
покрив, той обичаше това момиче, което беше много по-
малко от него, с цялата братска нежност. При завръща-
нето си в Англия, той сякаш беше забравил за съществу-
ването на сестра си. Тя му припомни за себе си при 
смъртта на леля си с едно трогателно и тъжно писмо. 
Сега тя нямаше друг дом, освен неговия, и друга подкре-
па, освен неговата обич. Той плака, когато четеше пис-
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мото, и не се успокои, докато Адела не пристигна. 
Тази девойка, тогава около осемнадесетгодишна, кри-

еше под кротката и тиха външност много от романтиката 
и възторга, с които се отличаваше на същата възраст и 

брат ѝ. Но нейната възторженост беше много по-чиста и 

не излизаше от определени граници, отчасти поради 
нежността на нейната чисто женска природа, а отчасти и 
поради строгото и методично възпитание, на което беше 
подложена. Тя се отличаваше от него тъкмо по своята 
скромност и плахост, много по-голяма от онази, която е 
свойствена на нейната възраст, но която самообладание-

то ѝ скриваше грижливо, както самата ѝ кротост скри-

ваше романтичността, за която вече споменах. 
Адела не беше красива. Тя имаше цвят и вид, които 

придава деликатното здраве. И една такава фина конст-
рукция на нервната система я правеше възприемчива за 

всяко въздействащо върху здравето на тялото ѝ впечат-

ление, което отговаряше по симпатия на състоянието на 

ума ѝ. Но тъй като тя никога се не оплакваше и тъй като 

странното спокойствие на нейните обноски придаваше 
равнодушие на нейния характер, което обикновеният 
човек можеше да изтълкува като безразличие, нейните 
страдания дълго време оставаха  незабелязани и не се 
изискваше никакво усилие да ги прикрива. Макар че, 

както казах, тя не беше красива, външността ѝ беше ин-

тересна и приятна. Имаше обаче такава мила доброта, 
такъв побеждаващ чар в нейната усмивка, в нейните об-
носки, в нейното желание да услужи, да угоди и да уте-
ши, които изведнъж лягаха на сърцето на човека и го 
караха да я обикне, защото и тя обичаше. 

Такава беше сестрата на Глиндън, която той дълго 
беше пренебрегвал, и която сега тъй сърдечно посреща-
ше. Адела беше прекарала много години да угажда на 
прищевките и да гледа една болнава, егоистична и взис-
кателна роднина. Деликатната, щедра и пълна с уваже-

ние обич на брат ѝ беше за нея колкото нова, толкова и 
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приятна. Започна да му прави удоволствие щастието, 
което той създаваше. Той лека-полека се отдръпна от 
обществото на другите и почувства чара на домашното 
огнище. Затова не беше чудно, че това младо създание, 
девствено и свободно от всяка по-пламенна връзка, със-
редоточи всичката си признателна любов върху своя 
брат, който я обичаше и закриляше. Всичко, което пра-

веше през деня, всичките ѝ мечти през нощта, бяха на-

сочени към това как да го възнагради за неговата обич. 
Тя се гордееше с неговите дарби, най-малката дреболия, 

която привлечеше неговия интерес, беше в очите ѝ въп-
рос от жизнена важност. С една дума – тя съсредоточи 
дълго потискания си възторг, нейното едничко и опасно 
удоволствие – в единствения обект на свята нежност и  
чиста амбиция. 

Но колкото повече избягваше Глиндън онези възбуди, 
с които така дълго се мъчеше да изпълни живота си или 
да разсее мислите си, неизлечимата печал на тихите му 
часове ставаше все по-дълбока и непрекъсната. Той ви-
наги се боеше да остане сам. Той не би могъл да понесе 
отсъствието на новия си другар пред очите му. Той хо-
деше с нея, разхождаше се яздешком с нея и с видимо 
отвращение, граничещо с ужас, се оттегляше на почивка 
в часове, когато дори и пируващите вече са уморени. Та-
зи тъга не би могла да се нарече с мекото име меланхо-
лия. Това беше нещо много по-силно. Тя приличаше по-
скоро на отчаяние.  

Често пъти, след гробно мълчание, той внезапно ста-
ваше и започваше ужасено да се оглежда наоколо с тре-
перещи ръце и крака, посинели устни и облято в пот че-
ло. Убедена, че някаква тайна скръб измъчва душата му 
и можеше да навреди на здравето му, най-съкровеното и 
най-естествено желание на Адела беше да стане негова 
довереница и утешителка. Тя забяляза с бързия усет на 
деликатните натури, че той не обича да я вижда засегна-
та или опечалена от неговите мрачни настроения. Науми 
си да потиска своите страхове и чувствата си. Тя не се 



 
318 

стремеше към неговата изповед, а се помъчи да се добере 
до нея тайно. Малко по малко, тя почувства, че успява. 
Твърде погълнат в своето странно съществувание, за да 
може да се взира внимателно в характера на другите, 
Глиндън възприе самодоволството на нейната благород-
на и смирена обич за естествена нейна смелост и това му 
харесваше и го облекчаваше. Именно смелост изисква 
болният ум от онзи, когото избира за свой лекар. А колко 
необоримо е желанието на човек да излее душата си! 
Колко често си мислеше самотникът: „Ще ми олекне на 
сърцето, ако само веднъж  се изповядам!“  

Той чувстваше освен това, че в самата младост, в нео-
питността, в поетичния темперамент на Адела той мо-
жеше да намери някой, който щеше да го разбере и да 
сподели болката му много по-добре, отколкото която и 
да е по-сурова и по-практична натура. Мервал би пог-
леднал на неговите разкрития като блуждания на неу-
равновесен ум, а повечето хора, в най-добрия случай, 
като на болезнени химери или оптически измами на 
психично разстройство. Готвейки се постепенно за тази 
изповед, за която отдавна жадуваше, моментът за нея 
настъпи така: Една вечер, както си седяха сами, Адела, 
която беше наследила малко от художническата дарба на 
брат си, рисуваше. Глиндън, сепнат от мисли – не толко-
ва мрачни като друг път – стана и, като обви нежно ръка 

около кръста ѝ, започна да я наблюдава. Възклицание на 

уплаха излезе от устните му – той грабна рисунката от 

ръцете ѝ.  

– Какво правиш? Чий е тоз портрет? 
– Мили Кларънс, не помниш ли оригинала? Това е 

копие от портрета на мъдрия ни прадядо, за когото бед-
ната ни майка често казваше, че много приличал на тебе. 
Помислих си, че ще е приятно да го нарисувам по памет. 

– Проклета да е тая прилика – каза мрачно Глиндън. 
Не се ли досещаш защо избягвах да се върна в дома на 
нашите деди? Защото се страхувах да видя този портрет. 
Защото, защото... Извинявай, аз те плаша! 
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– Не, не, Кларънс, ти никога не ме плашиш, когато 
говориш, а само когато мълчиш! Ако ме считаш достой-
на за твоето доверие, ако ми дадеше право да мисля за-
едно с теб за твоята тъга, която така искам да споделя! 

Глиндън не отговори, а започна да върви напрегнато 
из стаята. Когато най-после спря, я погледна сериозно. 

– Да, и ти си негова потомка. Ти знаеш, че такива хора 
са живели и страдали. Няма да ми се смееш, че ти казвам 
това и ще ми вярваш! Чуй, чуваш ли – какъв е този шум? 

– Вятърът шуми по стряхата, Кларънс. Вятърът. 
– Дай ми ръката си, дай да почувствам живота на 

нейното докосване и, след като ти разкажа всичко, не ми 
споменавай никога нищо. Крий го от всички, закълни се, 
че думите ми ще умрат с нас – последните от нашия пре-
допределен род! 

– Няма да предам доверието ти, кълна ти се – никога! 
– рече Адела твърдо и се притисна по-силно до него.  

И Глиндън започна своя разказ. Това, което – написа-
но на книга и посрещнато от хора, склонни да задават 
въпроси и да се отнасят недоверчиво – ще се стори може 
би студено и безстрашно, придобиваше съвсем друг ха-
рактер, когато беше разказвано от тия бледи устни, с 
всичката онази истина на страданието, която убеждава и 
буди страх. Наистина той скри много неща, а много ра-
боти неволно смекчи. Но все пак разкри предостатъчно, 
за да направи разказа си разбран и ясен за своята бледа 
и трепереща слушателка. 

– Призори – каза той – аз напуснах това проклето и 
страшно място. Оставаше ми само още една надежда – 
да тръгна да търся Мейнур по света – да го принудя да 
укроти беса, който бе обсебил душата ми. С тази цел аз 
скитах от град на град. Поисках издирване чрез италиан-
ската полиция. Аз дори прибегнах към съдействието на 
инквизицията в Рим, която в последно време поднови 
някогашното си могъщество при преследване на по-
малко опасния Калиостро. Но всичко беше напразно. 
Никаква следа от него не откриха. Аз не бях сам, Адела. 



 
320 

Тук Глиндън се спря за миг, сякаш му беше неудобно 
да говори повече. Защото в разказа си той само леко на-
мекна за Филида, която – както читателят можеше сам 
да се досети – го придружаваше. 

– Аз не бях сам, но другарката в моите скитания не 

беше такава, че душата ми да може да ѝ се довери – вяр-

на и привързана, но невъзпитана, неспособна да ме раз-
бере, надарена по-скоро с естествени инстинкти, откол-
кото с култивиран ум. Една жена, у която сърцето може-
ше да си отпочине в безгрижните си часове, но с която 
умът не можеше да има нищо общо – жена, в която заб-
луденият дух на човека не можеше да търси водач. Обаче 
в компанията на тази жена демонът не ме измъчваше. 
Но да ти изясня по-подробно в какво се изразяваше 
страшното му присъствие.  

Сред груби възбуди, сред обикновения делничен жи-
вот, сред лудо разточителство, сред най-диви буйства, 
сред вцепеняващата летаргия на скотското съществува-
ние, което споделяме с животните, очите на Призрака 
оставаха невидими и диханието му нечуто. Но когато в 
душата се породеше някакъв стремеж, когато въображе-
нието се разпалеше от по-възвишени замисли, когато 
съзнанието за собствената ни съдба започваше борба 
против недостойния живот, тогава, Адела, той се свива-
ше до мен посред бял ден или се сгушваше до леглото ми 
– видима сянка всред сенките на мрака. Когато, в гале-
риите на дивното Изкуство, мечтите на моята младост 
пробуждаха предишният ентусиазъм, когато обърнех 
ума си към мислите на мъдреците, когато примерът на 
великите хора, когато разговорът с учените пробуждаше 
замлъкналия интелект, демонът се явяваше при мен ка-
то магия. И най-накрая, една вечер в Генуа, където бях в 
преследване на мъдреца, внезапно, и то когато най-
малко очаквах, той се яви пред мен.  

Беше по време на Карнавала – насред една от онези 
буйни сцени на шум и пируване – не на веселба – в която 
езичниците са странно вплетени към едно християнско 
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празненство. Уморен от танци, аз влязох в една стая, къ-
дето бяха насядали дружина пируващи, които пиеха, 
пееха и вдигаха шум. Във фантастичните си облекла и 
отвратителни маски, тяхната оргия изглеждаше почти 
нечовешка. Аз седнах при тях и изпаднах в онази ужасна 
възбуда на духа (блазе на ония, които не са я изпитали!) 
и скоро станах най-шумният от всички.  

Разговорът беше за Френската Революция, която ви-
наги странно ме е очаровала. Маските говореха за новата 
ера, която щеще да настъпи с нея на земята, не като фи-
лософи, които се радват за идването на Светлината, а 
като разбойници, тържествуващи от унищожаване на 
законите. Не знам как стана, но тяхната приказливост ме 
зарази. И в желанието си да бъда винаги първи навсякъ-
де, аз скоро надминах дори и тези буйни веселяци в дек-
ламациите за оная свобода, която щеше да обхване всич-
ки семейства на земното кълбо – свобода, която щеше да 
обгърне не само социалното законодателство, но и да 
доведе до пълно освобождаване от всички окови, които 
хората сами си бяха изковали. Посред тая тирада една от 
маските ми прошепна: 

– Пазете се. Слуша ви един, който май е шпионин! 
Очите ми проследиха очите на маската и аз забелязах 

един човек, който не участваше в разговора, но който 
беше вперил поглед в мен. Той беше облечен като други-
те, но по общия шепот разбрах, че никой не беше видял 
кога е влязъл. Неговото мълчание и зорко внимание 
предизвикаха страх у пируващите, а мене ме възбудиха 
още повече. Унесен в темата на моята реч, аз продължа-
вах да говоря, без да обръщам внимание на знаците, ко-
ито ми правеха околните. И като се обърнах към мълча-
ливата маска, която стоеше настрана от другите, аз дори 
не забелязах че един по един пируващите се измъкнаха и 
че аз и самотният слушател бяхме останали сами. И пре-
късвайки своите пламенни и бурни декламации, казах: 

– А какво е Вашето мнение за тази могъща ера, Се-
ньоре? Възгледи, свободни от преследване, братство без 
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завист, любов без обвързване.  
– И живот без Бога – добави маската, докато аз мис-

лех как да продължа. 
Звукът на този добре познат глас измени потока на 

моите мисли. Аз подскочих напред и извиках: 
– Измамнико или Дяволе, най-накрая те срещнах! 
Докато аз пристъпвах напред, фигурата стана, свали 

маската си и видях Мейнур. Втренчените му очи и вели-
чествената му осанка ме възпряха и уплашиха. Аз се 
спрях като закован на мястото си. 

– Да, – каза той тържествено – ние се срещаме и аз 
търсех точно тази среща. Така ли следваш ти моите съве-
ти? В такива ли сцени стремящият се към Светлата Нау-
ка мисли, че ще може да избегне призрачния Враг? Мо-
гат ли да бъдат израз на надеждите на мъдрия, който 
иска да се възвиси до хармонията на сферите, мислите, 
които ти изказа и биха разрушили всеки ред в света? 

– Твоя е вината, твоя! – извиках аз. – Изгони призра-
ка! Отнеми ужаса, който е обсебил моята душа! 

Мейнур ме погледна за миг със студено и цинично 
презрение, от което почувствах страх и яд, и отговори: 

– Не, безумецо! Ти си играчка на собствените си 
страсти! Ти трябва напълно да опиташ илюзиите, които 
среща по своя стръмен път онази Наука, която изключва 
Вярата. Ти копнееш по тази ера – ще я доживееш. Ти ще 
бъдеш един от дейците на тази „ера на Светлината и Ра-
зума“. Аз виждам, докато говоря, Призрака, от който ти 
бягаш, точно до теб. Той те води по твоя път и още има 
власт над теб – власт, която не зачита моята. В послед-
ните дни на тази Революция, която ти приветстваш, сред 
разрушаването на днешния строй, който ти проклинаш 
като насилие и гнет, твоята съдба ще се изпълни и ти ще 
дочакаш своето изцеление. 

В тоя миг една тълпа от маски – шумящи, пияни, по-
литащи – нахлуха в стаята и ме отделиха от мистика. Аз 
си проправих път през тях и почнах да го търся навсякъ-
де, но напразно. Не го намерих и на другия ден. Седмици 
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минаха в търсене – никъде нямаше и следа от Мейнур. 
Уморен от измамни удоволствия, стреснат от упреците, 
които бях заслужил, спомняйки си пророчеството на 
Мейнур за обстановката, в която трябваше да търся спа-
сение, аз си помислих, че в трезвата атмосфера на моя 
роден край, сред неговите порядъчни и могъщи сделки, 
можех да извоювам своето освобождение от Призрака. 
Аз напуснах всички, с които дружах дотогава, и дойдох 
тук. Сред търговски сделки и егоистични спекулации, аз 
намерих същото облекчение, както сред разврата и буйс-
твата. Призракът не ми се явяваше, но тези работи скоро 
ми омръзнаха като всичко друго.  

Аз винаги чувствах, че съм роден за нещо по-
възвишено от жаждата за придобиване, че животът на 
човека може да се обезцени и душата да се унижи от ле-
дената страст на алчността, както и от бурната похот. 
Никога не престана да ме преследва една по-висока ам-
биция.  

Но – продължи Глиндън с побледнели устни и обхва-
нат от тръпки – при всяко усилие да се издигна до едно 
по-високо съществуване, се явяваше тая отвратителна 
форма: тя стоеше мрачно край мен до леглото ми. Тя 
стоеше пред книгите на поетите и мъдреците, в тишина-
та на нощта със своите горящи очи, и ми се струваше че 

чувам ужасният ѝ мълвеж, който ми шепнеше изкуше-

ния, които не мога никога да изрека. 
Той млъкна. Едри капки пот течаха от челото му. 
– Но аз, – каза Адела, като потисна страха си и го пре-

гърна – аз няма да имам друг живот сега, освен твоя. И в 
тази чиста и свята любов, твоят страх ще се стопи. 

– Не, не! –извика Глиндън, като се измъкна от прег-

ръдката ѝ. – Сега идва най-лошото. Откакто ти дойде  

тук, откакто аз строго и решително се въздържам от вся-
ко място, от всяка сцена, в която тоя свръхестествен враг 
не ме смущава, аз, аз... О, Господи! Милост! Милост! Той 
стои тук, тук до теб, тук, тук!  

И той падна безчувствен на пода.  
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Глава Пета 

Треска, придружена с делириум, държа няколко дни 
Глиндън в безсъзнание. И когато – благодарение повече 
на грижите на Адела, отколкото на лекарите – той се 
върна отново към живот и съзнание, той беше поразен от 
промяната във външния вид на сестра си. Отначало той 

си помисли, че здравето ѝ, съсипано от дългите бдения. 

ще се възстанови заедно с неговото собствено здраве. Но 
скоро той видя – с болка примесена с угризение на съ-
вестта – че болестта се беше вкоренила дълбоко. Много 
по-дълбоко, отколкото можеше да достигне Асклепий44 и 
неговите лекарства.  

Въображението ѝ – не по-малко живо от неговото – 

беше силно поразено от странните признания, които 
беше чула по време на негоните бълнувания. Много пъти 
той се бе провиквал: „Той е тук, тук, до тебе, сестро!“  

Беше пренесъл във въображението ѝ призрака и ужа-

са, които го терзаеха. Той забеляза това не по думите, а 

по мълчанието ѝ – по очите ѝ, които се разтваряха ши-

роко, взирайки се някъде в пространството, по тръпкитe, 

които полазваха по тялото ѝ, по изтръпването от ужас, 

по погледа ѝ, който не смееше да се обърне назад. Той 

горчиво се разкайваше за изповедта си и с мъка почувст-
ва, че между неговите страдания и човешката симпатия, 
не можеше да има тиха и свята връзка.  

Напразно се опита той да се откаже от казаното, да 
развали онова, което беше направил, да я убеди, че 
всичко това бяха само химери на един разгорещен мо-
зък. 

Смело и благородно беше себеотрицанието му. Но 
твърде често, докато говореше така, той виждаше 
Страшния Призрак да изпълзява до нея и да се взира в 
очите му, докато той отричаше съществуването му. Но 

 
44 Асклепий в древногръцката митология е бог-лечител 
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онова, което го плашеше най-много – много повече от 

изтощеното ѝ тяло и треперещи нерви – беше промяна-

та, която беше настъпила в любовта ѝ към него. Тя беше 

заместена от естествен страх. Тя пребледняваше, когато 
той приближаваше, изтръпваше, когато хванеше ръката 

ѝ.  

Отделен от другите хора на Земята, той видя между 
него и сестра му да зее цяла бездна от неприятни споме-
ни. Глиндън не можеше вече да понася присъствието на 
онази, чийто живот беше отровил. Той намери причина 
за заминаване и сърцето му се сви от болка кога видя, че 
отпътуването му се посрещна радостно. Първият пробля-
сък на радост, който видя по лицето на Адела от оная 
съдбоносна нощ насам, беше когато той произнесе дума-
та „сбогом“.  

Той пътува няколко седмици из най-дивите места на 
Шотландия. Много картини, които вдъхновяват худож-
ника, останаха мъртви за неговия празен поглед. Едно 
писмо го призова обратно към Лондон. Той полетя назад 
на крилете на тревогата и страха.  

При пристигането си завари сестра си в такова ужасно 
състояние на душата и тялото, което надминаваше и 
най-лошите му предчувствия… Лекарят я вдигна и я по-
ложи в ръцете му. 

– Най-голямите ми опасения се оправдаха, – каза той 

важно – Болестта ѝ е епилепсия. 

На следващата нощ Адела умря. 
 

Глава Шеста 

– О, радост, радост! Ти пак се върна! Това е ръката ти, 
това – устните ти. Кажи ми, че не ме напусна от любов 
към друга. Кажи го пак, казвай го винаги и аз ще ти 
простя всичко останало! 

– Значи ти беше мъчно за мен?  
– Мъчно! И беше така жесток да ми оставиш злато – 
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то е тук, непипнато! 
– Бедно дете на Природата, как тогава успя да наме-

риш хляб и подслон в този чужд град Марсилия? 
– Честно казано, душо на моята душа, с помощта на 

лицето си, за което някога казваше, че било толкова ху-
баво: мислиш ли така и сега? 

– Да, Филида, то е по-хубаво от преди. Но какво ис-
каш да кажеш? 

– Тук има един живописец, голям човек, един от най-
големите хора в Париж, не знам как се казва. Но той има 
влияние над всички тук, над живот и смърт. И той щедро 
ми плати само за да ми нарисува портрета. Това ще бъде 
картина, която ще бъде подарена на Нацията, защото 
той рисува само за слава. Помисли каква слава очаква 
твоята Филида! – и дивите очи на момата запръскаха 

искри. Тщеславието ѝ се пробуди. – И той би се оженил 

за мен, ако пожелаех. Би се развел с жена си, за да се 
ожени за мен! Но аз те чаках, неблагодарнико!  

На вратата се почука и влезе един човек. 
– Нико! 
– Ах, Глиндън, хм, добрe дошъл! Какво, пак ли си ми 

съперник! Но Жан Нико не е злобен. Добродетелта е мой 

блян, моя родина, моя повелителка. Служѝ на моето оте-

чество, гражданино, и аз ти прощавам за успехите ти 
сред хубавиците. 

 Но докато художникът говореше, по улицата се поне-
соха песни и шум – пееше се огнената Марсилеза! Долу 
се беше надигнала една огромна тълпа, огромно мно-
жество, цял един народ се беше изправил на крак със 
знамена и оръжия, с ентусиазъм и песни – с песни, енту-
сиазъм, оръжия и знамена. И кой можеше да си предста-
ви, че това движение не беше движение за война, а за сеч 
на французи против французи? Защото в Марсилия 
имаше две партии— и щеше да има много работа за 
Журдан Главореза.  

Но англичанинът, който току-що беше пристигнал и 
беше чужд на всички случки и събития, още не можеше 
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да разбере. Той не разбра нищо друго, освен песента, 
ентусиазъма, оръжията и знамената, които издигаха на-
писана срещу слънцето славната лъжа: „Френски народе, 
на крак срещу тираните!“ 

Мрачното чело на злочестия скиталец се оживи. Той 
погледна през прозореца към тълпата, която се движеше 
долу под своето плаващо знаме. Те нададоха вик, когато 
видяха патриота Нико, приятелят на Свободата... 

– Извикайте пак! – кресна художникът – извикайте в 
чест на храбрия англичанин, който се отказва от своите 
Кобурговци и Питовци, за да стане гражданин на Свобо-
дата и на Франция! 

Хиляди гласове процепиха въздуха и отново подеха 
тържествено химна на Марсилезата.   

– Може би – сред тези високи надежди и този храбър 
народ – призракът ще изчезне и ще дойде изцелението! 
– промълви Глиндън. – И му се стори че усети еликсира 
пак да блещука в неговите жили. 

– Ти ще бъдеш един от членовете на Конвента, заедно 
с Пен и Клооц, аз ще ти уредя работата! – викна Нико, 
като го потупа по рамото. А Париж... 

– Ах, как искам да видя Париж! – се провикна Фили-
да, с веселия си глас.  

Весело! Всичко беше весело: и времето, и градът, и 
въздухът. Освен там, където нечуто се възземаше вопъ-
лът на агонията и ревът на убийството, навсякъде беше 
весело. Спи спокойно в гроба си, Адела. Радост, радост!  

В ликуването на Човечеството всички лични скърби 
трябва да престанат! Виж, своенравен моряко, мощният 
вихър те увлича в своите бурни обятия. Там отделният 
индивид е нищо. Всичко принадлежи на делото!  

Отвори вратите си, красив Париж, отвори ги за чуж-
дестранните граждани! Приемете в редовете си, кротки 
републиканци, новият борец за свободата, разума, чове-
чеството!  

Мейнур има право. В добродетелта, в храбростта, в 
славната борба за човешкия род, щеше да изчезне приз-
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ракът в онзи мрак, от който беше излязъл… Ала когато 
лягаше и когато ставаше, и на трапезата, и в леглото, 
макар да не го виждаше, Призракът, го водеше със своя 
пъклен взор, към онова море, чиито вълни бяха от кръв.  

 

Книга Шеста:  

Суеверието, което напуска вярата 

Глава Първа 

Според реда на събитията, за които се разказва в тази 
книга, заминаването на Занони и Виола от гръцкия ост-
ров, в който изглежда бяха живeли щастливи години, 
трябва да е станало малко по-късно от датата на присти-
гането на Глиндън в Марсилия. Бягството на Виола от 
Неапол с нейния таен любовник и намирането на 
Мейнур от Глиндон във фаталния замък вероятно са се 
случили през 1791 г. Сега сме към края на 1793 г., когато 
нашият разказ отново се връща към Занони. 

Зимните звезди сияеха в лагуните на Венеция. Глъч-
ката на Риалто беше заглъхнала, последните безцелно 
скитащи бяха напуснали площад Сан Марко и само от 
време на време се счуваше удара на веслата на някоя 
пъргава гондола, отнасяща към дома му някой нощен 
мечтател или любовник. Но светлината от светилниците 
още озарява прозорците на един от дворците, чиято сян-
ка спи в големия канал. А вътре в двореца бдят онези, 
които никога не заспиват за човека – страхът и мъката. 

– Ще те направя най-богатия човек в цяла Венеция, 
само я спаси. 

– Сеньоре – каза лекарят – вашето злато не може да 
заповядва нито на смъртта, нито на волята на Провиде-
нието. Сеньоре, ако през следния час нещо не се проме-
ни, призовете на помощ своята смелост. 

Охо, Занони, сине на тайната и могъществото, който 
си преминал през световните страсти без да се появи 
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нито една бръчка на челото ти, започнаха ли най-после и 
теб да те люшкат стихийните вълни на страха? Колебае 
ли се духът ти насам-натам? Позна ли най-после и ти 
силата и величието на смъртта? 

Той избяга треперещ пред бледоликия учен, мина 
през ред широки зали и дълги коридори и се озова в ед-
на отдалечена стая на двореца, която ничий крак, освен 
неговия, не бе прекрачвал… Защо не идва той, Синът на 
Звездните Простори! Защо е глух Адонай за тържестве-
ния призив! Той не идва – Светлият и Чаровният Образ! 
О, Кабалист! Къде са твоите вълшебства? Не е ли изчез-
нал твоя престол от Царствата на Пространството? Ти 
стоиш бледен и треперещ! Не изглеждаше такъв, когато 
славните същества се притичваха на твоя зов, а те никога 
се не прекланят пред бледия страхливец. Душата, а не 
билките, нито сребристо-лазурния пламък, нито въл-
шебството на Кабалата, заповядва на чедата на ефира. А 
твоята душа – поради любовта и смъртта – изгуби своя 
облик и беше развенчана! 

Най-после пламъкът потрепва колебливо, въздухът 
става студен като вятъра в гробниците. Нещо неземно се 
яви, нещо мъгляво и безформено. То се свива на извест-
но разстояние, подобно на ням ужас! То се изправя, пъл-
зи, приближава се до теб, тъмно под мъгливата си ман-
тия! И изпод своето було то те гледа със своите зловещи, 
мрачни очи – чудовището със злите очи! 

– Ха, млади Халдеецо – млад, въпреки безбройните 
си години, млад като тогава, когато – студен към насла-
дите и красотата – ти стоеше на старата Огнена Кула и 
слушаше звездното мълчание да ти шепне ония върхов-
ни тайни, които побеждават смъртта – страхуваш ли се 
от смъртта най-после? Не е ли твоето знание само един 
кръг, който те връща пак там, откъдето започнаха твоите 
лутания? Поколение след поколение изминаха, откакто 
ние двамата се срещнахме! Ето, ти ме виждаш пак! 

– Но аз те гледам без страх. Макар че под твоя поглед 
хиляди са загинали. Макар че там, където гори той, 
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бликват отровите на човешкото сърце, и за ония, които 
ти можеш да подчиниш на своята воля, твоето присъст-
вие разпалва видения на буйно безумие или обгръща в 
мрак тъмницата на най-отчаяните престъпления – ти не 
си мой повелител, а роб! 

– И като роб аз дойдох при теб. Заповядай на своя 
роб, красиви Халдеецо! Чуй стоновете на една жена, чуй 
острия писък на твоята възлюбена! Смъртта се е наста-
нила в твоя дворец! Адонай няма да се отзове на твоя 
повик. Само там, където нито едно облаче на 
страстта и на плътта не забулва окото на ясния 
Разум, само там може да се явяват Синовете на 
Звездните Простори пред човека. Но аз мога да ти 
помогна – чуй! 

 И Занони ясно чу в сърцето си, дори при това далеч-
но разстояние от стаята, гласа на Виола, викаща в дели-
риум към своя възлюбен. 

– Ох, Виола, аз не мога да те спася! – извика страстно 
ясновидецът. – Любовта ми към теб ме направи безси-
лен! 

– Не безсилен. Аз мога да те надаря с изкуството да я 
спасиш, аз мога да вложа лек в ръката ти! 

– И за двамата? Детето и майката?  
– За двамата! 
Една силна конвулсия разтрепери крайниците на яс-

новидеца, една мощна борба го разтърси като дете. Зем-
ното победи борещия се дух. 

– Аз отстъпвам! Майката и детето – спаси и двамата! 

* * * 
В тъмната стая Виола лежеше, разкъсвана от най-

остри болки на родилна мъка. Животът ѝ като че ли се 

изтръгваше сред стонове и писъци, които говореха за 
ужасни болки, въпреки че беше в безсъзнание. И сред 
виковете и стоновете, тя все още викаше Закони, своя 
възлюбен. Лекарят поглеdна часовника. Той си биеше – 
това сърце на времето – правилно и бавно – сърце, което 
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никога не милееше за живота и никога не забавяше своя 
ход за смъртта. 

– Виковете отслабват – каза лекарят – още десет ми-
нути и всичко ще свърши. 

Безумецо! Минутите се надсмиват над теб. Природата, 
като синьо небе през някой храм в развалини, се усмихва 
през това изтерзано тяло. Дишането стана по-тихо и по-
спокойно, бълнуването престана, сладък сън унесе Вио-
ла… Душата, която твоята присъда щеше вече да изпрати 
на другия свят, още живее по бреговете на Времето. Тя 
спи. Треската намаля. Конвулсиите изчезнаха. Живият 

розов цвят се върна на бузите ѝ. Кризата отмина! Съп-

руже, твоята жена е жива! Възлюбени, твоят свят няма 
да се  превърне в пустиня! Сърце на Bpeмето, затупти! 
Малко, още малко! О радост, радост, радост! Татко, пре-
гърни детето си! 
 

Глава Втора 

И тe положиха детето в ръцете на бащата! Когато той 
тихо се приведе над него, сълзи, колко човешки сълзи се 
ронеха от очите му като поток! А малкото се смееше през 
сълзитe, които къnexa бузитe му! Ах, с какви щастливи 
сълзи посрещаме ние пришълеца в нашия скръбен свят! 
С какви тъжни сълзи пускаме ние пришълеца да се вър-
не назад при ангелитe! Безкористна е радостта, но колко 
себелюбива е скръбта! 

А в тихата стая се чу един нежен, сладък глас, гласът 
на младата майка. 

- Аз съм тук, тук до теб! - промълви Зансни. 
Майката се усмихна и му стисна ръката. Повече не й 

трябваше, тя беше доволна. 

* * * 
Виола се съвзе с такава бързина, която порази лекаря. 

И младият пришълец разцъфтяваше, сякаш вече обича-
ше света, в който беше слязъл. От този час Занони като 
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че ли живееше с живота на детето. И в този живот души-
те на майката и бащата се съединиха сякаш чрез нова 
връзка. Никой не е виждал нищо по-хубаво от това дете. 
Странно се стори на бавачката, че то не излезе трепере-

що на светлината, а ѝ се усмихна приветливо като на 

нещо родно и познато отпреди. То ни веднъж не издаде 
вик на детска мъка. Когато си почиваше, то като че ли се 
вслушваше в някакъв щастлив глас вътре в сърцето си. 
То самото изглеждаше така щастливо. В очите му вече 
можехте да видите пламъка на интелекта, макар че той 
още нямаше език, за да се изразява… 

Но Занони, обзет от онези възвишени цели, които 
оживяват човешката любов, за която той пак се беше 
събудил, забрави всичко, дори и онова, което беше рис-
кувал и загубил в любовта, която го бе заслепила. Ала 
тъмната, безформена твар все по-често и по-често при-
пълзяваше и се виеше около него, макар че той нито я 
призоваваше, нито я виждаше. И тя често сядаше до 
люлката на детето със своите пълни с ненавист очи.  

 

Глава Трета 

Писмо от Занони до Мейнур 

 

Мейнуре, ден след ден аз изковавах своите собствени 
вериги. Освен моя живот, аз живея живота и на други, и 
в него изгубих повече от половината си власт. Като не 
мога да ги повдигна нагоре, те ме теглят към земята със 
силните връзки на любовта. Прокуден от съществата, 
видими само за духовния взор, мрачният враг, който 
пази прага, ме оплете в своите мрежи. Ще ми повярваш 
ли, ако ти кажа, че приех неговите дарове и понасям сега 
последиците от този договор? Векове ще минат, преди 
светлите същества да започнат отново да се подчиняват 
на духа, който се е преклонил пред Мрачния Призрак… 

В тази надежда, Мейнуре, аз все още тържествувам. Аз 
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още имам върховна власт над тази млада душа. Неусетно 
и нечуто, душата ми говори на неговата душа и още от 
сега я подготвя. Ти знаеш, че за чистата и неопетнена 
душа на детето, изпитанията не са страшни, нито опас-
ни. Тъй непрестанно, аз я храня със свещена светлина и 
преди още да осъзнае дара, тя ще достигне ония приви-
легии, които ми предстоеше да достигна.  

Бавно и постепенно, детето ще предаде собствените си 
качества и на майката. И доволен от това, че Младостта 
ще грее лъчезарно завинаги на челата на тия две същес-
тва, които засега са предостатъчни да изпълнят целия 
безкрай на моите мисли, ще съжалявам ли за ефирното 
царство, което всеки миг се изплъзва все повече и повече 
от ръцете ми? Но ти, чийто поглед е още чист и ясен, 
погледни в далечните, закрити за очите ми глъбини и ми 
дай съвет или ме предпази! Аз знам, че даровете на оно-
ва същество, чийто род е тъй враждебен на нашия, са за 
обикновения търсещ толкова фатални и пагубни, като 
самото него…  

Мрачни и скрити завинаги от човешки поглед, живе-
ят метежните тъмни духове в своите недостъпни царства. 
В тях няма дихание Божие. Във всяко човешко същество 
диша Бог. И само той може да съди за живота, който е 

преживяла душата, и да ѝ отрежда нов път и ново обита-

лище… Но тези създания, които са само видоизменения 
на материята, и някои от които са много по-зли от чове-
ка, могат да се сторят на страха и неразумното суеверие 
като представители на демоните.  

И от най-мрачния и най-могъщия от тях, аз приех 
един дар – тайната, която отдалечи смъртта от ония, ко-
ито ми са толкова скъпи. Мога ли да се надявам, че ми е 
останала достатъчно сила, за да изиграя или да сплаша 
призрака, ако рече той да поквари дара?  

Отговори ми, Мейнуре. Защото в тъмнината, която ме 
забулва, аз виждам само чистите очи на новороденото. 
Аз чувам само слабото биене на моето сърце. Отговори 
ми ти, чиято мъдрост е без любов! 
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Мейнур до Занони 

О, паднали! Аз виждам пред теб злото и смъртта и 
скръбта! Да оставиш Адонай заради безименния Ужас, 
небесните звезди заради тия страхотни очи! Ти, в края 
на краищата, да станеш жертва на Ларвата на страшния 
Праг, която в началото на твоето ученичество избяга 
поразена и трепереща пред твоето царствено чело! 

Когато при първите стъпки към Посвещението учени-
кът, който приех от теб край бреговете на толкова про-
менената днес Партенопеа, падна безчувствен и превит 
пред Тъмния Призрак, аз разбрах, че духът му не беше в 
състояние да застане в отвъдния свят. Защото Страхът е 
този, който свързва човека с най-твърдата земя. А докато 
човек се страхува, той не може да полети. А ти не виж-
даш ли, че да обичаш ще рече да се страхуваш? Не виж-
даш ли, че властта, която ти имаше над злия дух, вече е 
изчезнала? Той те плаши, той те владее. Той ще те изиг-
рае. Не губи нито миг. Ела при мене.  

Ако може да има достатъчно симпатия между нас, ти 
ще видиш през очите ми и ще се предпазиш може би от 
опасностите, които – все още безформени и колебаещи 
се през мрака – се събират около теб и около онези, кои-
то самата ти любов погуби. Ела, откъсни се от всички 
връзки на твоето любимо човечество, те само ще помра-
чат погледа ти. Отдели се от твоите страхове и надежди, 
от твоите желания и страсти. Ела, защото само Духът 
може да бъде цар и пророк, сияещ през телесния дом, 
който обитава – чистия, безстрашен, възвишен Разум! 

  

Глава Четвърта 

За първи път от тяхното свързване, Занони и Виола 
бяха разделени – Занони отиде в Рим по важна работа. 
Той каза, че е само за няколко дни и отпътува така вне-
запно, че почти нямаше време нито за изненади, нито за 
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скръб. Но първата раздяла винаги е по-тежка, отколкото 
трябва да бъде. Тя изглежда като едно прекъсване на 
живота, който любовта споделя с любовта. Тя показва на 
човека колко ще е празен животът, когато последната 
раздяла, която все някога ще дойде, последва първата. 
Но Виола си имаше нов другар: тя се радваше на тази 
хубава промяна, която винаги възражда младостта и 
заслепява погледа на жената.  

Като жена и съпруга тя се обляга на друг. От друг по-
лучава тя като отражение своето щастие, своя живот – 
като планета, която получава светлина от слънцето. Но 
сега и тя от своя страна, като майка, се издига от зависи-
мост към власт. Друго едно същество се обляга на нея – 
една звезда изскочи в пространството, на която тя сама 
стана слънце… 

Занони замина – последният удар от веслата заглъхна 
– последната точица от гондолата изчезна из водните 
улици на Венеция! Нейното дете спи в люлката до май-
чините си крака. И тя си мисли през сълзи колко при-
казки ще има да разкаже на бащата, приказки за фее-
ричната страна, осеяна с хиляди чудеса в тази малка 
люлка! Усмихвай се, плачи, млада майко! Най-хубавият 
лист на странната книга е вече затворен за теб! И неви-
димият пръст обръща страницата! 

* * * 
На моста Риалто стояха двама венецианци, горещи 

републиканци и демократи – гледащи на френската ре-
волюция като на земетресение, което ще събори техния 
вече умиращ и порочен строй, и ще донесе равенство на 
съсловията и на правата във Венеция. 

– Да, Коталто, – каза единият – моят кореспондент от 
Париж обеща да превъзмогне всички пречки и да пре-
небрегне всяка опасност. Той ще уреди заедно с нас часа 
на революцията, когато легионите на Франция ще бъдат 
толкова близо, че ще могат да чуват нашите топовни 
гърмежи. Някой ден тази седмица в този час, той ще се 
срещне с мен тук. Днес е четвъртият ден. 
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Едва каза тези думи и един човек, загърнат в своя 
плащ, се появи от една тясна уличка вляво, спря се сре-
щу двамата събеседници и – като ги огледа внимателно 
няколко секунди – прошепна „Спасение“. 

– „И братство“ – отговори един от събеседниците. 
– Вие сте значи храбрият Дандоло, с когото Комитета 

ме натовари да кореспондирам? А този гражданин е...? 
– Коталто, когото често съм споменавал в писмата ми. 
– Приветствие и братство на Коталто! Имам да съоб-

щавам много неща и на двама ви. Аз ще се срещна с вас 
през нощта, Дандоло. Но на улицата могат да ни видят. 

– Не смея да ви посоча моя дом. Тираните ни шпио-
нират дори покрай стените ни. Но мястото, означено тук, 
е сигурно – и той тикна един адрес в ръката на своя ко-
респондент. 

– Значи довечера в девет! Дотогава аз имам друга ра-
бота. – Човекът се спря, цветът му се промени и с безпо-
койство каза: 

– В последното си писмо споменавате за онзи богат и 
тайнствен посетител Занони. Той още ли е във Венеция? 

– Чух, че напуснал града сутринта. Жена му е още тук. 
– Жена му! Много добре! 
– Какво знаете за него? Мислите ли, че той би се при-

съединил към нас? Неговото богатство би ... 
– Къщата и адресът му! Бързо! – прекъсна го човекът. 
– Палоа ди..., на големия канал. 
– Благодаря. В девет ще се срещнем. 
Човекът изчезна в улицата, от която беше дошъл. До-

като минаваше покрай къщата, в която се беше спрял да 
нощува (той бе пристигнал във Венеция по-миналата 
нощ) една жена, стояща на вратата, го улови за ръка: 

– Мосю – каза тя на френски – аз чаках да се върнете. 
Разбирате ли ме? Аз ще превъзмогна всичко, всичко ще 
рискувам, за да се върна с вас във Франция, да застана за 
живот или смърт рамо до рамо с моя съпруг! 

– Гражданко, аз обещах на Вашия съпруг, че ако из-
борът Ви е такъв, ще рискувам собствения си живот, за 
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да Ви помогна. Но помислите пак! Съпругът Ви принад-
лежи към една партия, на която Робеспиер е хвърлил 
вече око, той не може да бяга. Цяла Франция е станала 
затвор за „съмнителните“. Вие се излагате на опасност с 
връщането си. Казвам Ви най-откровено, че съдбата, ко-
ято Ви чака, може би е гилотината. Аз Ви говоря това, 
което Вашият съпруг ме помоли да Ви кажа. 

– Мосю, аз искам да се върна с Вас – каза жената, с 
усмивка на бледото си лице. 

– Но Вие напуснахте мъжа си в най-светлите дни на 
Революцията, за да се върнете при него посред нейните 
бури и гръмотевици! – каза човекът, с глас в който има-
ше и учудване, и укор. 

– Да, защото дните на баща ми бяха преброени. Защо-
то за него нямаше друго спасение, освен да избяга в 
чужбина. Защото беше стар и беден, и нямаше кой друг, 
освен мене, да работи за него. Защото съпругът ми тога-
ва не беше в опасност, а баща ми беше. Той умря, умря! А 
мъжът ми е в опасност. Аз вече нямам задължения като 
дъщеря, сега идват задълженията ми на съпруга! 

– Така да бъде. На третата нощ от днес, аз заминавам. 
До тогава Вие можете да се откажете избора си. 

– Никога! 
Една тъмна усмивка мина през лицето на човека. 
– О, гилотино – каза той – колко много добродетели 

извади ти наяве… 
Той отмина нататък, говорейки сам на себе си, повика 

една гондола и скоро се озова сред развълнуваните води 
на големия канал.  

 

Глава Пета 

Прозорецът беше отворен и Виола седеше до него. 
Долу блестеше водата под студеното, но безоблачно 
слънце. И към тая красива снага, към това полуобърнато 
лице се отправяха погледите на мнозина галантни кава-
лери, когато гондолите им се плъзгаха покрай двореца. 
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Една от тия тъмни ладии спря неподвижно в центъра 
на канала и един човек впери поглед в красивия дворец. 
Той даде знак на гребците и лодката се приближи до 
брега. Чужденецът скочи от гондолата. Той се изкачи по 
широката стълба и влезе в двореца. Плачи! Не се смей 
вече, млада майко! Последната страница е прелистена! 

Влезе един слуга и даде на Виола картичка с думи на 
английски! „Виола, трябва да те видя! Глиндън“. 

О, да, как на драго сърце би желала Виола да се види с 
него! Как на драго сърце би му разказала за своето щас-
тие, за Занони! Как на драго сърце би му показала детето 
си! Бедният Кларънс! До сега тя го беше забравила, как-
то и целия си трескав по-раншен живот, своите мечти и 
суетни желания, своите мънички вълнения, лампите на 
разкошния театър, аплодисментите на шумната тълпа. 

Той влезе. Тя изтръпна като го видя. Толкова проме-
нено беше мрачното му чело и неговите резки черти, 
набраздени от грижите – нищо не бе останало от изящ-
ната осанка и безгрижна физиономия на предишния 
влюбен художник. Облеклото му, макар и не обикнове-
но, беше грубо и разпуснато. Някакво тревожно, отчая-
но, полудиво изражение бе заместило предишния му 
интелигентен вид – колеблив в своята привлекателност 
и сериозен в своята колебливост – който някога характе-
ризираха младия жрец на Изкуството, мечтателят, бле-
нуващ за някаква неземна мъдрост! 

– Вие ли сте? – каза тя. – Бедни Кларънс, колко сте се 
изменили! 

– Изменил! – каза той рязко, като приседна до нея. – 
А на кого дължа това, ако не на онези демони и магьос-
ници, които сложиха ръка на моя живот и на твоя? Вио-
ла, чуй ме. Наскоро научих, че сте във Венеция. Под друг 
претекст и след като преминах през безброй рискове и 
премеждия, аз дойдох тук, рискувайки дори свободата и 
живота си, в случай, че името ми и работата ми станат 
известни във Венеция, за да те предупредя и спася. Из-
менил съм се, казваш!  Изменил съм се отвън. Но какво е 
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тази промяна в сравнение с опустошенията отвътре? 
Вземи марки, вземи мерки докато е време! 

Гласът на Глиндън, който звучеше дълбоко и сякаш 
като от гроб, разтревожи Виола дори повече и от самите 
му думи. Блед, с мършаво лице и хлътнали очи, той при-
личаше по-скоро на мъртвец, излязъл от гроба… 

– Какви са тези странни думи от Вас! – каза тя с разд-
разнение – Можете ли... 

– Чуй! – прекъсна я Глиндън, като сложи ръка върху 
нейната: докосването му беше студено като смъртта. – 
Чуй! Слушала си стари приказки за хора, които са 
сключвали договор с дявола, за да получат свръхестест-
вени сили. Тези разкази не са само голи басни! Такива 
хора има. И на тях им доставя удоволствие да увеличават 
проклетия кръг на нещастниците като тях. Ако техните 
последователи се провалят в изпита си, дяволът ги об-
себва още в този им живот, както обсеби и мене. Ако пък 
успеят, горко им навеки!  

Има един друг живот, където никакви магии не са в 
състояние да закълнат дявола, нито да облекчат терза-
нията. Аз идвам от една страна, където се леят потоци 
кръв, където смъртта се е надвесила над най-добрите и 
издигнати хора и където единствен господар е Гилоти-
ната. Но всички най-големи опасности за живота, които 
могат да връхлетят човека, са нищо, в сравнение със 
страхотиите на една стая, където живее и цари Ужасът, 
надминаващ дори и смъртта. 

И Глиндън, със студена и ясна точност, разказа под-
робно – както преди време и на Адела – за посвещение-
то, което бе минал. Той описа с думи, които вледениха 
кръвта на неговата слушателка, появата на тоя безфор-
мен призрак с очи, които изсушаваха мозъка и смразя-
ваха до кости онзи, който го видеше. Той идваше по своя 
воля, вдъхвайки черни мисли и нашепващ странни из-
кушения. Само при сцени на силна възбуда той отсъст-
ваше. Самотата, тишината, борбите на душата, която се 
стреми към мир и чистота – това бяха елементите, които 
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той обичаше да посещава! Смутена и уплашена, този 
странен разказ само потвърди тъмните впечатления, 
които тя в дълбоката си и доверчива любов не само не се 
стараеше да си изясни, а дори пропъждаше още в мига 
на възникването им – именно впечатленията, че живо-
тът и качествата на Занони не бяха като тези на другите 
смъртни… 

А като ги заглушаваше по тоя начин, това само спо-
могна да се заякчат още повече вълшебните окови, в ко-
ито тя обвърза сърцето и чувствата си. Но сега, когато 
страшният разказ на Глиндън я зарази със своя ужас, а 
магията, с която бе обгърната досега, почти се развали, 
Виола се изправи обзета от силен страх – не за себе си – 
и притисна детето си в своите обятия! 

– Нещастнице! – извика Глиндън потръпвайки – на-
истина ли си родила една злочеста жертва, която не мо-

жеш да спасиш! Не ѝ давай храна, нека напразно обръща 

към тебе поглед да я накърмиш! В гроба поне има по-
чивка и мир! 

И в ума на Виола отново се възвърнаха спомените за 
нощните бдения на Занони край люлката на детето, как-
то и страхът, който още тогава плъзваше в нея, когато 
слушаше думите му, нашепвани в полупесен. А детето я 
гледаше със своите ясни, спокойни очи и в странната 
интелигентност на неговия поглед имаше нещо, което 

само подсилваше страха ѝ. Така стояха в мълчание два-

мата – майката и нейният придружител. И слънцето им 
се усмихваше през прозореца, а край люлката – макар и 
да не я виждаха – стоеше забулената черна Сянка! 

Но лека-полека по-хубави и по-правдиви, изпълнени 
с благодарност спомени започнаха да се възвръщат в 
паметта на младата майка. Колкото повече гледаше де-
тето, толкова повече то започваше да прилича на отсъст-
ващия баща. Някакъв глас като че ли започна да излиза 
от тези червени устни и да говори тъжно: „Аз ти говоря 
чрез твоето дете. В замяна на всичката ми любов към 
теб, ти се съмняваш в мен при първите още думи на един 
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маниак, който клевети!“ 

Гърдите ѝ се издигаха, тя се изправи, в очите ѝ блесна 

ясна и чиста светлина. 
– Иди си, клета жертва на собствените си илюзии! –

каза тя на Глиндън. – Аз не бих повярвала и на очите си, 
ако те обвинят неговия баща. А какво знаеш ти за Зано-
ни? Какво общо има между Мейнур и неговите призра-
ци, и лъчезарния образ, с който искаш да ги свържеш? 

– Скоро ще узнаеш това – отвърна мрачно Глиндън. –
Същият онзи призрак, който ме посещава, шепне с безк-
ръвните си устни, че неговият ужас очаква и теб, и детето 
ти! Аз не искам още да решиш, но преди да напусна Ве-
неция, ние пак ще се видим. 

След тези думи той си отиде. 
 

Глава Шеста 

Уви, Занони, можеше ли да помислиш, че връзката 
между онзи, който пребъдва векове, и дъщерята на ми-
молетния ден може да трае вечно? Не предвиди ли, че 
преди да мине тя през изпита, не би могло да има равен-
ство между твоята мъдрост и нейната любов! Ти отсъст-
ваш сега, за да търсиш в тържествените тайни тайнстве-

на закрила за детето ѝ майка му, но забрави ли, че приз-

ракът, който ти услужи, има власт над собствените си 
дарове – над техния живот, който той те научи как да 
изтръгнеш от смъртта? Не знаеш ли, че страхът и невя-
рата, веднъж посяти в едно сърце, което обича, се раз-
растват в цяла гора, която не пропуска светлината на 
звездите? Помръкнал Светлоносецо, изпълнените с ом-
раза очи блестят зловещо до люлката на детето! 

През целия този ден, хиляди мисли и страхове вълну-
ваха Виола и се разпиляваха, щом се опиташе да ги уло-
ви и изследва, за да се върнат отново още по-мрачни и 
по-тревожни. 

 Тя си спомни, както бе казала някога и на Глиндън, 
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че още детинството ѝ бе изпълнено със странни предчув-

ствия, че ѝ е отредена некаква необикновена съдба. 

Спомни си, когато му разказа това край морето в залива 
на Неапол, че и той имаше същите предчувствия и една 
тайнствена връзка, като че ли свърза техните съдби. Тя 
си спомни и, че сравнявайки своите смътни мисли, и 
двамата казаха тогава, че още от първото виждане на 

Занони предчувствието, инстинктът бе заговорил от сър-
цето им по-ясно отпреди, шепнейки им, че с него беше 
свързана непроницаемата тайна на техния живот. И сега, 
когато Глиндън и Виола се срещнаха отново, страховете 
на детството, предизвикани по този начин, пак се пробу-
диха от своя сън.  

Тя почувства симпатия към тревогата на Глиндън, 

против която разумът ѝ и любовта ѝ напразно се бореха. 

А колкото пъти погледнеше към детето, то я наблюдава-
ше все със същия спокоен сериозен поглед и устните му 

се помръдваха, като че ли искаха да ѝ проговорят. Но 

нито един звук не излезе от тях. Детето не искаше да спи. 
Когато и да погледнеше лицето му, виждаше все тия 
будни, зорки очи. В тяхната сериозност се четеше някак-
ва мъка,  укор, обвинение. Те я смразяваха, когато ги 
гледаше.  

Неспособна да издържи сама този внезапен и пълен 
преврат на всички онези чувства, които до тогава фор-

мираха живота ѝ, тя взе това решение, което беше най-

естествено за жените на нейната страна и религия. Тя 
прати за свещеника, който обикновено я посещаваше 
във Венеция, и му изповяда, сред страстни хълцания и 
неописуем ужас, съмненията, които я бяха връхлетели. 
Добрият отец, един почтен и благочестив мъж, но със 
слабо образование и слаб ум, един от ония, които счита-
ха (както и мнозина от по-необразованите италианци и 
до ден днешен) дори поетите за един вид магьосници, 
затвори като че ли съвсем вратите на надеждата за ней-
ното сърце.  
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Неговите съвети бяха строги, защото страхът му беше 
непресторен. Той се присъедини към увещанията на 
Глиндън тя да избяга, ако почувства и най-малкото съм-
нение, че занятията на нейния съпруг бяха от такова ес-
тество, като занятията на онези учени, които Римската 
църква с охота е изгаряла на клада. Дори малкото, което 
Виола можеше да му разкаже, се стори на невежия све-
щеник като необоримо доказателство за магьосничество 
и вещерство. Той действително и по-рано бе дочул някои 
от странните слухове, които следваха пътя на Занони, и 
беше подготвен да повярва и на най-лошото.  

Достопочтеният Бартоломео не би се подвоумил да 
закара и самия Уат на клада, ако го чуеше да приказва за 
парната машина! Но Виола, необразована като него, са-
мо се уплаши от неговата груба и сурова реч. Уплаши се, 
защото благодарение на онова проникновение, което 
католическите свещеници придобиват обикновено в 
своя широк опит над човешкото сърце, подлагано всеки 

час на изпити от тях, Бартоломео ѝ говори не толкова за 

опасността, която чака самата нея, а детето ѝ.  

– Магьосниците – каза той – винаги са се старали 
най-вече да съблазнят и увлекат душите на младите, на 

децата. – И той веднага се впусна да ѝ изрежда легенди, 

които предаде като исторически факти. Всичко онова, на 
което една англичанка би се изсмяла, уплаши нежната, 
но суеверна неаполитанка. 

И когато свещеникът я остави, с тържествени укори и 
тежки обвинения, че ще пренебрегне своите задължения 
към детето си, ако се поколебае да избяга с него от един 
дом, осквернен от нечестивите сили и дяволските науки, 
Виола – постоянно свързана с образа на Занони – из-
падна в някакво пасивно, сънно състояние, което поста-

ви и самия ѝ ум в пълно бездействие. 

Часовете минаваха. Настъпи нощ. Къщата затихна. И 
Виола, пробуждайки се лека-полека от вцепенението, 
което бе обзело нейните способности, започна да се вър-
ти в леглото си смутена, измъчена от безпокойство. Ти-
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шината стана непоносима, но още по-непоносим беше 
звукът, който едничък я нарушаваше – гласът на часов-
ника, който я зовеше миг след миг към гроба. Миговете, 
най-сетне, като че ли сами придобиха глас и приеха 

плът. Стори ѝ се че ги вижда как изскачат, бледи и фее-

рични, от обятията на мрака.  
И преди да паднат пак, преди да угаснат в този мрак, 

слабият им и тих глас шепнеше: „Жено, ние съобщаваме 
на Вечността всичко онова, което е извършено във вре-
мето. Какво да кажем за тебе, пазителко на една новоро-

дена душа?“ – Тя започна да чувства, че фантазиите ѝ я 

бяха хвърлили в някакъв делириум, че се намираше в 
едно състояние между сън и бодърстване, когато извед-
нъж една единствена мисъл взе надмощие над останали-
те.  

Стаята, която в тази, а и във всяка друга къща, която 
бяха обитавали, дори и когато живееха в гръцките остро-
ви, Занони беше отредил за себе си и чието уединение 
никой не биваше да наруши, нито дори Виола – забрана, 
която никога досега, в тихото доверие, което е присъщо 
на задоволената любов, тя не бе почувствала любопитст-
во да наруши – сега тази стая започна силно да я влече. 

Там може би тя щеше да открие нещо, което да ѝ помог-

не да разреши загадката, да разсее или потвърди нейни-
те съмнения. Тази мисъл се усили. Тя обзе Виола с една 
почти неосезаема и необорима сила и като че ли възпра-

ви нейните крайници против волята ѝ. 

И ето, ти минаваш през стаята, през галериите, нежен 
образ – полуспяща, полубудна. Месечината те огрява 
докато минаваш прозорец след прозорец, облечена в 
бяло като бродещ дух – с широко отворени и втренчени 
напред очи, със спокойна и безстрашна увереност… Вър-
вейки бавно, ти стигна до вратата: никаква брава не те 
спира, нито някакво магично заклинание те отблъсква 
назад. Дъщеря на тленния прах, ти стоиш сама с нощта в 
стаята, където около ясновидеца са се тълпели безброй 
обитатели на Пространството.   
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Глава Седма 

Тя стоеше в стаята и гледаше наоколо. Не се забеляз-
ваше нито един знак, по който някой стар инквизитор би 
могъл да открие адепта на Черната Магия. Нито тигели, 
нито реторти, нито книги с метална подвързия, нито 
пояси с кабалистични писмена, нито черепи и кости. В 
запустялата стая с бели стени спокойно се стелеше обил-
ната лунна светлина. Няколко вързопа сухи треви, ня-
колко съда от бронз, небрежно сложени на дървена 
стойка – това беше всичко, което любопитният поглед 
можеше да открие за разгадаване заниманията на отсъс-
тващия обитател на стаята. Магията, ако такава същест-
вуваше, беше вложена изцяло в самия маг, а веществата, 
ако попаднеха в чужди ръце, се състояха само от треви и 
бронз. Така е било винаги с твоите дела и чудеса, Гениа-
лен Вълшебнико! Думите, сами по себе си, са общо дос-
тояние на всички хора. Но от тези думи, архитекте на 
безсмъртни творби, ти издигаш храмове, които ще над-
живеят пирамидите… 

Но присъствието на този, който е извършвал тук свои-
те чудеса, не е ли оставило някакво особено очарование в 
това уединение? Изглежда. Защото докато Виола стоеше 
в стаята, тя чувстваше някаква тайнствена промяна да се 

извършва със самата нея. Кръвта ѝ започна да тече бързо 

и с чувство на наслада в нейните вени, тя имаше чувст-

вото, че някакви вериги паднаха от краката ѝ, като че ли 

було след було се махнаха пред очите ѝ.  

Всичките онези смътни мисли, които я вълнуваха в 
нейното унесено състояние, се успокоиха и съсредоточи-
ха в едно едничко силно желание – да види отсъства-
щия, да бъде с него. Онези същества, които изпълват 
пространството и въздуха, като че ли бяха надарени с 
никакво духовно привличане – те сякаш станаха про-

водник, по който да се издигне духът ѝ и да влезе във 

връзка с оня дух, към който я влечеше неописуемо жела-
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ние. Почувства отпадналост. Тя политна към стола, на 
който бяха сложени съдовете и тревите и, когато се наве-
де над тях, видя в един от съдовете една малка ваза от 
кристал. По някакъв механичен и неволен подтик ръката 

ѝ хвана съда. Тя го отвори и летливата есенция, която 

той съдържаше, засия и разнесе из стаята силен и прия-
тен аромат. Тя вдъхна благоуханието, проми слепите си 

очи с течността и изведнъж животът ѝ като че ли скочи, 

преодолял предишната отпадналост – скочи, разпери 
криле, заплава, захвърка като птица. 

Стаята изчезна пред очите ѝ. Далече, далече, над по-

ля, морета и простори, на крилете на бликналото жела-
ние лети пуснатата на воля душа! В един друг свят стояха 
родените от памтивека синове на Знанието… Там, в без-
пределната самота на един още млад свят, на когото му 
трябват още хиляди, хиляди години, за да узрее, духът 
на Виола видя формата на Занони или по-скоро нейното 
подобие, първообразът на неговата форма, а не неговата 
телесна субстанция, сякаш духът му – като нейния – бе-
ше напуснал земната си обвивка… До него стоеше една 
друга сянка – образът на Мейнур.  

В гигантския хаос наоколо бушуваха и се бореха възп-
ламенените стихии – огън и вода, светлина и тъмнина. 
Парите и облаците изглеждаха като планини, а Дихани-
ето на Живота се носеше над всичко като непрекъснато 
сияние! 

Когато съновидката погледна, обзета от силни тръпки, 
тя забеляза, че дори тук двата човешки призрака не бяха 
сами. Тъмни форми на чудовища, които само този без-
разборен хаос можеше да роди, първите огромни влечу-
ги, които се вият и пълзят в най-ранния пласт на един 
свят, който се ражда за живот, въставаха от тинестата 
материя или плуваха сред метеорните пари. Но двамата 
изследователи не наблюдаваха тях. Погледите им бяха 
взрени в един обект в далечното пространство. С очите 
на духа, Виола последва техните погледи. С ужас, много 
по-голям от този, който създаваха хаосът и неговите 
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гнусни обитатели, тя забеляза един призрачен образ в 

самата стая, в която тялото ѝ се намираше – нейните 

бели стени, лунната светлина, която осветяваше пода, 

отворения ѝ прозорец, а също и спокойните покриви и 

храмове на Венеция, които се виждаха над морето – и в 
тая стая, подобния на дух образ на самата нея! Този дво-
ен призрак – самата тя като привидение, гледаща своя 
призрачен образ, предизвика у нея такъв ужас, който не 
може да се опише с думи, нито да се забрави. 

Но тя видя своя образ бавно да се изправя, да напуска 
стаята с безшумни стъпки – ето, тя минава през коридо-
ра – тя коленичи край една люлка. Милостиво Небе! Тя 
вижда детето си! Все с тази чудна негова детска красота 
и тихи, будни очи. Но до люлката седи свита една сянка, 
загъната в мантия, която изглежда още по-страшна и по-
призрачна в своята смътна невеществена тъмнина. Сте-
ните на тази стая се отварят като сцената на театър.  

Един мръсен затвор, улици които гъмжат от призрач-
ни тълпи, ярост и злоба, и вида на демони с техните 
призрачни лица, някакво смъртоносно оръдие, кланица 

на човешки тела, самата тя, детето ѝ. Всичко се нижеше 

едно след друго, подобно на бърза фантазия. Изведнъж 
призракът Занони се обърна, той като че ли забеляза 

нейния двойник и се спусна към нея. Духът ѝ не можеше 

вече да понася. Тя изпищя и се събуди! Тя видя, че наис-
тина беше напуснала онази неприветлива стая. Люлката 
беше пред нея, детето. Всичко, което беше видяла в своя-
та крайна възбуда, дори и оная безформена тъмна сянка, 
която се стопи и изчезна във въздуха! 

– Дете мое! Дете мое! Майка ти още може да те спаси! 
 

Глава Осма 

Писмо от Виола до Занони 

 

„До тук стигнахме – аз първа се отделям от теб! Аз, 
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неверницата, ти казвам сбогом завинаги. Когато видиш 
това писмо, аз ще бъда вече мъртва за теб. Защото ти, 
който беше и още си мой живот – аз съм загубена за теб! 
Възлюбени! Съпруже! Ти, когото още обожавам! Ако ти 
някога си ме обичал, ако още можеш да имаш милост 
към мен, не се старай да откриеш стъпките, които бягат 
от теб. Ако твоите вълшебства могат да ме намерят, по-
щади ме, пощади нашето дете... Пощади чедото си, за-
щото децата са светци на земята и тяхната молба може 
да бъде чута на небето!  

Да ти кажа ли защо си заминавам? Не, ти, страшният 
мъдрец, можеш да отгатнеш онова, което треперещата 
ръка не смее да напише. И когато аз треперя пред твоята 
сила – защото от силата ти бягам с нашето дете на гърди 
– все пак се утешавам при мисълта, че твоята сила може 
да чете сърцата. Ти знаеш, че ти пише вярната майка, а 
не невярната съпруга!  

Има ли грях в твоята мъдрост, Занони? Грехът трябва 
да носи скръб. А колко сладко би било – колко сладко – 
да бъда твоя утешителка. Но детето – душата, която иска 
от мен закрила! Магьоснико, аз изтръгвам от теб тази 
душа! Прости ми, прости, ако думите ми те наскърбяват. 
Ето, аз падам на колене, за да напиша останалото!  

Защо никога по-преди аз не си спомнях за твоето по-
тайно знание? Защо самата необикновеност на твоя не-
земен живот само ме очароваше с някакъв сладостен 
страх? Защото, макар и да беше магьосник, опасността 
съществуваше само за мен – и дори не за мен, защото 
любовта ми беше моята най-чиста, небесна част. И моето 
невежество във всичко друго, освен в изкуството да те 
обичам, пропъждаше всяка мисъл, която не беше светла 
и царствена като твоя образ в моите очи.  

Но сега има едно друго същество! Защо то ме наблю-
дава така? Защо е този никога незаспиващ, сериозен, 
изпълнен с упрек поглед? Да не са го омаяли вече твоите 
магии? Да не си го белязал вече, жестоки, и предназна-
чил за ужасите на твоето неизразимо изкуство? Не ме 



 
349 

прави да полудявам, недей! Развържи магията! 
Чуй веслата навън! Те идват, за да ме вземат от теб! Аз 

се оглеждам наоколо и ми се струва, че те виждам нався-
къде. Ти ми говориш от всека сянка, от всяка звезда. Тук, 
до прозореца, твоите устни се притиснаха за последен 
път до моите – тук, при тоя праг, ти се обърна още вед-
нъж и усмивката ти изглеждаше тъй изпълнена с дове-
рие към мен! Занони, съпруже мой! Аз ще остана! Не 
мога да се отделя от теб! Не, не! Аз ще отида в стаята, 
където скъпият ти глас със своята кротка музика утеша-
ваше мъката на бедните хора! Където – едва чут през 
трепетната тъмнина – той за пръв път прошепна на ухо-
то ми: „Виола, ти си майка!“ Майка! Да, аз ставам на 
крака, аз съм майка! Аз съм твърдо решена! Сбогом!“ 

Така неочаквано, така жестоко – било в полудата на 
едно сляпо и безразсъдно суеверие или под натиска на 
убеждение, което произтича от дълга – съществото, за-
ради което Занони се бе отрекъл от толкова могъщество 
и слава, го напусна. Това внезапно непредвидено 
напускане беше впрочем неизбежната участ на 
всички онези, които искат да издигнат Ума над 
земята, но ценят земните страсти на сърцето.  

Невежеството вечно ще избягва знанието. Но никога 
любов не се е отдавала на друга любов с по-чисти и по-
благородни мотиви на саможертва, както тази на Виола, 
която напускаше сега отсъстващия си съпруг. Защото тя 
каза истината: че не невярната жена, а вярната майка 
напуска всичко онова, в което беше съсредоточено цяло-

то ѝ земно щастие. 

Докато страстта и старанието, което я подтикна към 
този акт, я оживяваха с изкуствения си огън, тя притис-
каше детето си до своите гърди и чувстваше утеха, при-

мирение. Но какво горчиво съмнение за собственото ѝ 

поведение, каква ледена мъка караше дa тръпне сърцето 

ѝ, когато – седнали да починат за няколко часа на 

Легхорнския път – тя чу жената, която придружаваше 
нея и Глиндън, да се моли за закрила, докато отиде при 
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мъжа си, готова да сподели опасностите, които можеха 
да я сполетят там! Страшен контраст в сравнение с ней-
ното бягство! Тя потъна в тъмнината на собственото си 
сърце и никакъв външен глас не можеше да я утеши. 

  

Глава Девета 

 

– Мейнуре, виж какво направих! По дяволите нашите 
дребни суети на мъдрост! По дяволите нашите епохи на 
знание и живот! За да я спася от беда, аз се отделих от 
нея, а бедата я грабна в своите нокти!  

– Не порицавай мъдростта, а страстите си! Откажи се 
от празните си надежди да получиш любовта на жената. 
Виж колко неизбежно е проклятието за онези, които ис-
кат да съединят висшето с низшето – самото ти естество 
ще остане неразбрано, а жертвата ти – непризната. 
Низшите натури виждат у висшите само черномагьосни-
ци и дяволи. Титане, можеш ли да плачеш? 

– Аз знам всичко сега, аз го виждам… Мейнуре, какво 
страшна сила лежи скрита в неведението на сърцето, 
което обича! 

– Сърцето, – отговори студено Мейнур. – От 5000 го-
дини аз се ровя в тайните на Битието, но и до ден дне-
шен не съм разбулил всички чудеса, които се крият в 
сърцето дори на най-простия селянин. 

– И все пак нашите тържествени обреди не ни ма-
мят… Пророческите сенки, черни в своя ужас, ни пред-
рекоха, че дори и в затвора, пред очите на палача, аз 
имам силата да спася тях двамата. 

– Но с цената на незнайна и фатална за теб жертва. 
– За мен! Студени мъдрецо, няма „аз“ в любовта! Аз 

отивам…  
Макар че аз изгубих изкуството си, макар че звездите 

вече не ме водят, макар че пространството, с неговите 
милиарди звезди, е за мен пак само една лазурна пус-
тош, аз се връщам само към любовта, младостта и на-
деждата! А кога не са възтържествували и спасявали те?   
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Книга Седма: 

Царството на терора  

Глава Първа 

„Кой съм аз, когото осъждат? Един роб на свободата.“ 

из реч на Робеспиер 
 

Той бучи – адският порой, чийто първи изблик беше 

възпят като извор, който щеше да поведе човечеството 

към един нов рай. Как разцъфтяха в радостни надежди 

нежните сърца, освежени от росата на розовата зора, 

когато Свободата излезе от тъмният океан и се изтръгне 

от ръцете на грохналата тирания! Надежди! Вие узряхте 

и дадохте плод, и плодът ви е кръв и пепел! Красива Ро-

лан, красноречиви Вержино, мечтателю Кондорсе, вели-

кодушний Малерб! Блестящи умове, философи, държав-

ници, патриоти, мечтатели, вижте епохата, за която ра-

ботихте с дръзновение… 

Царството на терора е сега с цар Робеспиер. Борбите 

между змията и лъва престанаха. Змията погълна лъва и 

се насити с кръвта му. Дантон падна заедно с Демулен. 

Дантон каза преди смъртта си: „Само аз можех да спася 

този подлец Робеспиер.“ И наистина, от тоя час нататък 

кръвта на загиналия гигант засенчи могъществото на 

„Максимилиан Неподкупни“ и най-накрая успя да заг-

луши гласа му сред шума на разбунтувания Конвент. Ако 

след тази последна жертва, съществена може би за него-

вото опазване, Робеспиер беше обявил край на Терора и 

беше започнал да действа в духа на онази милост, която 

Демулен бе започнал да проповядва, той можеше да жи-

вее и да умре като монарх. Но затворите продължаваха 

да се пълнят с жертви и мечът да сече. А Робеспиер не 
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разбираше, че на неговите тълпи вече им беше дошло до 

гуша от убийства и че най-силният подтик, който един 

вожд можеше да даде, беше да накара своите хора да се 

опомнят и да се превърнат пак от дяволи в хора. 

Нека се пренесем в една стая в къщата на гражданина 

Дюплекс, дърводелеца, през месец юли 1794 г. Макар че 

стаята беше малка, тя беше обзаведена и украсена с 

грижливо старание и имаше изящен и изтънчен вид. 

Изглежда, че желанието на домакина беше да избегне и 

това което беше пошло и грубо, и туй, което бе разкошно 

и сластно. Един изтънчен вкус, издаващ чувство за ред и 

прецизност, беше подбрал класическите столове, наре-

дил разкошните драперии, вложил разните огледала без 

рамки в стените, сложил бюстове и бронзови фигури по 

пиадесталите и беше изпълнил тук-там лавиците с добре 

подвързани книги, наредени симетрично на определе-

ните им места.  

Един наблюдател би казал: „Този човек сякаш да ви 

каже – Аз не съм богат, не съм тщеславен, не съм разто-

чителен, не съм безгрижен човек, който има пухени лег-

ла и сластни картини; аз не съм високомерен благород-

ник, в чийто дом има широки зали и галерии, където се 

губи ехото. Но толкова по-голяма е моята заслуга, че 

презирам охолността и суетата, като същевременно оби-

чам изящното и имам вкус! Мнозина други могат да бъ-

дат прости и скромни, поради своята недодяланост и 

груби нрави. Но ако аз – при толкова изтънченост и де-

ликатност – съм все пак прост и скромен, размислете и 

се възхитете от мен! 

По стените на стаята висяха портрети, повечето от ко-

ито представяха един и същи образ. По пиедесталите 

бяха групирани бюстове, но повечето от тях представля-

ваха изваяние на една едничка глава. В тази малка стая 

култът към самия себе си цареше всевластно и се отразя-

ваше в творбите на всички изкуства. Изправен на един 

стол пред една голяма маса, отрупана с писма, стоеше 
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оригиналът на бюстовете и портретите – притежателят 

на апартамента…  

На пръв поглед вие може би щяхте да откриете в това 

лице само чертите на една болнава физиономия. Но при 

втори поглед, щяхте да забележите, че в него се крие си-

ла и някакъв характер.  

Челото му – макар и ниско – не беше лишено от беле-

зите на мисъл и интелигентност, които придава онази 

типична ширина между веждите. Устните издаваха 

твърдост и бяха здраво прилепнали една към друга, но от 

време на време потрепваха и се гърчеха от непрестанни 

конвулсии. Очите, тъмни и хлътнали, бяха обаче прони-

цателни и изпълнени със съсредоточена сила, която ся-

каш не съответстваше на това слабо, хилаво тяло и на 

жълто-зеления цвят на лицето, който говореше за безпо-

койствие и болнавост. 

Такъв беше Максимилиан Робеспиер. Такава беше 

стаята му над магазина на дърводелеца, откъдето изли-

заха заповедите, които тласкаха цели армии по пътя на 

славата и разпореждаха построяването на един изкуст-

вен канал за отвеждане на кръвта, която беше потопила 

столицата на най-войнствения народ на Земята!  

Такъв беше човекът, който някога се беше отказал от 

един пост в съда, само и само да не накърни своите чове-

колюбиви принципи, в случай, че бъде принуден да под-

пише смъртната присъда дори и само на един човек. Та-

къв беше доскорошният враг на смъртното наказание, 

такъв беше диктаторът-палач днес.  

Човекът, чиито чисти и строги нрави, чиято непод-

купна честност, чиято ненавист към излишествата в лю-

бовта и виното биха го оставили – ако беше умрял пет 

години по-рано – като образец, който благоразумните 

бащи и добрите граждани можеха смело да сочат на сво-

ите синове. Такъв беше човекът, който изглеждаше, че 

няма пороци, докато обстоятелствата извадиха наяве 

онези два порока, които обикновено лежат дълбоко 
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скрити дълбоко в човешкото сърце – подлостта и завист-

та. На тези два източника се дължат всички престъпле-

ния, които този тартор на дяволите извърши.  

Неговата подлост беше от особен и необикновен ха-

рактер. Защото беше придружена с най-безскрупулната 

и най-непреклонна воля – воля, от която Наполеон се 

възхищаваше – желязна воля! По мисъл той беше герой, 

физически обаче беше страхливец. Когато и най-леката 

сянка на опасност заплашваше неговата личност, тялото 

му страхливо се свиваше, но волята с един жест препра-

щаше опасността в касапницата.  

Така стоеше той тук, прав като свещ, а малките му 

мършави пръсти се свиваха конвулсивно. Мрачните му 

очи блуждаеха в пространството, ушите му буквално се 

мърдаха несам-натам като ушите на подлите животни – 

да улови и най-малкия звук. Това беше някакъв втори 

Дионис в своята изба, но в сдържана и привидно спо-

койна поза, с най-прилежна прическа, в която всеки ко-

съм беше на мястото си. 

– Да, да – промълви той сам на себе си, - аз ги чувам. 

Моите добри якобинци са на поста си по стълбите. Жал-

ко само, че псуват толкова силно! Аз имам един зако-

нопроект против злословието – обноските на бедния, но 

добродетелен народ, трябва да се реформират. Когато 

всичко укрепне, един-два примера между тези добри 

якобинци ще имат чудесен ефект. Верни момци, а и как 

ме обичат. Хм! Ей че псувня беше тая! Те не трябва да 

ругаят така силно на самата ми стълба! Това уронва моя 

престиж. А, чувам стъпки! 

Беседващият сам със себе си погледна в отсрещното 

огледало и взе една книга. Той изглеждаше погълнат от 

нейното съдържание, когато един висок мъжага с тояга в 

ръка, с пояс, в който бяха затъкнати два пищова, отвори 

вратата и съобщи за идването на двама посетители. Еди-

ният беше млад човек, за когото се говореше, че прилича 

на Робеспиер, но във физиономията му имаше нещо 
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много по-решително и по-смело. Той влезе пръв и хвър-

ли поглед на книгата, която Робеспиер държеше в ръка, 

тъй като последният изглеждаше все още задълбочен в 

четене. Тогава посетителят възкликна: 

– Гледай ти! „Елоиза“ на Русо? Любовен разказ! 

– Мили Пейан, не любовта, а философията ме възхи-

щава. Какви благородни чувства! Каква пламенна доб-

родетел! Да беше доживял Жан Жак да види тоя ден! 

Докато диктаторът коментираше по такъв начин своя 

любим писател, на когото много се стараеше да подра-

жава в речите си, вторият посетител се търкулна на един 

стол. Този човек беше във възраст, която се счита за цве-

туща, тоест на около 38 години.  

Но той беше буквално мъртъв в долните си крайници 

– сакат, недъгав, схванат. Той беше обаче – както време-

то скоро го разкри – един Херкулес в Престъплението! 

Но на устните му сияеше най-благата от всички човешки 

усмивки и почти ангелска красота се отпечатваше в чер-

тите на лицето му. Неописуем израз на благост и прими-

рението на едно страдалческо, ала весело благоволение, 

завладяваше сърцата на всички онези, които за първи 

път го видеха. С най-гальовен, сребрист, подобен на 

флейта глас, гражданинът Кутон поздрави възторжения 

почитател на Жан Жак. 

– Не, не казвай, че не те привлича любовта. Напро-

тив, любовта е! Но не грубото чувствено влечение на 

мъжа към жената, а възвишената любов към целия чо-

вешки род – към всичко, което живee! 

И гражданинът Кутон се наведе и поглади малкото 

кученце, което той неизменно носеше на гърдите си като 

средство за отвеждане на бликащите чувства, които пъл-

нexa любвеобилното му сърце.  

– Да, към всичко което живее! – повтори Робеспиер 

нежно. – Добри Кутоне, бедни Кутоне! Ах, тая човешка 

злоба, колко лошо ни представят! Злословят ни като па-

лачи на нашите колеги! Това просто пронизва като с нож 
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сърцата ни! Да всяваш ужас у враговете на отечеството – 

това е благородно! Но да всяваш ужас у добрите, родо-

любиви граждани – тези, които хората обичат и почитат 

– това е най-страшното от човешките терзания, поне за 

чувствителното и честно сърце!  

– Как обичам да го слушам! – провикна се Кутон. 

– Хайде стига! – каза Пейян малко нетърпеливо. – Да 

говорим по работа! 

– По работата! – каза Робеспиер и в кървясалите му 

очи блесна зловещ поглед. 

– Дойде времето – каза Пейан – когато благото на Ре-

публиката изисква пълно съсредоточаване на нейните 

сили. Тия кресльовци от Комитета на Народното Благо 

могат само да рушат, те не могат да градят. Те Ви намра-

зиха, Максимилиан, от деня, в който се опитахте да за-

местите монархията с някои институции. Как се подиг-

рават те с празника, който провъзгласява припознаване-

то на Върховното Същество. Те не искат да имат госпо-

дар, дори на небето! Вашият ясен и силен ум проумя, че 

след разрушаването на стария свят е необходимо да се 

съгради нов. Първата стъпка към това съграждане тряб-

ва да бъде унищожаване на рушителите. Докато ние ра-

зискваме, вашите неприятели действат. По-добре още 

тази нощ да нападнем жандармите, които ги пазят, от-

колкото да посрещнем батальоните, които те още утре 

могат да вдигнат срещу нас. 

– Не! – спря го Робеспиер, който се уплаши от реши-

телния дух на Пейян. – Аз имам по-добър и по-здрав 

план. След 4 дни Конвента ще отиде на празника Дека-

дер. Ще се съберат много хора. Артилеристите, войската 

на Енрио, младите възпитаници на Екол дьо Марс ще се 

смесят с тълпата. Тогава ще е лесно да се поразят конс-

пираторите, които ние ще посочим на нашите агенти. В 

този ден няма да стоят със скръстени ръце и Фукие, и 

Дюма. Така че достатъчен брой „подозрителни“ ще заги-

нат под меча на закона за поддържане на благотворен 
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страх и за подхранване на революционния жар. 10-ти ще 

бъде великият ден. Пейян, приготви ли списъка на пос-

ледните обвиняеми? 

– Ето го, – отвърна Пейян лаконично, като подаде 

един лист. 

Робеспиер хвърли бърз поглед върху него.  

– Колло д'Ербуа – добре! Барер! Аха! Барер беше ка-

зал: „Да удряме! Само мъртвите не се връщат!“ Вадие, 

дивият шегобиец! Добре, добре… Но какво е това? Не 

виждам тук името на Талиен! Талиен, аз мразя този чо-

век. Тоест – поправи се Робеспиер, като изпадна отново в 

лицемерие или самозалъгване – Добродетелта и Отечес-

твото го ненавиждат! Няма нито един човек в Конвента, 

който да ми вдъхва по-голям страх от Талиен… 

– Имам тук едно малко списъче – каза сладко Кутон – 

едно много малко списъче. Вие ще се справите с Плани-

ната. Но е необходимо да се дадат някои и други приме-

ри и в равнината. Тези умерени хора са като сламки, ко-

ито следват вятъра. Вчера те се обърнаха против нас в 

Конвента. Малко терор ще оправи тези ветропоказатели. 

Клетниците, не им желая злото. Плаче ми се за тях. Но 

преди всичко е милото отечество! 

Ужасният поглед на Робеспиера изяде алчно списъка, 

който този сантиментален мъж му представи. 

– Изборът е добър. Хора, които не са така известни, че 

да се съжалява за тях, което е най-добрата политика по 

отношение останките на тая партия. Някои чужденци 

също – да, те нямат родители в Париж. Тези вдовици и 

родители започват да пледират против нас. Техните 

жалби деморализират гилотината! 

– Кутон е прав – каза Пейян. - Моят списък съдържа 

онези, които е по-благоразумно да се избият масово сред 

тълпата, която ще се събере на празника. В неговия спи-

сък са подбрани онези, които е по-благоразумно да под-

ведем под закона. Няма ли да го подпишете още сега? 

– Той е подписан. – каза Робеспиер, като сложи тър-



 
358 

жествено писалката си на мастилницата. – Сега да прис-

тъпим към по-важните работи. Смъртта на тези хора ня-

ма да предизвика възбуда. Но Колло д`Ербуа, Бурбон де 

Луаз, Талиен – при произнасянето на последното име 

Робеспиер остана почти без дъх – това са все водачи на 

партии. За тях, както и за нас, това е въпрос на живот 

или смърт. 

– Техните глави са стъпала за изкачването ти на 

Курулския стол – каза Пейян почти шепнешком. – Няма 

никаква опасност, ако сме смели. Съдии, жури – все са 

твои избраници. С едната ръка ти държиш армията, с 

другата – закона. Твоят глас още управлява народа... 

– Бедният и добър народ – промълви Робеспиер. 

– И ако дори – продължи Пейян – нашият проект се 

провали на Празника, не трябва да се отказваме от дру-

гите средства, които имаме под ръка. Помисли: Енрио, 

генерал на парижката армия, ти доставя войска за из-

вършване на арестите, клубът на Якобинците – публика, 

готова да одобрява, а неумолимият Дюма – съдии, които 

никога не възразяват. Ние трябва да бъдем смели! 

– И ние сме смели! – възкликна Робеспиер с внезапна 

страст. И ставайки, той удари с ръка по масата, с наст-

ръхнала коса, като змия готова да нападне. – Като гле-

дам множеството пороци, които революционният порой 

смесва с гражданските добродетели, тръпна при мисълта 

да бъда опетнен в очите на потомството от скверното 

съжителство с тези разпътни люде, които се вмъкват 

между искрените защитници на човечеството. Те искат 

да си поделят страната като плячка! Аз им благодаря за 

тяхната ненавист към всичко честно и благородно! Тези 

мъже – и той грабна списъка на Пейян в ръката си – те, а 

не ние – теглиха разделящата граница между себе си и 

ония, които обичат Франция. 

– Вярно, ние трябва да царуваме сами! – промълви 

Пейян. С други думи – държавата изисква единна воля. 

Така изтълкува той със силния си и практичен ум ло-



 
359 

гичните разсъждения на своя колега. 

– Аз ще отида в Конвента. – продължи Робеспиер. –

Много дълго отсъствах от него, за да не изглежда, че 

надценявам Републиката, която създадох. Да оставим 

тези скрупули! Аз искам да подготвя народа! Искам само 

с един поглед да смажа предателите… 

Точно в този момент, той беше прекъснат. Донесоха 

му едно писмо. Той го отвори. Лицето му пребледня, ця-

лото му тяло се разтрепери. Това беше едно от онези 

анонимни предупреждения, чрез които омразата и жаж-

дата за отмъщение на тези, които още бяха оставени жи-

ви, измъчваха и терзаеха палача. 

„Ти си опетнен – пишеше в писмото – с най-добрата 

френска кръв. Прочете присъдата си. Аз очаквам часа, в 

който народът ще те предаде на палача. Ако моите на-

дежди ме излъжат или ако се отложат, слушай, чети! 

Тази ръка, която твоите очи напразно ще търсят да на-

мерят, ще прониже твоето сърце. Аз те виждам всеки ден 

и всеки ден съм с теб.  

Всеки час моята ръка се издига срещу гърдите ти. 

Нещастнико! Живей още малко, още няколко жалки 

дни, живей, за да мислиш за мен, спи, за да ме сънуваш. 

Твоят страх и мисълта ти за мен са предвестници на твоя 

край. Сбогом. Още днес аз излизам, за да се насладя на 

твоята уплаха.“ 

– Вашите списъци не са достатъчно пълни! – каза ти-

ранинът с глух глас и листът падна от треперещата му 

ръка. – Дай ми ги, дай! Помисли пак, помисли пак! Ба-

рер е прав! Да удряме! Само мъртвите не се връщат! 

 

Глава Втора 

Докато тези планове и страхове вълнуваха Максими-

лиан Робеспиер, общата опасност, общата омраза, всич-

ко благородно и доблестно, което беше останало у дей-
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ците на революцията, събра най-странните противопо-

ложности в една обща вражда против общия палач. И 

наистина беше се образувал един действителен заговор 

против него от хора, които не по-малко от него бяха оп-

ръскани с невинна кръв. Но този заговор би бил ялов сам 

по себе си, въпреки способностите но Талиен и Бара 

(единствените мъже, които заслужаваха да носят името 

„водачи“, благодарение на своята енергия и прозорли-

вост). Сигурните и разрушителни елементи, които се 

трупаха  около тиранина, бяха Времето и Природата: 

времето, с  което той вече не се съобразяваше, и приро-

дата, която той бе осквернил и разбунтувал в човешкото 

сърце…  

Мечът на гилотината се беше обърнал към самите 

тълпи. Те до насита ревяха, ръкопляскаха, пяха и играха, 

когато почтените старци или благородната младеж на 

аристокрацията или интелигенцията минаваха по ней-

ните улици, возени в тесни каруци. Но те затвориха сво-

ите магазини и започнаха да си шепнат един на друг, 

когато беше засегната и тяхната собствена класа, когато 

шивачи и обущари, работници и земеделци бяха тикна-

ти в прегръдките на „Светата Майка Гилотина“ със съща-

та безцеремонност, с каквато бяха обезглавени Монмо-

ранси или Ла Тремуй… 

Сред онези, които споделяха доктрината и се страху-

ваха да не споделят и участта на Ебер, беше и художни-

кът Жан Нико. Измъчван и ядосан, че със смъртта на 

неговия шеф кариерата приключва, и че когато Револю-

цията, за която той толкова беше работил, се намира в 

своя зенит, той пълзеше по изби и килери, по-беден, по-

неизвестен, по-презрян, отколкото в началото – не сме-

ещ дори да се занимава с изкуството си, терзан всеки миг 

от страха, че името му ще увеличи списъка на осъдените, 

той естествено беше един от най-върлите врагове на Ро-

беспиер и неговото управление.  

Той имаше тайни срещи с Колло д’Ербуа, който беше 
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въодушевен от същия дух. И благодарение на своята 

пълзяща хитрина и лукавство, толкова характерни за 

него, той успя да разпространи – без да го открият – 

разни памфлети и хвърчащи листове против диктатора, 

за да подготви по такъв начин „бедния и доблестен на-

род“ за голямата експлозия. Но зловещата власт на Мак-

симилиан изглеждаше толкова непоклатима дори в очи-

те на по-големи политици от Нико. Толкова плах беше 

все още метежът против него, че Нико, както и много 

други, възлагаше надеждите си повече на кинжала на 

убиеца, отколкото на бунта на мнозинството. Но Нико – 

макар и да не беше страхливец в пълния смисъл на ду-

мата – не изпитваше никакво желание да прегърне съд-

бата на мъченик.  

Той имаше достатъчно здрав разум, за да разбере, че 

макар и всички партии да се зарадват от убийството, те 

всички заедно може би ще съдействат и за обезглавява-

нето на убиеца. Нико нямаше достатъчно доблест да се 

превърне в Брут45. Целта му беше да вдъхнови някой 

друг за тази роля. А сред един толкова лесно разпалващ 

се народ, тази надежда не беше напразна. 

Между най-ярките и най-върли противници на този 

кървав режим, сред най-силно разочарованите от Рево-

люцията и нейните ексцесии беше – както можеше вече 

да се очаква – англичанинът Кларънс Глиндън. Остроу-

мието и таланта, колебливите и несигурни добродетели, 

които огряваха с мимолетни проблясъци душата на Ка-

мил Демулен, увлякоха Глиндън повече, отколкото ка-

чествата на който и да било друг деец на Революцията. 

Камил Демулен имаше сърце, а то изглеждаше мъртво 

или спящо у повечето от неговите съвременници.  

 
45 Марк Юний Брут – Римски сенатор, приближен до Юлий 
Цезар. През 44г. пр. н.е. Брут застанал начело на заговор за 
убийството на императора. Според легендите, последните ду-
ми на Цезар били насочени към него: „И ти ли, Бруте?“. 

В наши дни Брут е нарицателно за предател, изменник. 
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И когато това живо дете на гения и заблудата, потре-

сено от избиването на жирондинците и разкайващо се за 

собствените си усилия срещу тях, започна да се дразни 

от ехидната злоба на Робеспиер с новата проповед за 

милост и търпимост, Глиндън прегърна неговите възг-

леди с всички сили и с цялата си душа.  

Но Камил Димулен загина и Глиндън – изгубил на-

дежда както за живота си, тъй и за каузата на човечест-

вото – от този ден нататък само търсеше случай и въз-

можност да избяга от тая всепоглъщаща Голгота. Той 

имаше да спасява още два живота, освен своя. За тях 

трепереше той и за тях кроеше планове за бягство. Ма-

кар че Глиндън презираше принципите, партията и по-

роците на Нико, той осигуряваше на живописеца средст-

ва за живот в неговата бедност. И Жан Нико от своя 

страна искаше да вдъхнови и издигне Глиндън до онова 

безсмъртие на Брут, от което той в скромността си се сам 

отказваше.  

Неговата идея се основаваше на смелостта, на буйните 

и необуздани фантазии на англичанина-художник; на 

неговата дълбока ненавист и силно негодувание, които 

той открито проявяваше против управлението на Мак-

симилиан. 

В същия час, в същия ден през месец юли, в който Ро-

беспиер разговаряше (както видяхме) със своите хора, 

двама души седяха в една малка стая на една от улиците, 

които отвеждат към ул. Сент Оноре. Единият мъж изг-

леждаше, че слуша с явно нетърпение и смръщено чело 

своята събеседница – жена с необикновена красота, но с 

дързък и решителен израз, чието лице, когато заговоре-

ше, се оживяваше от страстите, кипящи в нейната полу-

дива и буйна природа. 

– Англичанино, – каза жената – пази се! Ти знаеш, че 

където и да си – в бягство или на ешафода – аз ще прега-

зя всичко, за да бъда до тебе, ти знаеш това! Говори! 

– Добре, Филида. Съмнявал ли съм се някога в твоята 
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вярност? 

– Ти не можеш да се съмняваш в нея, но можеш да ѝ 

измениш. Казваш, че при бягството ще те придружава, 

освен мен и друг. И този друг е една жена. Това няма да 

стане! 

– Няма да стане ли? 

– Няма! – повтори Филида твърдо и скръсти ръце. 

Преди Глиндън да успее да отговори, на портата се чу 

слабо похлопване. Нико отвори вратата и влезе. 

Филида седна на стола си и подпря главата си с ръце, 

сякаш не обърна внимание нито на новодошлия, нито на 

разговора, който последва. 

– Аз не мога да ти кажа „Добър ден!“, Глиндън – каза 

Нико, приближавайки се към художника с бедняшко 

облекло, със скъсана шапка на главата, с ръце, пъхнати в 

джобовете, и с брада, която не беше бръсната цяла сед-

мица – аз не мога да ти кажа „Добър ден!“, защото дока-

то живее тиранинът, всеки ден слънцето пръска с лъчите 

си над Франция само проклятие. 

– Така е, но какво? Посяхме вятър, сега ще пожънем 

буря. 

– И все пак се замислѝ – каза Нико, който като че ли 

не чу отговора – странно е, като си помисли човек, че и 

палачът е простосмъртен като жертвите си, че животът 

му виси само на една тънка нишка, че между кожата и 

сърцето му има едно малко разстояние. С една дума – 

един удар е достатъчен, за да освободи Франция и да 

изкупи човечеството. 

Глиндън го изгледа с нехаен и презрителен поглед и 

не каза нищо. 

– Много пъти – продължи Нико – аз съм се оглеждал 

да намеря човека, роден за тази задача. И колкото пъти 

потърсех такъв, краката ми ме довеждаха до тук! 

– Не можаха ли да те отведат по-добре до Максими-

лиан Робеспиер? – каза Глиндън с иронична усмивка. 

– Не – отвърна Нико студено. – Не, защото аз съм от 
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„подозрителните“. Аз не бих могъл да вляза сред онези, 

които се навъртат около него. Не мога да припаря и на 

стотина крачки до него без да бъда арестуван. Но ти – 

поне засега – няма от какво да се страхуваш. Чуй ме! – 

гласът му стана сериозен и изразителен – Чуй ме! На 

пръв поглед изглежда, че това е много опасно. Но всъщ-

ност опасност няма. Аз се срещах с Колло д’Ербуа и Бийо 

Варен. Те ще оставят невредим този, който нанесе удара. 

Народът ще ти се притече на помощ, Конвентът ще те 

поздрави като спасител, а ... 

– Стига, човече! Как смееш да свързваш името ми с 

убийство… Свободата никога не е признавала за свой 

защитник един убиец! 

Имаше нещо толкова смело и благородно в гласа на 

Глиндън, в лицето и маниерите му, когато казваше тези 

думи, че Нико изведнъж млъкна. Той разбра, че непра-

вилно е преценил човека. 

– Не – каза Филида като вдигна глава. – Не, Вашият 

приятел има по-умен план. Той ще остави Вашите вълци 

да се изядат помежду си. Той е прав, но... 

– Ще бяга! – извика Нико. – Възможно ли е да се бя-

га! Как? Кога? По какъв начин? Цяла Франция е ограде-

на с шпиони и стража! Да се бяга! Де да можеше! 

– Изглежда, че и ти искаш да избягаш от благослове-

ната революция? 

– Искам ли! О! – извика внезапно Нико, като падна 

на колене и прегърна краката на Глиндън – спаси ме 

заедно с теб! Моят живот е мъчение, всеки миг ме зап-

лашва гилотината. Аз знам, часовете ми са преброени, 

знам, че тиранинът дебне момента, за да впише името 

ми в своите неумолими списъци. Знам, че и Рене Дюма – 

съдията, който никога не прощава – отдавна е решил 

смъртта ми. Глиндън, заради старото ни приятелство, в 

името на святото братство на изкуството, в името на анг-

лийската честност и човещина, позволи ми да те прид-

ружа в бягството ти. 
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– Щом искаш, нека бъде така. 

– Благодаря! През целия си живот ще ти бъда призна-

телен. Но как ще уредим паспортите, дегизировката? 

–Познавам С. от Конвента, той има власт и е сребро-

любив. „Нека ме презират, стига само да ми дават да ям.“ 

– казва той, когато го упрекнат за користолюбието му. 

– Е, добре? 

– С помощта на този дърт републиканец, който има 

достатъчно приятели в комитета, аз пoлучих средствата, 

които ми бяха необходими за бягството, купих ги. За 

почти нищо ще мога да се сдобия с паспорт и за теб… 

Имам достатъчно злато за всички.  

Тук Глиндън повика Нико в съседната стая, нахвърли 

му накратко и набързо начертания план и дегизирането, 

което трябваше да се предприеме съобразно с паспорти-

те, и добави: 

– В замяна на услугата, която ще ти направя, направи 

за мен нещо, която мисля, че е в твоя власт. Спомняш си 

Виола Пизани, нали? 

– Да, спомням си! Спомням си и възлюбения ѝ, на ко-

гото тя пристана. 

– И от когото сега избяга. 

– Наистина ли? Какво? Разбирам! Проклет новобра-

нец! Но ти си щастлив човек, мили братко. 

– Млъкни, човече! С твоите вечни брътвежи за братс-

тво и добродетел, ти като че ли никога не можеш да по-

вярваш в едно добро дело или благородна мисъл! 

Нико си прехапа устните и отвърна намръщено: 

– Опитът често ни разочарова. Хм! Каква услуга мога 

да ти направя по отношение на италианката? 

– Аз я убедих и ѝ помогнах да дойде тук в тоя град на 

примки и пропасти. Не мога да я оставя сам-сама сред 

толкова опасности, от които нито невинността, нито не-

известността ѝ могат да я опазят. Във вашата благосло-

вена република, един „добър“ и „несъмнителен“ гражда-

нин, който пожелае некоя жена – девица или женена – е 
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достатъчно само да кажа: „Бъди моя или ще те предам на 

властта!“ Накратко: Виола трябва да избяга заедно с нас. 

– Какво по-лесно от това? Нали сте изкарали паспорт 

и за нея? 

– Какво по-лесно от това ли? Какво е по-трудно? Тая 

Филида, да не я бях срещал никога, да не бях заробвал 

душата си за своите страсти! Любовта на една дива жена 

без възпитание, без принципи, Ви открива първо цял 

един рай, за да ви повлече накрая в пъкъла! Тя е ревнива 

като фуриите, тя не ще и да чува за компанията на жена. 

А ако види и красотата на Виола! Тръпки ме побиват ка-

то си помисля за това. Тя е способна на всичко в изблика 

на страстите. 

– Аха, знам какви са тези жени! Моята жена, Беатриче 

Сакини, която взех от Неапол след несполуката ми с Ви-

ола, се разведе с мен, когато парите ми започнаха да 

свършват, а сега, като любовница на един съдия, минава 

небрежно край мен на файтон, докато аз се влача по 

улиците. Чума да я удари! Но търпение, търпение! Такъв 

е жребият на добродетелния човек. Да бях само за един 

ден Робеспиер! 

– Престани с тези тиради – възкликна Глиндън не-

търпеливо. И на въпроса: Какво ще ме посъветваш? 

– Остави Филида. 

– Да я оставя на собственото й невежество, да я изос-

тавя без закрилата на нейния ум сред тия сатурналии на 

боя и сечта? Не! Аз някога съгреших пред нея. Но какво-

то и да става, въпреки всичките ѝ слабости, аз няма под-

ло да изоставя една жена, която е поверила съдбата си на 

моята любов. 

– Но вие я напуснахте в Марсилия. 

– Така е. Но аз я оставих, след като я осигурих и тога-

ва не вярвах, че любовта ѝ може да бъде толкова дълбока 

и вярна. Аз ѝ оставих злато и си помислих, че лесно ще се 

утеши. Но от тогава до сега ние изпитахме заедно ред 

премеждия! И да я изоставя сега сама сред тези опаснос-
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ти, които никога нямаше да я сполетят, ако не беше ми 

се доверила? Не, това е невъзможно! Но имам идея. Не 

можеш ли да кажеш, че имаш една сестра, роднина или 

благодетелка, на която искаш да услужиш? Не можем 

ли, докато напуснем Франция, да накараме Филида да 

вярва, че Виола е една жена, от която се интересуваш 

само ти и която само заради теб аз приемам да избяга 

заедно с нас? 

– Да, несъмнено добра идея! 

– Аз ще си дам вид, че отстъпвам пред желанието на 

Филида и се отказвам от идеята, която толкова я дразни, 

за да спася невинния обект на нейната дива ревност. Ти 

през това време ще склониш Филида да се застъпи пред 

мен да намеря средство за бягство и на ... 

– На една жена (тя знае, че нямам сестра), която ми е 

помогнала в моята неволя. Да, аз ще уредя тази работа, 

не бери грижа. Още една дума, какво стана със Занони? 

– Не ми говори за него. Не знам. 

– Той още ли обича това момиче? 

– Така поне изглежда. Тя му е жена, майка на детето 

му, което е заедно с нея. 

– Жена! Майка! Той я обича! Аха! А защо... 

– Не ме питай сега. Аз отивам да подготвя Виола за 

бягството. Ти през това време се върни при Филида. 

– А адреса на неаполитанката? Трябва да го знам – в 

случай, че Филида попита. 

- Улица М... №27. Сбогом! 

Глиндън си взе шапката и бързо излезе от къщи. Ос-

танал сам, Нико потъна в размисъл. 

– Охо, – промълви той на себе си – не мога ли да 

обърна цялата тази работа в моя полза? Не мога ли да ти 

отмъстя, Занони, както често съм се заклевал – чрез же-

на ти и детето ти. Не мога ли да се докопам до твоето 

злато, твоите паспорти и твоята Филида, горещ англича-

нино, който искаш да ме унижиш с гнусните си благоде-

яния и който ми хвърли милостинята си като на някой 
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просяк? А Филида, аз я обичам. Златото ти – още повече! 

Кукли, аз държа вашите конци!46 

Той тихо отиде в стаята, където Филида седеше с 

мрачни мисли, с намръщено чело и с бликнали сълзи в 

черните ѝ очи. Тя хвърли жаден поглед при отварянето 

на вратата и се извърна от безобразното лице на Нико с 

един рязък жест на разочарование. 

– Глиндън – каза художникът, като притегли един 

стол до Филида – ме остави да пооживя Вашата самот-

ност, хубава италианко. Той не ревнува грозния Нико. 

Ха-ха! Нико силно те обичаше някога, когато се радваше 

на по-хубави дни. Но стига за миналите лудории. 

– Приятелят Ви значи, излезе? Къде отиде? Ах ти, 

гледаш настрани, колебаеш се, не смееш да ме поглед-

неш в очите! Говори! Аз те моля, заповядвам ти, говори! 

– От какво се страхуваш? 

– Да се страхувам? Уви, да, страхувам се! – каза ита-

лианката и се сви в креслото си. 

Като помълча малко, тя отметна дългата си коса, коя-

то беше паднала в очите ѝ, изправи се рязко и тръгна из 

стаята с неравномерни крачки. Най-накрая застана сре-

щу Нико, сложи ръка върху неговата, повлече го към 

една писалищна маса, отвори я, изтегли едно чекмедже, 

показа му златото, което се намираше в него и каза: 

– Ти си беден и обичаш парите. Вземи си колкото ис-

каш, но не ме лъжи. Коя е жената, която приятелят ти 

 
46 „Не е достатъчно да раздаде някой цялото си имане на си-
ромасите, за да направи добро, защото когато Христос казва, 
че трябва да се прави добро, Той иска да каже, че това добро 
трябва да се прави разумно. Не би било разумно да даваш на 
един вълк всеки ден по едно агне.“  

Учителя („Многоценният бисер“, НБ, 02.05.1915г. ) 
 
„Колкото повече любов даваш на лошия човек, толкова по-
лош става той. Не давай условия на злото да се развива.“  

Учителя („Човешкото лице“, МОК, 26.02.1932г.) 
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посещава? И обича ли я той? 

Очите на Нико светнаха и ръцете му ту се разтваряха, 

ту пак се стискаха, разтваряха се и се стискаха конвул-

сивно, гледайки златото. Но като се възпротиви с мъка 

на тая съблазън, той каза с престорена тъга: 

– Мислиш ли, че можеш да ме подкупиш. И да мо-

жеш, не е със злато. Но какво от това, ако той обича не-

коя съперница? Какво, ако той ти изневерява? Какво, ако 

– уморен от твоята ревност – той планира в бягството си 

да те изостави? Като научиш, ще бъдеш ли по-щастлива? 

– Да! – възкликна италианката пламенно. – Да, защо-

то ще бъде щастие да мразиш и да си отмъстиш! Ти не 

знаеш колко е сладка омразата за онези, които са обича-

ли истински. 

– Но ще ми се закълнеш ли, че ако ти разкрия тайна-

та, няма да ме издадеш и няма – като другите жени – да 

се отдадеш на сълзи и упреци, когато той се завърне. 

– Сълзи! Упреци! Отмъщението се крие зад усмивки! 

– Ти си славно създание! – рече Нико, почти с възхи-

щение. – Още едно условие: твоят любовник смята да 

избяга със своята нова възлюбена и да те остави на собс-

твената ти съдба. Ако аз ти докажа това и ти дам въз-

можност да отмъстиш на твоята съперница, ще избягаш 

ли с мен? Аз те обичам и ще се оженя за теб! 

Очите на Филида пръскаха искри. Тя го погледна с 

неописуемо презрение и не каза нито дума. Нико почув-

ства, че беше отишъл твърде далеч. И познавайки лоша-

та страна на нашето естество, на което неговото собстве-

но сърце и престъпното му ежедневие го бяха научили, 

той реши да предостави останалото на страстите на ита-

лианката, когато ги доведе до крайно напрежение. 

– Извини ме – каза той. Моята любов ме прави твърде 

смел. И все пак, само тая любов и симпатия към теб, из-

мамена хубавице, може да ме накара да раня така жесто-

ко със своите разкрития човека, когото съм приемал за 

брат. Мога ли да вярвам на клетвата ти, че ще скриеш 
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всичко от Глиндън? 

– На клетвата, на гнева ми и на планинската ми кръв! 

– Добре! Сложи си шапката и пелерината и ме пос-

ледвай! 

Когато Филида напусна стаята, очите на Нико пак се 

спряха на златото. То беше много, много повече, откол-

кото той се надяваше. И когато се загледа в чекмеджето 

и отвори и други шкафове, той видя един куп писма, на-

писани с добре познатия почерк на Камил Демулен. Той 

взе и отвори пакета. Погледът му светна, когато видя 

някои изречения.  

– Това е предостатъчно, за да закара петдесет Глин-

дъновци на гилотината! – прошепна той и скри пакета в 

пазвата си. 

О, художнико! Жертво на Призрака! Блуждаещ гений! 

Виж двата най-опасни врага: лъжливият Идеал, 

който не признава никакъв Бог и лъжливата лю-

бов, която гори сред пламъка на страстите и не 

получава нито един проблясък от душата! 

 

Глава Трета 

Писмо от Занони до Мейнур 

Париж 

 

…Обзема ме тържествен и предупреждаващ страх, ся-

каш ще трябва да намеря тук своя гроб и „мрежата на 

Хадес“ ме вплита вече в своите брънки! Какво тъмно 

хранилище на превратности и ужас е станала нашата 

памет! Какво е животът ни, ако не летопис на неумоли-

мата смърт? Струваше ми се, като че ли вчера съм бил по 

улиците на същата тая столица на Галите и че още виж-

дам да блестят из тях рицарите в своите доспехи и чувам 
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във въздуха да плющят копринените знамена.  

Младият Людовик – монархът и любовникът – беше 

излязъл побецител в турнира в Карусел и цяла Франция 

се чувстваше горда със своя великолепен крал! Сега тук 

няма нито трон, нито олтар. А какво има вместо тях? Аз я 

виждам от тук – Гилотината! Печално е да стоиш сред 

развалините на покритите с плесен градове, да гледаш 

змии и гущери сред останките на Персеполис и Тива. Но 

по-печално е да стоиш като мен, далечния пришълец от 

царства, които са престанали да съществуват вече, да 

стоиш сред още по-жалките развалини на Закона и Реда, 

сред рухването на самото човечество! Но – дори и тук – 

Любовта, която разхубавява всичко и която води моите 

крака, може да върви с непоколебима надежда из опус-

тошенията на Смъртта.  

Странно е чувството, което си създава един свой свят, 

което обособява едно-единствено същество сред множес-

твото, и което – през всичките превратности на моя 

странен живот – продължава да живее тогава, когато 

амбицията, омразата и гнева отдавна умряха. Единстве-

ният самотен ангел, който е разперил двете си пърхащи 

човешки криле – Надеждата и Страха – над цял един 

свят от гробове! 

Как да си обясня това Мейнуре, че след като моята 

божествена наука ме напусна и в своето търсене на Вио-

ла аз бях подпомаган само от обикновените инстинкти 

на простосмъртните, аз ни най-малко не се отчаях, а при 

всяка трудност изпитвах едно непобедимо чувство, че все 

пак ще се срещнем най-накрая? Така жестоко е скрита 

всека нейна следа, така внезапно и тайно избяга тя, че 

всички шпиони, всички власти на Венеция не можаха да 

ми дадат ни най-малкото указание.  

Аз претърсих цяла Италия, но напразно! Домът на 

нейното детство – сякаш още витае в него благоуханието 

на нейното присъствие! Всичките най-възвишени тайни 

на нашата наука не успяха да направят душата ѝ видима 
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за моята. Но, самотни бездетнико, ден и нощ, излъчен от 

себе си, аз мога да се свързвам с детето си… Пространст-

вото не може да раздели бдящата душа на бащата от 

люлката на своя първороден син! Аз не знам къде живее 

той, моите видения не ми разкриват самата страна, а 

само крехкия мъничък живот, комуто още принадлежи 

цялото пространство! Защото за детето, преди съзрява-

нето на неговият разум, преди най-тъмните страсти да 

помрачат есенцията, която то е почерпило от световете, 

които току-що е напуснало, няма ни родина, ни роден 

град, ни роден език. Душата му е още обитателка на 

всички светове! И неговата душа се среща с моята в 

Пространството, детето общува с баща си!  

Жестока жено, която ме остави – ти, за която аз на-

пуснах мъдростта на сферите, и която ми донесе в дар 

неизбежните човешки немощи и страхове, мислиш ли, 

че тая млада душа нямаше да бъде запазена на земята, 

само защото аз исках да я възкача лека-полека на небе-

то! Как можа да си помислиш, че аз ще причиня зло на 

собственото си дете!  

Не разбра ли, че животът, който аз дадох на това съз-

дание, говореше през сериозните му и ясни очи предуп-

редително и с упрек към майката, която искаше да го 

заключи в мрака на тоя затвор от пръст? Не почувства 

ли, че аз бях оня, който с позволението на Небето, го за-

щитава от страдания и болести? И в неговата чудна ху-

бост аз благославях светия посредник, чрез когото най-

накрая моят дух щеше да разговаря с твоя! 

А как ги проследих тук? Научих, че твоят ученик бил 

напоследък във Венеция. Не можах да открия младия и 

кротък неофит, който дошъл да види Виола преди бягст-

вото ѝ. Но когато се опитах да призова пред себе си обра-

за на неговия дух, той не ми се покори и аз разбрах тога-

ва, че съдбата му неразривно се беше свързала с Виоли-

ната. Тогава аз го проследих до тук, из тия краища, които 
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приличат на огромна болница.  

Аз пристигнах едва вчера и още не съм го намерил. 

* * * 

Току-що се върнах от техните съдилища – пещери, 

където тигри се нахвърлят върху своята плячка. Не на-

мерих тези, които търсех. Те са още живи, но аз виждам 

в престъпленията на смъртните непонятната мъдрост на 

Вечния. Мейнуре, за пръв път виждам колко величаво и 

красиво нещо е смъртта! От какви възвишени доброде-

тели сме се лишили, когато от жажда за добродетел, ние 

успяхме да получим изкуството, с помощта на което мо-

жем да превъзмогнем смъртта.  

Когато, в някоя щастлива страна, където да дишаш е 

истинско щастие, гробът поглъща младите и красиви 

създания, смъртта почуква на вратата на учения, погъл-

нат в благороднитe си научни занятия и го изтръгва от 

гледката на ония вълшебни простори, които току-що са 

се разкрили пред неговия поглед, колко е естествено то-

гава за нас да искаме да живеем.  

Колко е естествено да направим вечния живот първи 

обект на нашите търсения. Но тук, от висотата на моя 

дълъг живот през вековете, хвърляйки поглед към тъм-

ното минало и светлото бъдеще, аз виждам каква насла-

да и какво величие намират великите сърца в саможерт-

вата си за онова, което обичат!  

Аз видях един баща, който се пожертва за сина си! 

Върху него тежаха обвинения, които той с една своя дума 

само можеше да разпръсне: той беше припознат и взет 

вместо сина си. С каква радост посрещна той грешката и 

призна благородните престъпления на храброст и вяр-

ност, които синът му действително бе извършил, и отиде 

към смъртта – щастлив, че е спасил един живот, който не 

напразно беше дал на света! Аз видях жени – млади, 

нежни, в разцвета на своята хубост – които се бяха об-

рекли на живот в манастир. Ръце, опръскани с най-
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святата кръв отвориха решетките, които ги бяха отдели-

ли от света и им заповядаха да излязат, да забравят своя 

обет, да отрекат Онзи, Когото тези демони искаха да отх-

върлят, да си намерят любовници и покровители и да 

бъдат свободни. А някои от тия млади сърца бяха обича-

ли и още обичаха, сред вътрешни борби. Отрекоха ли се 

те от обета си? Напуснаха ли вярата си? Съблазниха ли 

се дори от любовта? Мейнуре, с една дума, те предпоче-

тоха да умрат… Но да живее човек вечно на Земята озна-

чава да не живее в нищо по-божествено от себе си. Да, 

дори в тази кървава касапница Бог, Вечно Пребъдващия, 

възвестява светостта на Своята служителка, Смъртта. 

* * * 

Аз пак те видях духом: аз те видях и те благослових, 

сладко мое дете! А ти, познаваш ли ме и ти в сънищата 

си? Не чуваш ли туптенето на моето сърце през булото 

на своя невинен сън? Не чуваш ли крилете на онези по-

светли същества, които все още мога да призовавам око-

ло теб, за да бдят, да те закрилят и пазят? И когато сън-

ният чар изчезне с пробуждането ти, когато очите ти се 

отворят за светлината на деня, не ме ли търсят наоколо с 

поглед и не питат ли майка ти с нямото си красноречие, 

защо те лиши от твоя баща? 

Жено, не се ли разкайваш? Бягайки от въображаеми 

страхове, не дойде ли в самия лагер на ужаса, където 

опасността седи видима, приела плът? 

Ох, само да можехме да се видим, няма ли да паднеш 

на тези гърди, които така тежко нарани, и да почувст-

ваш, бедна скитнице сред бурите, че си намерила убе-

жище?  

Мейнуре, моите издирвания са все още безрезултат-

ни. Аз се движа сред всички, дори сред техните съдии и 

шпиони, но все още не мога да уловя следата. А знам, че 

тя е тук. Знам това по инстинкт. Диханието на детето ми 

ми се струва по-тихо и по-близко. 
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Те ме дебнат с отворени очи, когато минавам по тех-

ните улици. С един поглед аз обезоръжавам злобата им и 

омагьосвам тия чудовища. Навсякъде аз виждам следите 

и присъствието на онзи Призрак, който бди на Прага и 

чиито жертви стават душите, които искат да се стремят, а 

само се страхуват. Аз го виждам като безплътна сянка да 

върви пред тези кървави хора и да ги води в техния път. 

Робеспиер мина покрай мен с беглите си стъпки. Страш-

ните очи на призрака човъркаха сърцето му.  

Аз погледнах към Събранието им: мрачното Чудови-

ще се беше свило на неговия под. То е свило гнездо в 

града на Терора. И какво са всъщност тези лъжестроите-

ли на един нов свят? Като ученици, които напразно са се 

мъчили да овладеят нашата наука, те се постараха да 

достигнат онова, което е отвъд силите им. Те преминаха 

от твърдата земя на обичаите и установените форми в 

страната на сенките, и нейният отвратителен пазач ги 

хвана за своя плячка.  

Аз се вгледах в душата на тиранина, когато той трепе-

рещ мина покрай мен. Там, сред развалините на хиляди 

системи, домогващи се до Доброто, господстваше Прес-

тъплението и тръпнеше от отчаяние. И все пак, между 

всички тях, този човек единствен мисли, единствен се 

стреми. Той още се надява в едно бъдеще на мир и мило-

сърдие, което ще започне. Но кога? Когато той премахне 

всички врагове. Безумец! Нови врагове изскачат от всяка 

капка кръв. Воден от погледа на Неуловимия, той крачи 

към своята гибел. 

Виола, твоята невинност те закриля…  

 

Глава Четвърта 

Тъмнина, по-голяма от тая на нощта,  

в която не грее нито един лъч. 
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Клубовете са пълни с диви крясъци. Вождовете на 

партиите кроят мрачни планове. Черният Анрио лети 

насам-натам и мърмори на въоръжените си полкове: 

„Робеспиер, вашият любимец, е в опасност!“ Робеспиер 

се опитва да скрие своето смущение в наперения си ход - 

неговият списък на жертвите се увеличава с всеки час. 

Талиен вдъхва кураж на своите бледи съзаклятници. По 

улиците тежко трополят затворническите каруци. Мага-

зините са затворени – народът се е наситил на кръв и не 

иска вече да пие. И всяка нощ в осемдесетте театри се 

блъскат децата на Революцията, за да се посмеят на ко-

медиите и да пролеят сладки сълзи за въображаеми 

скърби? 

В една малка стаичка, в сърцето на града, седи майка-

та и бди над детето си! Тих и ясен ден е. Слънчевата 

светлина, пречупена през високите покриви на тясната 

улица, прониква все пак през отворения прозорец. 

Слънчевата светлина, безпристрастна другарка на възду-

ха, еднакво весела и в храма, и в затвора, и в блестящите 

стаи, и в мансардите – златиста и радостна и когато се 

усмихва над първия час на новородения живот, и когато 

трепти весело и игриво над страха и агонията на нечий 

последен час! Детето, което лежеше при нозете на Виола, 

протегна пълните си ръчички, сякаш искаше да хване 

танцуващите в слънчевото сияние прашинки. Майката 

отмести очи от блясъка – той я натъжи още повече. Тя се 

обърна и дълбоко въздъхна. 

Тази Виола същата ли е, която цъфтеше тъй красива 

под ясното небе на Гърция? Колко се е изменила! Колко 

е бледа и изнемощяла! Тя седеше разсеяна, отпуснала 

ръце на коленете си. Усмивката, която обикновено треп-

теше на устните ѝ, беше изчезнала. Тежка и тъпа отпад-

налост, сякаш животът на живота ѝ го нямаше вече, ся-

каш беше налегнала младостта ѝ и я караше да се отв-

ръща уморено от веселото слънце. И наистина, животът 
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ѝ започна бавно да пресъхва откакто напусна като тъжен 

поток извора, от който се напояваше.  

Внезапният изблик на страх или суеверие, който я 

беше накарал да избяга от Занони, както при несъзна-

телните движения насън, престана да съществува от де-

ня, който за пръв път я огря на чужда земя. Тогава тя 

почувства, че в усмивката, която я беше напуснала, пре-

биваваше животът ѝ. Тя не се разкайваше, не би желала 

да потисне причината, която я накара да бяга. Макар че 

въодушевлението беше изчезнало, суеверието оставаше. 

Тя още вярваше, че е спасила детето от тъмното и нечес-

тиво магьосничество, за което изобилстват всевъзможни 

предания във всички страни, но никъде не намират та-

кова доверие, нито будят толкова страх, както в южна 

Италия.  

Това впечатление се затвърди от тайнствените разго-

вори с Глиндън и от вида на страшната промяна, която 

беше станала с човек, който се представяше като жертва 

на магьосници. Тя не се разкайваше, но чувстваше, че 

волята ѝ сякаш я беше напуснала. 

При тяхното пристигане в Париж, Виола не видя вече 

своята другарка – онази вярна съпруга. Не бяха измина-

ли три седмици, а съпругата и жената вече бяха преста-

нали да живеят в нея. 

И сега за пръв път дребните грижи на суровата земя 

се явиха пред хубавата неаполитанка. Нейната профе-

сия, която дава глас и форма на поезията и музиката, и в 

която бяха минали първите ѝ години, подхранва, докато 

човек продължава да я упражнява, една особена възбуда 

и напрежение, които я издигат над делничните грижи. 

Между два живота – на идеалното и реалното – се коле-

бае животът на музиката и сцената.  

Но този живот беше изгубен завинаги за нея, която 

беше някога идолът на очите и ушите в Неапол… Би би-

ла най-голяма изневяра към този, когото бе загубила, да 
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слезе отново да живее за аплодисментите на другите. И 

понеже не искаше да приеме милостиня от Глиндън, тя с 

най-обикновената работа, с най-скромния труд, познат 

на нейния пол, тя, която отдъхваше в обятията на Зано-

ни, самотна и незнайна, намери сама подслон за своето 

дете. Също както в онзи стих: „Армида сама разруши 

своя вълшебен дворец – ни следа от оня храм, издигнат 

някога от Поезията и Любовта, не беше останала, за да 

говори: той беше тук!“ 

И детето отмъсти за бащата: то разцъфна, порасна и 

заякна в светлината на живота. То изглеждаше пазено и 

закриляно по-скоро от някакво друго същество, отколко-

то от майката. Сънят му беше тъй дълбок и правилен, че 

и топ да гръмнеше, не би го смутил.  

И в съня си често то движеше ръчичките си като че ли 

да прегърне въздуха, често устните му мълвяха звуци на 

непонятна обич, не към нея обаче! И тогава бузките му 

порозовяваха и по устните трептеше усмивката на ня-

каква потайна радост! А като се събудеше, очите му не се 

обръщаха първо към нея. Сериозни и блуждаещи, те се 

взираха наоколо и накрая се спираха на бледото ѝ лице с 

няма скръб и укор. 

Никога по-рано Виола не беше чувствала колко силна 

беше любовта ѝ към Занони. Как мисъл, чувство, сърце, 

душа, живот – с една дума: всичко – лежеше в дълбок 

сън, разбито от леденото отсъствие на онзи, на когото 

беше отдала живота си! Тя не чуваше грохотния шум 

навън, не чувстваше никого сред метежните множества – 

кипнали и възбудени, трудещи се всеки миг. Само когато 

Глиндън – измършавял, блед, посърнал, подобен на 

призрак – ден след ден идваше тайно да я посещава, ху-

бавата дъщеря на безгрижния юг разбра колко тежък и 

всепроникващ беше смъртоносният въздух, който я обг-

ръщаше от всички страни. Невинна в своето неведение, в 

механичния си живот, тя седеше, без да се страхува, в 

рова на хищните зверове! 
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Вратата на стаята внезапно се отвори и влезе Глин-

дън. Той беше много по-възбуден от обикновено. 

– Ти ли си, Кларънс? – каза тя с нежния си и слаб 

глас. – Дойде по-рано, отколкото те очаквах. 

– Кой може да разчита на времето си в Париж? – от-

говори Глиндън с ужасяваща усмивка. – Не е ли доста-

тъчно, че съм тук? Твоята апатия в тези беди ме плаши. 

Ти спокойно ми казваш „сбогом“, спокойно ми пожела-

ваш „добрe дошъл“, като че ли няма шпиони по всички 

кътчета и като че ли всеки ден няма поне едно убийство! 

– Извини ме! Но моят свят лежи между тези стени. Аз 

трудно мога да повярвам на всичко, което ми разказваш. 

Всичко тук, освен това – и тя посочи детето – ми се стру-

ва вече толкова безжизнено, че дори и в гроба човек едва 

ли може да бъде по-равнодушен към престъпленията 

навън. 

Глиндън млъкна за няколко мига и погледна със 

странни и смесени чувства това лице и фигура, още тол-

кова млада и все пак носеща отпечатъка на най-тъжната 

от всички почивки – когато сърцето се чувства остаряло. 

– Ох, Виола! – каза накрая, стараейки се да заглуши 

в гласа си своето чувство.  Мислил ли съм, че ще те видя 

някога така, че ще усетя към теб същите чувства, както 

когато за пръв път се видяхме във веселите околности на 

Неапол? Ах, защо отхвърли тогава любовта ми? Или за-

що не беше тя достойна за теб? Не, не се отдръпвай! 

Позволи ми да докосна до ръката ти. Онези красиви чув-

ства на младата ми любов никога няма да се върнат за 

мен. Сега аз храня към теб чувствата, които храни един 

брат към своята млада и самотна сестра. 

С теб, в твое присъствие, колкото и тъжно да е то, аз 

като че ли пак дишам чистия въздух на тогавашния си 

живот. Само тук, освен сред бурните сцени на смут и 

вълнение, Призракът престава да ме преследва. Аз заб-

равям дори смъртта, която ме дебне на всека стъпка и ме 

следва като сянка. Може би са ни отредени и по-добри 
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дни занапред. Виола, аз най-после започвам смътно да 

прозирам как да победя и подчиня Призрака, който ми 

почерни живота – като не се боя от него и му се проти-

вопоставя! В греха и разсипничеството, както ти казах, 

той не ме безпокои.  

Но аз сега разбирам какво искаше да каже Мейнур със 

своето неясно предупреждение – именно че трябва да се 

боя от призрака най-вече, когато не го виждам. В миго-

вете, когато аз вземам най-благородни и спокойни ре-

шения, той се явява – ах, аз го виждам пак сега – тук, 

тук, със зловещите си очи. – Едри капки пот избиха по 

челото му. – Но той няма да ме откаже от моето реше-

ние. Аз го гледам в лицето и той лека-полека изчезва в 

мрака.  

        Той млъкна, а очите му все още се взираха със 

страшна радост в огряното от слънцето пространство. И 

като въздъхна тежко и дълбоко, той добави: 

– Виола, аз намерих начин за бягство. Ние ще напус-

нем този град. В друга някоя страна ние ще се постараем 

да се утешим един друг и да забравим миналото.  

– Не – каза спокойно Виола. – Не искам да мръдна от 

тук, докато не ме отнесат до последното ми жилище. Аз 

го сънувах снощи, Кларънс, сънувах го за пръв път от-

както се разделихме. Не ми се смей, но ми се стори, че 

той ми прощава и пак ме нарича своя жена. Този сън 

освещава тая стая. Може би той ще ме посети преди да 

умра. 

– Не говори за него, за тоя полудявол! – извика Глин-

дън яростно и тропна с крак. – Благодари на Бога, че 

можа да те отърве от него. 

– Мълчи! – каза сериозно Виола.  

И когато щеше да продължи, погледът ѝ се спря на 

детето. То стоеше точно в средата на сноп светлина, коя-

то слънцето изливаше в стаята. И лъчите го заобикаляха 

като със сияние и образуваха нещо като корона на блес-
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тящата му коса. В малкото му тяло, така прекрасно изва-

яно, в неговите големи, втренчени, спокойни очи имаше 

нещо внушително, което ласкаеше майчината гордост. 

То гледаше Глиндън, докато той говореше, с поглед, 

който изразяваше почти презрение, и който Виола из-

тълкува като една защита на отсъстващия, много по-

силна от тази, която биха могли да изрекат устните ѝ. 

Глиндън наруши мълчанието. 

– Ти искаш да останеш – за какво? За да измениш на 

майчиния си дълг? Ако ти се случи нещо лошо тук, какво 

ще стане с детето ти? Искаш ли то да бъде отгледано и 

възпитано в една страна, която оскверни твоята религия, 

и където не съществува вече никаква човещина, нито 

милосърдие? Ти можеш да плачеш и да го прегръщаш 

колкото искаш! Но сълзите не пазят и не спасяват. 

– Ти победи, приятелю, аз ще избягам заедно с тебе. 

– Тогава утре през нощта бъди готова. Аз ще ти донеса 

необходимото за преобличане. 

И Глиндън започна да ѝ скицира набързо пътя, който 

щяха да следват, както и измислената история, която 

трябваше да разказват. Виола слушаше, но едва разби-

раше. Той притисна ръката ѝ до сърцето си и си отиде. 

 

Глава Пета 

Глиндън не забеляза при бързото си излизане от къ-

щата две фигури, спотаени зад ъгъла на стената. Той все 

още виждаше Призрака, който се влачеше до него, но не 

виждаше още по-отровните очи на мъжката завист и 

женската ревност, които следяха неговите отдалечаващи 

се стъпки. 

Нико се приближи до къщата. Филида мълчаливо го 

последва. Живописецът знаеше много добре какъв език 

да държи на портиера. Той му направи знак с ръка: 

– Каква е тая работа, гражданино? Ти криеш един 
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„съмнителен“! 

– Гражданино, ти ме плашиш. Ако е така, кой е той? 

– Не е мъж. Една бежанка – италианка живее тук. 

– Да, на третия етаж, вратата отляво. Но какво можете 

да кажете за нея? Тя не може да бъде опасна, горката. 

– Гражданино, пази се! Смееш ли да я съжаляваш? 

– Аз ли? Не, не, разбира се. Но... 

– Говори истината! Кой идва при нея? 

– Само един англичанин. 

– Това е един от шпионите на Пит и Кобург. 

– Господи! Възможно ли е? 

– Как говориш за Господ, гражданино?! Ти да не си 

аристократ! 

– Не, не съм. Но това е стар, лош навик и ми се изт-

ръгна от устата съвсем неволно. 

– Често ли я посещава англичанинът? 

– Всеки ден. 

Филида не можа да сдържи своя вик. 

– Тя никога не излиза – каза портиерът. – Единстве-

ната ѝ работа е да се грижи за детето си. 

– За детето си! 

Филида направи един скок напред. Нико напразно се 

опита да я спре. Тя изкачи стълбите през две, през три и 

не се спря, докато не стигна пред вратата, посочена от 

портиера. Тя беше открехната. Филида влезе. Застана на 

прага и започна да гледа това все още красиво лице! При 

вида на тази толкова красива жена, тя изгуби и послед-

ната си надежда. А и детето, над което майката се беше 

навела! А тя никога не е била майка! Тя не произнесе 

нито звук, фуриите кипяха в гърдите ѝ. Виола се обърна 

и я видя. И уплашена от странната поява на тази жена, 

лицето на която изразяваше смъртна омраза, гняв и 

жажда за отмъщение, тя извика уплашено и притисна 

детето си до своите гърди.  

Италианката силно се изсмя, обърна се, слезе и като 
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се доближи до мястото, където Нико още говореше с из-

плашения портиер, го дръпна извън къщата. Когато бяха 

на улицата, тя внезапно се спря и каза: 

– Отмъсти за мен и вземи своите пари! 

– Моите пари, сладка моя, то е позволението да те 

обичам. Ти ще избягаш с мен утре през нощта. Ще си 

донесеш сама паспортите и плана. 

– А те ... 

– Ще намерят подслон в Консиержери47. Гилотината 

ще отмъсти за теб. 

– Направи това и аз ще бъда удовлетворена – каза 

Филида твърдо. 

Докато се прибираха към къщи, те не казаха нито ду-

ма повече. Но когато видя мрачното здание и прозорци-

те на стаята, която вярата ѝ в любовта на Глиндън някога 

превръщаше в рай, тигърът в сърцето ѝ млъкна. Нещо 

женствено бликна отново в нейното естество, колкото 

тъмно и диво да беше то. Тя стисна конвулсивно ръката. 

на която се бе опряла и извика:  

– Не, не – не него! Предай нея, нека тя да загине! Но 

аз съм спала в неговите обятия, не него! 

– Да бъде тъй, както искаш – каза Нико със сатанинс-

ка усмивка. – Но той трябва да бъде арестуван за извест-

но време. Нищо лошо няма да му се случи, защото няма 

да се яви обвинител. Но тя? Не ти ли е жал за нея? 

Филида обърна към него очите си и тъмният им пог-

лед беше предостатъчен отговор. 

 

Глава Шеста 

Италианката не преувеличи способността за престру-

 
47 Бивш кралски замък и затвор в самия център на Париж. По 
време на Френската революция стотици революционери са 
заключени зад стените му и впоследствие са осъдени. 
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ване, която е пословична в нейната родина и сред ней-

ния пол. Нито една дума, нито един поглед, който да 

подскаже на Глиндън за фаталната промяна, която беше 

превърнала предишната любов в омраза. А и сам той, 

погълнат в собствените си планове и в размисъл над соб-

ствената си странна съдба, изобщо не я наблюдаваше. Но 

държанието ѝ, по-мило и по-сдържано от всеки друг път, 

действаше смекчаващо на мислите му привечер. И той 

започна да разговаря с нея за надеждата да избягат и за 

бъдещето, което може би ги чака в по-малко злощастни 

страни. 

– А твоята красива приятелка, която щеше да ни 

придружава? – каза Филида с престорена усмивка, гле-

дайки настрани – Нико ми каза, че ти си се отказал от 

нея заради друга една жена, от която той се интересува. 

Така ли е? 

– Значи той ти каза това! – отговори Глиндън, от-

клонявайки прекия отговор. Е добре, доволна ли си от 

промяната? 

– Изневерник! – промълви Филида. Тя стана извед-

нъж, приближи се до него, прибра нежно дългите му 

коси от челото и прилепи тръпните си устни към него. 

– Тази глава е твърде хубава за палача – каза тя с лека 

усмивка и като се обърна настрани, сякаш се зае с приго-

товления за заминаването им. 

На другата сутрин, като стана, Глиндън не видя ита-

лианката. Тя не беше вкъщи, когато той излезе. Той 

трябваше да посети още веднъж С., преди окончателното 

си заминаване, не само да уреди работата по Никовото 

участие в бягството, но и от страх да не би да се появи 

някакво подозрение, което да обърка и осуети неговите 

планове.  

С., макар и да не беше един от най-близкото обкръ-

жение на Робеспиер и всъщност тайно беше враждебно 

настроен към него, притежаваше способността да е добре 
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с всяка партия, която се качваше на власт. Произхождащ 

от утайките на простолюдието, той притежаваше общи-

телност и жив темперамент, който често се среща във 

Франция сред всички класи. Той беше успял да забогатее 

– кой знае как и с какви средства – по време на бързата 

си кариера.  

Той стана един от най-богатите собственици в Париж 

и имаше по това време блестяща и гостолюбива къща. 

Беше един от онези, които по различни причини Робес-

пиер благоволяваше да покровителства. И често беше 

спасявал осъдените и подозрителните, доставяйки им 

паспорти под лъжливи имена и подсказвайки им начини 

за бягство.  

Но С. се безпокоеше и стараеше само за богатите. 

„Неподкупният Максимилиан“, който притежаваше спо-

собността на тираните да бъдат прозорливи, може би 

ясно провиждаше всичките му маневри и алчността, ко-

ято той криеше под мантията на своето милосърдие. Но 

забележително беше това, че Робеспиер често изглеж-

даше, че си затваря очите и дори насърчава известни 

пороци у ония, които той смяташе после да погуби, ся-

каш искаше да ги унижи в очите на общественото мне-

ние и да ги изтъкне като контраст на собствената си 

строга и недостъпна неподкупност и пуританство. И не-

съмнено той често се е подсмивал под мустак на разкош-

ната къща и хищническата алчност на доблестния граж-

данин С. 

Именно към тази личност замислено се запъти Глин-

дън. Вярно беше това, което смътно беше споменал на 

Виола, че колкото повече се противопоставяше на приз-

рака, толкова повече се намаляваше неговото ужасяващо 

влияние. И накрая дойде времето, когато – видял прес-

тъплението и порока във всичката им гнусота – той раз-

бра, че в тях се крият много по-големи ужаси, отколкото 

в очите на един призрак, който е рожба на страха. Вро-

деното му благородство започна да се връща в него. И 
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вървейки по улиците, той развиваше в ума си проекти за 

разкайване от тия престъпления и за бъдещи реформи. 

Той дори замисляше, като справедлива отплата за Фи-

лидината привързаност, да пожертва всички скрупули, 

които произходът и възпитанието му налагаха. Той ще-

ше да поправи всички грешки, които беше извършил 

спрямо нея, като се пожертва и встъпи в брак с една же-

на, която съвсем не му подхождаше.  

Той, който някога беше въстанал срещу брак с благо-

родната и кротка Виола, той беше научил в тоя свят на 

страдания и престъпления, че правото си е право и че 

Небето не благоволява единият пол да бъде жертва на 

другия. Юношеските му видения на Красивото и Добро-

то още веднъж се явиха пред него.  

И в тъмния океан на неговата душа трептеше усмив-

ката на възраждащата се добродетел, като ивица от лун-

на светлина. Никога той не бе чувствал душата си така 

издигната и несебелюбива. 

В същото време Жан Нико, погълнат също в мечти за 

бъдещето и разполагащ вече в ума си със златото на своя 

приятел, когото се канеше да предаде, пое към къщата, 

която Робеспиер беше избрал за своя резиденция. Той 

съвсем нямаше намерение да изпълни молбата на Фили-

да да пощади живота на Глиндън. Той мислеше заедно с 

Барер: „Само мъртвите не се възвръщат.“  

У всички хора, които са се посветили на наука или из-

куство и които са положили достатъчно усилие да дос-

тигнат някаква степен на съвършенство, трябва да има 

известен запас от енергия, много по-голям от този на 

хората от простолюдието. Обикновено тази енергия е 

съсредоточена в обектите на професионалната им амби-

ция и следователно ги прави апатични към всички други 

стремежи на останалите хора.  

Но там, където тези обекти бъдат отречени, там, къде-

то потокът не поеме своя естествен наклон, енергията, 

събудена вече, обхваща цялото същество на човека и – 
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ако не бъде изразходена по преходни планове или ако не 

бъде пречистена от съзнанието или от някои принципи – 

става опасен и разрушителен елемент в социалната сис-

тема, през която той минава и се разпилява метежно и 

безразборно. Затова във всички разумно устроени стра-

ни, във всички добре уредени държави се полагат и осо-

бените грижи за даване път на всека наука и всяко из-

куство.  

Затова е и почитта, която се отдава на ония, занима-

ващи се с тези отрасли, от страна на умните и прозорли-

ви държавници, които може би не виждат в една картина 

нищо друго, освен едно нацапано с бои платно, а в един 

научен проблем – само един заплетен ребус. Никога ед-

на държава не е изложена на по-голяма опасност, откол-

кото когато талантите, които трябва да се отдадат на ми-

рен труд, бъдат принудени да се занимават само с поли-

тически интриги или да търсят начини за личното си 

издигане. Неоцененият талант е талант, който започва 

борба с обществото.  

И тук му е мястото да се отбележи, че класата на ак-

тьорите, които са били най-деградирани от обществено-

то мнение в стария режим, когато дори и погребението 

им е било лишено от християнска церемония, се показа-

ха (с изключение само на някои по-облагодетелствани 

членове от дворцовата трупа) най-безмилостни и най-

жадни за отмъщение между всички бичове на револю-

цията. В буйния Колло д’Ербуа беше въплътено недовол-

ството на цяла една класа. 

Енергията на Жан Нико никога не беше изцяло насо-

чена към изкуството, на което се беше отдал. Дори в 

юношеските му години политическите теоретизирания 

на неговия майстор и учител Давид го разсмяха и отб-

лъснаха от изискващия по-големи усилия труд на четка-

та и палитрата. Недъзите на неговото телосложение 

вгорчиха душата му.  

Атеизъмът на неговия благодетел беше умъртвил съ-
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вестта му. Защото една от най-големите заслуги на Рели-

гията – и особено християнската – е тази, че тя издига 

Търпението първо до степента на добродетел, а послед-

ната до степента на Надежда. Вземете учението за съ-

ществуването на един друг живот, за възмездие след 

смъртта, за благата усмивка на един Отец над нашите 

страдания и изпити тук на земята и неговото влияние 

върху търпението.  

А какво е човекът без търпение? И какво е един на-

род? Без търпение, възвишено изкуство не може да има. 

Без търпение Свободата не може да се придобие и раз-

шири. С буйни напъни и яростни, безцелни борби, инте-

лектът се мъчи да се измъкне от немотията, а народите – 

да придобият с насилие своята свобода. Но горко на те-

зи, които са лишени от подкрепа, от ръководно начало и 

от издръжливост. Горко им! 

Нико още от дете беше зъл. В повечето престъпни на-

тури, колкото и да са отхвърлени, има все пак струни на 

човещина, остатъци от добродетел. И истинският писа-

тел, който правдиво рисува човечеството, често си нав-

лича подигравките на лошите сърца и ограничени умове 

за това, че се осмелява да посочи, че дори и най-

нечистата руда съдържа известни частици злато, както и 

че дори най-добрата сплав, която природата е приготви-

ла, носи в себе си известни остатъци от шлаки. Но, макар 

и малко, има изключения от общото правило. Изключе-

ния, когато съзнанието е съвършено мъртво и когато 

добро и зло са безразлични неща, освен ако не се упот-

ребят като средства за достигане на користна цел. Така 

беше и с протежето на атеиста.  

Завист и злоба изпълваха цялото му същество и съз-

нанието за една по-висока дарба само го караше да 

проклина още повече всички онези, които минаваха 

край него в светлината на слънцето, одарени с по-

красива външност и с по-щастлива съдба. Но макар и да 

беше такова чудовище, че убийствените му пръсти хва-
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наха за гушата неговия благодетел, Времето и тоя фер-

мент на всички зли страсти – Царството на терора – от-

вориха в дълбокия пъкъл на сърцето му един още по-

дълбок пъкъл…  

И сега, когато Нико се доближаваше до къщата на 

диктатора, той започна да обмисля промяна в плановете 

от предишния ден. Не, че се колебаеше в решението си 

да предаде Глиндън, а и Виола щеше по необходимост да 

сподели неговата съдба, като негова другарка и съучаст-

ница. Не, не – в това той беше твърдо решен, защото 

мразеше и двамата. Виола го беше презряла, Глиндън 

пък му помогна и мисълта за признателността, която му 

дължеше, беше толкова непоносима за него, както и 

споменът за обидата.  

Но защо сега щеше да бяга той от Франция? Той мо-

жеше да се докопа до златото на Глиндън. Той не се съм-

няваше, че ще може така да овладее Филида, благодаре-

ние на нейния гняв и ревност, че да я накара да се съгла-

си на всичко, което ѝ предложеше. Книжата, които бе 

откраднал – кореспонденцията на Демулен с Глиндън – 

от една страна осигуряваха гибелта на последния, а от 

друга – можеха да бъдат много ценни за Робеспиер…  

Много надежди за издигане, за забогатяване, за кари-

ера отново стояха пред него. Тази кореспонденция, да-

тираща малко преди смъртта на Камил Демулен, беше 

написана с онова нехайно и дръзко неблагоразумие, кое-

то характеризираше разглезеното дете на Дантон. В нея 

ясно се говореше за някои проекти против Робеспиер. Тя 

споменаваше имената на съзаклятници, срещу които 

тиранинът търсеше някакъв претекст да ги смачка. Това 

беше един нов смъртен инструмент в ръцете на Екзеку-

тора. Какъв по-голям подарък можеше той да даде на 

Максимилиан Неподкупни? 

Подхранвайки тия мисли, той стигна пред вратата на 

гражданина Дюплекс.  

Около прага бяха струпани в красива безредица осем 
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или десет снажни якобинци, доброволни телохранители 

на Робеспиер (едри юначаги, добре въоръжени, с онази 

безочливост на властта, която отразява чуждата и по-

горна власт) смесени с жени, млади и хубави, красиво 

облечени, които, при слуха, че Максимилиан се е разбо-

лял от прилив на жлъчката, бяха дошли да се осведомят 

за неговото здраве. Защото – колкото и странно да е това 

– Робеспиер беше идол на жените! 

През тоя кортеж, който бе застанал пред. вратата и 

достигаше чак до горе по стълбите, защото жилището на 

Робеспиер не беше толкова широко, че да има чакални 

за толкова много и толкова смесени сутрешни посетите-

ли, си проправи път Нико. И изразите, които чуваше, 

далеч не бяха тъй приветливи и ласкави. 

– Аха, красивия палячо! – каза една спретната же-

ничка, чиято рокля неговите нахални и недодялани 

движения бяха страшно измачкали. – Но как може да 

очаква човек учтивост от такова едно страшилище! 

– Гражданино, позволявам си да отбележа, че ми нас-

тъпи крака, но те моля за извинение, защото виждам, че 

залата не е достатъчно  голяма за краката ти. 

– Ха! Гражданино Нико – викна един Якобинец,  като 

вдигна на рамо своя бастун – какво те води насам? Мис-

лиш ли, че престъпленията на Ебер са вече забравени? 

Ех ти, подигравка на природата! Благодари на Върхов-

ното Същество, че те е направило достатъчно дребен, за 

да бъдеш забравен… 

– Граждани – рече през зъби Нико, побледнял от гняв 

– имам честта да ви заявя, че търся Робеспиер по една 

работа от върховна важност за народа и за него самия.  

И, – допълни той тихо, като се огледа лукаво наоколо 

– каня всички добри граждани да ми бъдат свидетели, 

когато му се оплача за приема, който ми устроиха някои 

от вас. 

В погледа и гласа на този човек имаше толкова много  

дълбока и съсредоточена злоба, че безделниците се стъ-
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писаха. И тъй като си припомниха резките и внезапни 

колебания на революционния живот, някои и други гла-

сове се обадиха да убедят мръсния и парцалив художник, 

че нищо не беше по-далеч за тях от мисълта да обидят 

гражданина. 

Нико прие тези извинения с мълчание. И като скръс-

ти ръце, той се облегна на стената, очаквайки с мрачно 

търпение да бъде приет. 

Безделниците започнаха да беседват на отделни групи 

от по двама-трима. И през общия говор кънтеше ясното, 

високо и безгрижно подсвиркване на левента-якобинец, 

който стоеше часовой при стълбата. Близо до Нико една 

стара жена и една девойка си говореха нещо сериозно и 

шепнеха, а безбожникът живописец се усмихваше вът-

решно, подслушвайки техният разговор. 

– Уверявам те, мила моя – каза по-старата с тайнстве-

но поклащане на главата, че божествената Катерина Т., 

която нечестивците сега преследват, е наистина богов-

дъхновена. Не може да има никакво съмнение, че избра-

ните, за които Дом Жерл и добродетелния Робеспиер са 

определени да бъдат двата големи пророка, ще се насла-

дят на вечния живот още тук долу на земята и ще уни-

щожат своите врагове. Няма никакво съмнение в това! 

– Колко ще бъде хубаво! – каза момичето. – Този мил 

Робеспиер! Но изглежда, че той няма да може да живее 

още дълго. 

– Толкова по-голямо ще бъде чудото – отговори ста-

рата жена. – Аз съм сега на 81 години, но се чувствам 

като че ли не съм остаряла нито с един ден откак Кате-

рина Т. ми обеща, че ще бъда една от избраните… 

Тълпата изведнъж отстъпи, когато един горд мъж, за-

копчан до гуша, с дрънкаща по петите му сабя, заслиза 

по стълбите. Страните му бяха надути и червени от не-

въздържаност, очите му безжизнени и хищнически като 

на ястреб.  

Настана общо мълчание и всички с побледнели лица 
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направиха път на неумолимия Анрио. Едва този мрачен 

и корав като желязо любимец на тиранина премина с 

важни стъпки през навалицата и ново движение на по-

чит, възбуда и страх развълнува растящата тълпа, когато 

през нея се промъкна, безшумно като сянка, един усмих-

нат, трезв гражданин – просто, но чисто облечен, с насо-

чен към земята смирен поглед…  

Като пор, който се вмъква в дупка, се провираше тази 

слаба фигура между много по-едрите и по-снажни от 

него хора, които се притискаха един в друг при минава-

нето му. Само един знак с очи, направен бегло и крадеш-

ком и снажните якобинци му дадоха път без да издадат 

звук. Той зави към стаите на тиранина и там ще го пос-

ледваме и ние. 
 

Глава Седма 

„Решено беше всеки, който каже,  

че Той е бил човек, да бъде обезглавен.“ 

из „За Божия град“, св. Августин от Хипон 
 

Робеспиер уморено се беше отпуснал в своя фотьойл. 

Тялото му, подобно на труп, беше по-отпаднало от обик-

новено. Този, на когото Катерина Т. предсказваше безс-

мъртен живот, наистина изглеждаше като човек, който е 

пред прага на смъртта. На масата пред него имаше под-

нос, пълен с портокали, чиито сок, както казваха, единс-

твено можеше да неутрализира лошата жлъчка, която се 

отделяше изобилно в неговия организъм. И една стара 

жена, богато облечена, белеше с деликатните си пръсти, 

натруфени с пръстени, Хесперийскиге плодове за болния 

дракон… 

На известно разстояние, седнали на една друга маса, 

Пейан и Кутон пишеха бързо и от време на време се спи-

раха, за да се посъветват набързо един друг шепнешком. 

Изведнъж един от якобинците отвори вратата и – ка-
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то се доближи до Робеспиер – му прошепна името на 

Герен. При тая дума, болният се изправи, като че ли в 

тези звуци имаше нов живот. 

– Любезна приятелко – каза той на възрастната жена 

– прости ми. Трябва да се лиша от нежните ти грижи. 

Франция ме зове. Аз преставам да боледувам, когато 

трябва да служа на моята родина! 

 Старата маркиза вдигна очи към небето и промълви: 

„Какъв ангел!“ 

Робеспиер нетърпеливо махна с ръка. Старата жена с 

въздишка погали бледата му страна, целуна челото му и 

покорно се отдръпна. В следващия миг усмихнатият 

мъж, когото преди малко описахме, стоеше приведен в 

нисък поклон пред тиранина. Имаше защо Робеспиер да 

посреща така любезно един от най-изтъкнатите агенти 

на неговата власт – един от онези, на които разчиташе 

много повече, отколкото на клубовете на якобинците, на 

езиците на своите оратори и байонетите на своите войс-

ки. Герен, най-прочутия от неговите подслушвачи – из-

дирващият, проникващ навред и вездесъщ шпионин, 

който се плъзгаше като слънчев лъч през най-малките 

пролуки и цепнатини, и му даваше сведения не само за 

делата, но и за сърцата на хората. 

– Добре, гражданино, добре! А Талиен? 

– Той излезе рано сутринта, в осем и две минути. 

– Толкова рано? 

 Той мина по Рю де Катр Фис, Рю дю Тампл, Рю дьо ла 

Реюнион о Маре, Рю Мартен. Нищо за отбелязване, ос-

вен това, че... 

– Че какво? 

– Че се позабави при един книжар, да си избере някоя 

и друга книга. 

– Да си избере книги! Аха, шарлатанин такъв! Той ис-

ка да скрие клюкара под мантията на учен! Добре! 

– Накрая в Рю де Фос Монмартр, един индивид се 

присъедини към него. Те повървяха няколко минути за-
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едно и след това ги настигна Лежандр? 

– Лежандр! Ела тук, Пейан! Лежандр, чуваш ли? 

– Аз влязох в една овощарница и накарах две моми-

ченца да вървят и да играят на топка зад тях, за да ги 

подслушват. Те чули Лежандр да казва, „Аз мисля, че 

властта му от самосебе си се изтощава“. А Талиен отгово-

рил: „А и той също. Аз не му давам и три месеца живот 

още.“ Не знам, гражданино, дали приказваха за теб! 

– Нито аз, гражданино – отговори Робеспиер с лукава 

усмивка и се замисли. – Ха – прошепна си той, аз съм 

още млад – в разцвета на живота. Аз не си позволявам 

излишества. Не. Организмът ми е здрав, здрав. А нещо 

друго за Талиен? 

– Да. Жената, която той обича – Терез дьо Фонтне, ко-

ято лежи в затвора – още продължава да кореспондира с 

него, да го убеждава да побърза да я спаси, като унищо-

жи тебе. Туй чу ли моите малки шпионки. Неговият слу-

га му служи за посредник между затворничката и него. 

– Да! Нека слугата му бъде заловен по улиците на Па-

риж. Царството на терора още не е отминало. С писмата, 

които ще намерят у него, ако те имат компрометиращо 

съдържание, аз ще издърпам Талиен от неговото седа-

лище в Конвента. 

Робеспиер стана и прекоси няколко пъти стаята, след 

което отвори вратата и повика един от якобинциге, кои-

то стояха вън. Даде му заповеди да дебне и арестува слу-

гата на Талиен. Когато якобинецът излезе, Герен попита: 

– Това не е ли гражданинът Аристидис? 

– Да, един верен мъжага, стига само да се поизмие 

малко и да не псува толкова много. 

– Ти не гилотинира ли брат му? 

– Да, но Аристидис сам го предаде. 

– Въпреки това! Не са ли опасни такива личности 

около твоята особа? 

– Хм, наистина! – И Робеспиер, извади своя бележ-

ник, записа нещо, отново го сложи джоба си и каза: 
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– Нещо друго за Талиен? 

– Нищо друго… Но имам други новини. Ти ме помоли 

да намеря онези, които те заплашват с анонимни писма. 

– Герен, откри ли ги? Дали ги, дали... 

И тиранът, говорейки, разтваряше и затваряше двете 

си ръце, като че ли в тях вече беше хванал живота на 

анонимните писачи и една от тези му конвулсивни гри-

маси, наподобяваща епилептичен припадък, обезобрази 

лицето му. 

– Гражданино, мисля че съм открил един от тях. 

Трябва да знаеш, че между най-недоволните е и худож-

ника Нико. 

– Чакай, чакай! – каза Робеспиер, като отвори една 

ръкописна книга, подвързана в червена кожа (защото 

Робеспиер беше точен и методичен дори и в смъртните 

си списъци) и се обърна към един азбучен показалец – 

Нико! Имам го тук - атеист, приятел на Ебер! Аха! Забе-

лежка: Рене Дюма е осведомен за кариерата и престъп-

ленията му по-рано. По-нататък? 

– Този Нико е бил заподозрян в пръскане на хвърча-

щи листове и памфлети против теб и Комитета. Вчера 

вечерта, когато той беше излязъл от къщи, неговият 

портиер ме пусна в жилището му, Рю Бо-Ренер. С шпер-

ца си аз отворих неговото писалище и намерих една ри-

сунка, на която ти беше на гилотината и отдолу написа-

но: „Палачо на своята родина, прочети присъдата на тво-

ето наказание!“ Сравних думите с откъсите от различни 

писма, които ми беше дал. Почеркът съответства на един 

от тях. Виж, аз откъснах написаното отдолу. 

Робеспиер погледна и се усмихна. Жаждата му за от-

мъщение като че ли вече беше задоволена. Отпусна се на 

стола си: 

– Добре! Страхувах се да не би да е някой по-могъщ 

враг. Този човек трябва веднага да бъде арестуван. 

– Той чака долу. Видях го, като се качвах по стълбите. 

– Така ли? Нека го пуснат! Не, чакай, чакай! Герен, 
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скрий се във вътрешната стая, докато отново те повикам. 

Скъпи Пейан, виж тоя Нико да не крие у себе си оръжие! 

Пейан, който беше толкова смел, колкото Робеспиер 

беше страхлив, едва потисна презрителната усмивка, 

която трепна за миг на устните му, и излезе от стаята. 

В това време Робеспиер с наведена глава сякаш се бе 

унесъл в дълбоки мисли.  

– Животът е тъжно нещо, Кутон! – каза той внезапно. 

– Моля за извинение, но смятам, че смъртта е още по-

лошо нещо – отговори любезно филантропът. 

Робеспиер не възрази, а извади от портфейла си онова 

странно писмо, което беше намерено после между кни-

жата му и е отбелязано под номер 61 в публикуваната 

колекция. 

„Без съмнение, – започваше то – ти си се обезпокоил 

защото не получи вести от мен по-рано. Не се тревожи. 

Ти знаеш, че аз мога да ти отговоря само чрез нашата 

обикновена поща. А тъй като тя беше прекъсната при 

последния си курс, това е причината за моето закъсне-

ние. Когато получиш това писмо, постарай се да избягаш 

от театъра, където ще се явиш и изчезнеш може би за 

последен път. Безполезно е да ти напомням всички при-

чини, които те излагат на опасност.  

Последната стъпка, която би трябвало да те постави 

на креслото на Председателството, ще те отведе към 

ешафода. И тълпата ще те заплюе в лицето, както плю в 

лицето на онези, които ти осъди. Тъй като ти натрупа тук 

достатъчно съкровища за издръжка на живота си, аз те 

очаквам с голямо нетърпение, за да се посмея заедно с 

теб над ролята, която ти игра в смутовете на един народ 

– толкова лековерен, колкото и жаден за новости. Вземи 

решението, уговорено между нас. Всичко е готово. Аз 

свършвам. Куриерът тръгва. Чакам твоя отговор.“ 

Замислено и бавно Диктаторът погълна съдържание-

то на това послание. 

– Не, – каза си той – не! Онзи, който вкуси веднъж от 
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властта, не може вече да се радва на спокойствие. Да, 

Дантон, ти беше прав. По-добре е да бъдеш беден рибар, 

отколкото да управляваш хора. 

Вратата се отвори. Пейан се появи отново и прошепна 

на Робеспиер:  

– Всичко е наред. Пусни го да влезе. 

Диктаторът, доволен, заповяда на якобинеца да дове-

де Нико при него. Художникът влезе. Грозните му черти 

изразяваха безстрашие. Той застана прав като върлина 

пред Робеспиер, който го гледаше косо изпод вежди. 

Забележително е, че повечето от главните дейци на 

Революцията бяха странно отвратителни на вид. Като се 

почне от пословичната грозота на грубите колоси Мира-

бо и Дантон или отвратителната жестокост в израза на 

Давид и Симон и се свърши с гнусната нечистоплътност 

на Марат и зловещата и жлъчна пошлост на чертите на 

диктатора. Но Робеспиер, за когото се казва, че прили-

чал на котка, имаше и чистотата на котката. И неговото 

изискано и фино облекло, гладко избръснатото му лице, 

женската белота на мършавите му ръце, правеха още по-

очебийна безпорядъчната грубиянщина, която олицет-

воряваше държането и вида на художника. 

– И тъй, гражданино, – каза Робеспиер меко – ти ис-

каш да поговориш с мен? Аз знам твоите заслуги и твоя-

та гражданска доблест твърде дълго е била пренебрегва-

на. Ти си дошъл да искаш някоя подходяща служба, мо-

же би? Не се стеснявай, говори! 

– Доблестни Робеспиер, ти, който осветяваш вселена-

та, аз не съм дошъл да искам благоволението на държа-

вата, а да ѝ направя услуга. Намерих кореспонденция, 

която доказва един заговор, някои от авторите на който 

са още незаподозрени. – И сложи книжата на масата.  

Робеспиер ги взе и им хвърли жаден и бърз поглед. 

– Добре, добре! – прошепна той на себе си. – Това ми 

трябваше: Барер – Лежандр. Аз ги държа в ръцете си! 

Камил Демулен е бил само тяхна играчка. Аз някога го 
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обичах. Но тези не съм обичал никога! Гражданино Ни-

ко, благодаря ти. Виждам обаче, че тези писма са адре-

сирани до някакъв англичанин. Французите трябва да се 

пазят от английски вълци в овчи кожи! Франция не се 

нуждае вече от граждани на цял свят! Този фарс свърши 

с Анахарсис Клоотс. Моля да ме извиниш, гражданино 

Нико, защото Клоотс и Ебер ти бяхa приятели. 

– О, – каза Нико, извинявайки се, – ние всички сме 

изложени на измама. Аз спрях да ги уважавам, когато ти 

се обяви против тях. Защото аз бих се отрекъл по-скоро 

от собствения си разсъдък, отколкото от твоята правди-

вост. 

–  Да, аз претендирам за справедливост. Тази именно 

добродетел ме трогва най-много – каза Робеспиер меко.  

И със своята голяма лукавост, дори в този критичен 

час на широки проекти, неизбежна и близка опасност, и 

предумишлено отмъщение, той не можа да се въздържи 

от удоволствието да си поиграе с беззащитната си жерт-

ва. – И моята справедливост вече няма да бъде сляпа за 

услугите ти, добри Нико. Ти познаваш ли тоя Глиндън? 

– Да, много добре. Той ми беше приятел, но аз бих 

предал и брат си, ако той се окаже сред враговете на оте-

чеството. Мен не ме е срам да призная, че неведнъж съм 

получавал помощ от този човек. 

– Аха, значи ти си привърженик на тезата, че щом ка-

то един човек застраши живота ми, всички оказани от 

него услуги трябва да бъдат забравени. 

– Всички! 

– Добри гражданино, любезни Нико, имай добрината 

да напишеш адреса на тоя Глиндън. 

Нико пристъпи към масата. Но изведнъж, когато пе-

рото вече беше в ръката му, една мисъл му мина през 

ума и той се спря, почувствал смут и притеснение. 

– Пиши, любезни Нико! 

Художникът, макар и след малка пауза, се подчини. 

– Кои са другите довереници на Глиндъна? 
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– Тъкмо се канех да ти разкажа за тях! – каза Нико. – 

Той всеки ден посещава една жена, чужденка, която знае 

всичките му тайни. Тя се прави че е бедна и че издържа 

детето си с труд. Но тя е жена на един италианец с ог-

ромно богатство и няма съмнение, че разполага с пари, 

които се харчат за покваряване на гражданите. Тя трябва 

да бъде хваната и арестувана. 

– Напишете и нейното име. 

– Но не трябва да се губи време. Знам, че двамата 

имат намерение да избягат от Париж още тази нощ. 

– Нашата процедура е бърза, добри Нико, не бой се. 

Хм, хм! – и Робеспиер взе листа, на който Нико бе писал, 

и като го доближи до очите си, защото беше късоглед, 

продължи леко усмихнат – Винаги ли пишеш така, 

гражданино? Струва ми се, че почеркът ти е преправен. 

– Не бих искал те да разберат кой ги е предал. 

– Добре, добре. Твоята доблест ще бъде възнаградена, 

повярвай ми. Спасение и Братство! 

Робеспиер се поизправи, докато изговаряше тия думи 

и Нико се оттегли. 

– Ей, вие там - викна Диктаторът, като дръпна звъне-

ца си. И когато появилият се якобинец очакваше запове-

дите му, той му каза – Последвай този човек – Жан Ни-

ко. И щом напусне дома, веднага го арестувай! Чакай! 

Нищо против законите – ето ти заповедта. Публичният 

обвинител ще получи допълнителни инструкции. Бързо! 

Якобинецът излезе. Всяка следа на болест и недъга-

вост изчезна от Робеспиер. Той стоеше прав като свещ 

със скръстени ръце и с лице, сгърчено в конвулсия. 

– Ей, Герен! – шпионинът се появи – Вземи тия адре-

си! До един час този англичанин и тази жена трябва да 

бъдат в затвора. Техните разкрития ще ми помогнат про-

тив други, по-опасни противници. Те ще трябва да умрат 

заедно с другите на 10-ти, след три дни. Ето – написа той 

набързо – ето ти заповедта за арестуването им! Върви! 

– Я сега Кутон, Пейан, ние повече няма да се бавим с 
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Талиен и неговата сган… Ние трябва да се доверим само 

на меча на закона. Аз ще си събера мислите, ще подготвя 

речта си. Утре аз пак ще се явя в Конвента. Утре смелият 

Сен Жюст, завърнал се от нашите победоносни войски, 

ще дойде при нас. Утре, от трибуната, аз ще хвърля 

страшна гръмотевица срещу маскираните врагове на 

Франция, утре аз ще поискам, пред лицето на отечество-

то, главите на конспираторите. 

 

Глава Осма 

По същото време Глиндън, след доста продължителна 

среща със С., в която бяха уредени и последните въпроси, 

зарадван от сигурността и липсата на каквито да е преч-

ки за бягството, отново се запъти към Филида.  

Изведнъж, сред тия радостни мисли, му се стори че 

чува един глас толкова добре и толкова ужасно познат, 

който му шепнеше в ушите: „Какво! Ти искаш да ме 

изиграеш и да избягаш от мен! Иска ти се да се върнеш 

пак към добродетелта и доволството? Напразно. Много е 

късно вече. Не, аз няма да те преследвам. Човешки стъп-

ки, не по-малко неумолими, те дебнат в тоя миг. Мен ще 

ме видиш пак в затвора в нощта преди смъртта си. Гле-

дай!“ 

И Глиндън – като обърна машинално глава – видя по 

петите си крадешком дебнещата фигура на един човек, 

когото той по-рано беше забелязал, но без да му обърне 

внимание, че мина два пъти покрай него в момента, ко-

гато той напускаше къщата на гражданина С.  

Той мигновено инстинктивно разбра, че го дебнат и 

преследват.  

Улицата, по която вървеше, беше тъмна и пуста, за-

щото денят беше ужасно зноен, а и беше час, когато 

малцина се мяpкат навън по работа или на разходка. 

Макар че беше смел, го побиха студени тръпки.  
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Той познаваше достатъчно добре ужасната система, 

която царуваше тогава в Париж, за да разбере застраша-

ващата го опасност.  

Каквото е видът на първата пъпка за жертвите на чу-

мата, това беше и първият поглед на шпионина, който се 

промъква като сянка – надзор, арест, мъчения, гилотина 

– това бяха машиналните и бързи стъпки на онова чудо-

вище, което анархистите наричат Закон!  

Той започна да диша тежко и ясно чу силното туптене 

на сърцето си. Спря се неподвижен и ням с поглед, насо-

чен към сянката, която го дебнеше. 

На първо време липсата на другари на шпионина и 

пустотата на улиците съживи куража му. Той направи 

една крачка към своя преследвач, който се дръпна назад, 

когато той се приближи. 

– Гражданино, ти ме преследваш – каза той. – Защо 

ти трябвам? 

– Мисля, – отговори човекът с любезна усмивка – че 

улиците са достатъчно широки и за двама ни. Не вярвам 

да си толкова лош републиканец, че да искаш цял Па-

риж да е само за теб! 

– Върви пред мен тогава. Аз ще ти направя път. . 

Човекът се поклони, свали учтиво шапка и тръгна 

напред. Още в следващия миг Глиндън сви в една кри-

воличеща уличка и почти тичешком премина през цял 

лабиринт от улици, пасажи и алеи.  

Лека-полека той дойде на себе си и като се обърна на-

зад помисли, че е объркал преследвача. По обиколен път 

той се отправи пак към дома си. Когато излезе на една от 

по-широките улици, един минувач, загърнат в мантия, 

се стрелна бързо край него без той да може да забележи 

чертите му, и му прошепна: „Кларънс Глиндън, преслед-

ват Ви, вървете след мен!“  

И непознатият бързо тръгна пред него. Кларънс се 

обърна и изтръпна като видя пак по петите си преслед-

вача, от когото си мислеше, че се е отървал, с все същата 
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раболепна усмивка на лице. Той забрави указанието на 

непознатия да го последва и като забеляза наблизо тъл-

па, която се бе струпала пред една изложба на карикату-

ри, се втурна сред нея.  

Като улови една друга улица, промени предишната си 

посока и след дълго ходене, което го накара да се запъх-

ти, той се озова, без да забележи отново шпионина, в 

един далечен квартал на града.  

Тук всичко изглеждаше така ведро и красиво, че ар-

тистичното му око – дори в тоя критичен момент – се 

спря с наслада върху гледката. Това беше сравнително 

широко пространство, образувано от един от красивите 

кейове. Сена течеше величествено край него, по повърх-

ността ѝ спокойно се клатушкаха кораби и лодки. Слън-

цето позлатяваше хилядите църкви и камбанарии на 

града и сияеше по белите дворци на падналата аристок-

рация.  

Тук – уморен и задъхан – той се спря за миг и свежият 

полъх от реката освежи челото му. 

– Тук за малко ще бъда в безопасност – си каза той. 

Но докато още говореше, той видя шпионина на около 

30 крачки зад себе си,. Той остана като прикован на мяс-

тото си. Както беше изморен и изтощен, стори му се, че 

вече е невъзможно да избяга – реката от една страна 

(нямаше никакъв мост) и дълъг ред от близко долепени 

една до друга къщи – от другата. Докато стоеше така, той 

чу смехове и цинични песни от една къща между него и 

шпионина. Това беше едно кафене, което в този квартал 

се считаше за опасно. Тук често се събираха черните 

войници на Анрио – храненици и оръдия на Робеспиер. 

Така че шпионинът беше натикал дивеча си точно в ус-

тата на кучетата.  

Човекът бавно се приближи и, като се спря пред отво-

рения прозорец на кафенето, провря глава през отвора, 

като че ли да повика своите въоръжени хора. 
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Точно в този миг, докато главата на шпионина беше 

обърната настрани от него, той забеляза на полуотворе-

ната врата на къщата, непосредствено срещу него, онзи 

непознат, който го бе предупредил.  

Фигурата, която едва се различаваше през загърнала-

та я мантия, му правеше знак да влезе. Той безшумно 

скочи през прага, който така дружелюбно го канеше. 

Вратата се затвори.  

Задъхан, той последва непознатия нагоре по една ши-

рока стълба и през редица празни стаи, докато достигна-

ли до един мъничък кабинет, неговият водач свали го-

лямата шапка и дългата мантия, която скриваше фигу-

рата и чертите му – и Глиндън видя Занони.  
 

Глава Девета 

„Не мисли, че моите магически чудеса се извършват с 

помощта на ангелите на Стикс48, призвани от пъкъла.  

Позор и проклятие да сполетят ония, които са се 

опитвали да повеляват на тези божества и духове. 

А чрез узнаване на тайните сили на минералните из-

вори, в скритите убежища на природата, на тревите, 

които украсяват нейните зеленеещи се поли, и на 

звездите, движещи се над планинските върхове...“ 

Превод от Тасо, песен XIV 
 

– Тук Вие сте на сигурно място, англичанино! – каза 

Занони, като покани Глиндън да седне. – Щастие за Вас 

е, че успях да намеря най-накрая следите Ви. 

– Много по-голямо щастие щеше да е, ако никога не 

се бяхме срещали! Но в последните часове на живота си, 
 

48 Стикс в древногръцката митология е река, които обикаля 
девет пъти царството на Хадес (подземния свят). Тя е реката 
на омразата, която разделя земята от подземното царство. 
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ми е приятно, че мога да се видя още веднъж лице в лице 

с фаталното и тайнствено същество, на което вероятно 

трябва да припиша всичките страдания, които прежи-

вях. Тук поне ти не можеш да ме надхитриш или да ми 

избягаш. Тук, преди да се разделим, ти трябва да ми раз-

гадаеш тъмната загадка, ако не на твоя живот, поне на 

моя! 

– Много ли си, страдал? Бедни неофите! – каза Зано-

ни състрадателно. – Да, аз виждам това по лицето ти. Но 

защо ме обвиняваш? Не те ли предупредих да се не отда-

ваш на внушенията на твоя дух? Не те ли предупредих да 

се спреш навреме? Не ти ли казах, че изпитанието е съп-

роводено със страшен риск и ужаси? Не ти ли предложих 

да ти отстъпя сърцето, което беше достатъчно силно, до-

като ми принадлежеше, да ме задоволи? Не направи ли 

сам решителния избор и не взе ли сам дръзкото решение 

да превъзмогнеш трудностите на Посвещението? По 

своя собствена свободна воля ти направи Мейнур свой 

учител, а мъдростта му – предмет на проучване! 

– Но от къде дойде непреодолимото желание да изу-

чавам тази странна и нечестива наука? Нямаше го в мен, 

преди злото ти око да падне върху мен и да ме привлече 

в твоята магическа атмосфера! 

– Заблуждаваш се! Желанието беше вътре у теб – и в 

едно или друго направление щеше да излезе наяве! Чо-

вече, ти ме питаш за загадката на твоята съдба и на моя-

та! Погледни наоколо всички същества, не се ли крият 

тайни навсякъде? Може ли окото ти да проследи никне-

нето на семето под земята? И в духовния, и във физичес-

кия живот има загадъчни тайни, много по-чудни от си-

лите, които искаш ти да ми припишеш. 

– Отхвърляш ли тези сили? Признаваш ли се за из-

мамник? Смееш ли да ми кажеш, че наистина си се про-

дал на дявола? Че си магьосник, чийто добре познат де-

мон ме терзае денем и нощем? 

– Не е важно кой съм – отговори Занони. – Важно е 
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дали мога да ти помогна да изгониш твоя отвратителен 

призрак и да се върнеш отново към здравословния въз-

дух на обикновения си живот. Има нещо, което искам да 

ти кажа, не за да оправдая себе си, а Небето и Природа-

та, които твоите съмнения опорочават. 

Занони млъкна за миг и продължи леко усмихнат… 

– Сигурно с удоволствие си чел на младини големия 

християнски поет, чиято муза, подобно на утринта която 

възпява, дошла на земята, „увенчана с цветя, набрани в 

Рая“. Надали е съществувал по-вдъхновен дух с рицарс-

ките вярвания и суеверия на онези времена… Но в свои-

те скърби и страдания в затвора на лудницата, не знаеш 

ли, че Тасо сам намери утеха и спасение в откриването 

на една свещена и духовна Теургия, на една магия, която 

можеше да призовава ангелитe и добрите духове, а не 

дявола? И не си ли спомняш как той, който беше дълбо-

ко запознат за времето си с мистериите на възвишения 

Платонизъм, намекващ за тайните на всички светли 

братства – от Халдейското до Розенкройцерското в наши 

дни – как той прави разлика в красивите си стихове, 

между черното изкуство на Исмена и онова на Вълшеб-

ника, който съветва и води Воините на Светата Земя в 

техния път?  

На него са принадлежали не вълшебствата, извърше-

ни с помощта на разбунтуваните и паднали духове на 

Ада, а познаването на мистичните сили на извори и бил-

ки – тайните на неведомата Природа и различните дви-

жения на светилата. Той е пребивавал в самотните виси-

ни на Лебанон и Кармел, под краката си е виждал обла-

ците, снеговете, цветовете на дъгата, раждането на дъж-

довете и росата. И християнският отшелник, който 

обърна тоя вълшебник – не баснословно същество, а 

действителен образ, който се стреми към Бога чрез При-

родата – заповяда ли му да остави настрани своите въз-

вишени занятия? He! А да ги продължава и да ги насочи 

към благородни цели.  
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Именно в това велико разбиране на поета се крие 

тайната на истинската Теургия, която в нашата просве-

тена епоха плаши вашето невежество с детински схва-

щания и с кошмари, терзаещи съня на болни мечтатели.  

Занони се спря за миг и пак продължи: 

– В отдавна отминали времена, когато цивилизацията 

коренно се е различавала от нашата, която поглъща ин-

дивида в държавата, са съществували хора с пламенни 

души и силен стремеж към знание. В могъщите и славни 

царства, където са живели те, не е имало земни и метеж-

ни средства за облекчаване на треската на техните души. 

Принудени да живеят в древните калъпи на кастите49, 

през които не е могъл да прекрачи ничий ум и да ги над-

вие ничия храброст, единствено жаждата за мъдрост е 

царувала в сърцата на тези хора, които са получавали 

проучването ѝ като наследство от баща на син. Ето защо 

– дори в оскъдните вести за развитието на човешкото 

знание, с които разполагате – вие откривате, че в ранни-

те времена философията не е слизала до делничните 

дела и занятия на хората.  

Тя е обитавала чудесата на една по-висока сфера на 

битието. Тя се е стремила да анализира образуването на 

материята, както и същността на душата, която я владее. 

Да разчете тайната на светилата, да се гмурне в дълби-

ните на Природата, в които – според вашите школски 

учени – Заратустра пръв открил изкуствата, които ваше-

то невежество класифицира под името Магия.  

Точно в тези епохи са се появили и някои хора, които, 

сред суетите и заблудите на тяхната класа, са мислили че 

са доловили проблясъци на едно по-светло и по-здраво 

 
49 Кастата е затворена група от хора, изпълняваща специфич-
ни социални функции. В древността кастите са били разпрост-
ранени в Египет, Перу, Индия и др. При кастовата система 
човек не е можел да избира своето призвание, а то се е преда-
вало единствено по наследство от родителите му. 
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знание. Мислили са, че съществува някаква връзка меж-

ду всички творби на природата и че дори в най-

нискостоящите лежи скрито онова потайно привличане, 

което може да ги издигне до най-високостоящите. Веко-

ве са минавали, животът на много хора е бил отдаден за 

подобни Открития. Но стъпка по стъпка са били хрони-

кирани и с времето са станали упътващи белези на мал-

цината, които единствени са имали наследствената при-

вилегия да вървят по техния път.  

Накрая от този сумрак просветнала светлина за нечии 

очи. Но не мисли, млади духовидецо, че за онези, които 

са хранили нечестиви мисли и над които Началото на 

Злото е имало власт, е изгрявала тази зора. Тя е могла да 

бъде достъпна тогава, както и сега, само на най-чистите 

екстази на въображението и интелекта, несмущавани 

нито от грижите на делничния живот, нито от желания-

та на плътта.  

Далеч от мисълта да слизат до помощта на дявола, 

върховният им стремеж е бил да се приближат все пове-

че и повече до Извора на Доброто.  

Колкото повече са се освобождавали от тези влияния 

на планетите, толкова повече са били те прониквани от 

сиянието и Божията благодат. И ако те са търсили и нак-

рая са намерили, че за окото на духа всичките най-тънки 

видоизменения на битието и материята могат да станат 

видими, ако те са открили, че за крилата на духа прост-

ранството престава да съществува и че докато тялото 

стои тежко и твърдо тук, освободеният дух може да лети 

от звезда на звезда, ако тези открития наистина са ста-

нали тяхно притежание, то върховната радост на тяхното 

знание е била само да се възхищават, да благоговеят и да 

обожават!  

Защото, както казва един от запознатите с тия възви-

шени въпроси: „Съществува едно душевно начало, което 

седи по-горе от външната природа. Чрез него ние можем 

да се извисим над всеки миров ред и система и да се 
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приближим към безсмъртния живот и сила на най-

върховните Небесни Същества. Когато душата се издигне 

до същества, стоящи над нея, тя напуска онзи ред на не-

щата, на който е била временно подчинена и по-силата 

на един религиозен магнетизъм се привлича от друг по-

горен, с който се свързва и отъждествява.“  

Допуснете, че тези хора са открили най-после тайната 

да спрат смъртта, да обезсилят опасността и врага, да 

минават незасегнати през всички превратности на земя-

та. Мислите ли, че този живот може да им вдъхне друго 

желание, освен да копнеят още по-въжделено по Безс-

мъртното и да подготвят ума си по-добре за онова по-

високо битие, до което ще се извисят, когато Времето и 

Смъртта престанат да съществуват?  

Престанете с вашите тъмни фантазии за магьосници и 

демони! Душата може да се стреми само към светлината. 

И ако има някаква грешка в нашето възвишено позна-

ние, тя се състои в това, че понякога забравяме слабости-

те, страстите и връзките, които само смъртта – напразно 

превъзмогната от нас – може да премахне! 

– Но защо тогава аз... 

– Защо – добави Занони – ти изживя само мъка и 

ужас – опасностите на Прага и Призрака? Суетни човече, 

спомни си кои са най-обикновените елементи на най-

елементарната наука. Може ли новакът по свое желание 

да стане майстор? Може ли ученикът само като си купи 

книгата на Евклид да стане Нютон? Може ли младежът, 

когото музите посещават, да каже: „Аз искам да стигна 

Омир?“ Може ли и бледният тиранин, с всичките книж-

ни закони на стотици книжни теоретици и с ножовете на 

своята безсъвестна сган, да направи по своя воля една 

конституция, която да е по-добра от онази, която е събо-

рило безумието на тълпите?  

Когато, в онези далечни времена, за които споменах, 

ученикът се е стремял към висините, до които ти искаш 

да се изкачиш само с един скок, той е бил подготвян от 



 
409 

още люлката за пътя, който му е престоял. Вътрешната и 

външна природа са ставали от ден на ден по-ясни за 

очите му, които са се разтваряли постепенно за светли-

ната на деня.  

Той не е бил допускан до Посвещение, докато и най-

малкото земно желание е обвързвало онази възвишена 

способност, която вие наричате Въображение, или дока-

то някаква плътска похот е помрачавала способността, 

която вие наричате Интелект. А дори и тогава – колко 

малко души са се стремили до върховната тайна… 

Занони млъкна и една малка сянка на мисъл и скръб 

затъмни божествената му красота. 

– А има ли и други, освен теб и Мейнур, които прите-

жават твоитe способности и които са достигнали до тво-

итe тайни? 

– Преди нас е имало и други, но сега на Земята сме 

само ние двамата. 

– Измамник! Ти сам се опровергаваш! Ако те са по-

беждавали смъртта, защо не живеят до ден днешен? 

(Глиндън вероятно е забравил, че Мейнур му беше отго-

ворил на този въпрос, който неговите съмнения сега 

предизвикват за втори път.) 

– Дете на мимолетния ден! – отговори печално Зано-

ни. – Не ти ли казах, че грешката на нашето знание е в 

забравянето на ония желания и страсти, които духът не 

може никога изцяло и завинаги да превъзмогне, докато е 

все още облечен в материя? Мислиш ли, че не е тъжно да 

отхвърлиш всяка човешка връзка, всяка дружба и любов 

и да виждаш как ден след ден приятелството и любовта 

вехнат в твоя живот като цветове, които окапват от стъб-

лото? Чудно ли ти е, че при възможността да живеем 

докато свят светува, ние предпочитаме да умрем дори 

преди да пpexвъpлим обикновената възраст? Учудвай се 

повече на това, че има двама, които са се обвързали тол-

кова вярно за Земята! За мен, да си призная, Земята все 

още има известно очарование. Достигнал върховната 
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тайна, докато още младостта ми беше в своя разцвет, 

младостта все още оцветява всичко около мен със своята 

великолепна красота.  

За мен все още да дишам е радост! Свежестта още не е 

изчезнала от лицето на Природата, и няма нито една 

билка, в която да не мога да открия някакъв нов чар, 

някакво неведомо до тогава чудо. Това, което за мен е 

младостта, за Мейнур е зрялата възраст. Той ще ти каже, 

че животът за него се състои във възможността да изс-

ледва. И докато не изчерпи всички чудеса, с които Тво-

рецът е осеял Земята, той няма да пожелае нова обител 

за изследване за обновения си дух. Ние сме типовете на 

двете същности на Непреходното: на Изкуството, което 

опитва, и Науката, която съзерцава!  

А сега, за да не си недоволен, че тайните не ти бяха 

разкрити, разбери, че идейният живот трябва толкова 

безусловно да се отдели от всичко онова, което образува 

занятието и подтика на обикновените хора, че трябва да 

бъде тъй свободен от всяка похот, любов или омраза, че 

за честолюбеца, както и за онзи, който обича или мрази, 

тази сила остава без значение и действие.  

И аз, свързан и заслепен вече от най-обикновените 

връзки на семейния живот, аз, безпомощен и без свет-

лина, те заклевам – теб, разочарования и недоволния, да 

ме упътиш и да ме водиш. Къде са те, кажи ми – жена 

ми, детето ми? Ти мълчиш? Ти сега знаеш, че аз не съм 

нито магьосник, нито дявол. Аз не мога да ти дам онова, 

което твоите способности не могат да приемат. Аз не мо-

га да довърша онова, което безстрастният Мейнур не 

успя да направи. Но аз мога да ти дам най-близкото, а 

може би и най-хубавото благо – аз мога да те върна от-

ново към живота и света и да възстановя мира между теб 

и твоята съвест. 

– Ще обещаеш ли? 

– В името на техния мил за мен живот аз обещавам! 

Глиндън погледна и повярва. Той прошепна адреса на 
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къщата, където фаталният му крак беше внесъл горестта 

и бедата. 

– Бъди благословен! – възкликна Занони горещо – и 

ще бъдеш благословен! Какво! Не можа ли да разбереш, 

че пред прага на всички по-велики светове живеят съ-

щества, които вдъхват страх и трепет? Кой в обикнове-

ния живот е напускал остарелите области на Обичая и 

Предписанието и не е изпитвал първия трепет на без-

формения и безименен страх? Навсякъде около тебе, 

където хората се стремят и се трудят, макар и да не виж-

дат това – в кабинета на мъдреца, в съвета на манипула-

тора, в лагера на военачалника – навсякъде се е свил и 

загнездил Неизразимият Ужас.  

Но само там, където ти дръзна да навлезеш, този 

призрак става видим. И той никога няма да престане да 

те посещава, докато не успееш да преминеш в сферите на 

безграничното като серафимите или се върнеш към 

обикновения живот като децата! Но отговори ми – кога-

то се мъчиш да останеш верен на някое спокойно взето, 

доблестно решение и Призракът се настани до теб, кога-

то гласът му ти нашепва обезсърчение, когато призрач-

ните му очи искат да те хвърлят в сцени на земни борби 

и разпътство, от където той изчезва, за да те остави в 

ръцете на врагове още по-гибелни за твоята душа, ти 

никога ли не си се възпротивявал смело на призрака, а и 

на собственият си страх, и не си ли си казвал: „Да става 

каквото ще, но аз ще се държа здраво за Добродетелта!“ 

– Уви! – отговори Глиндън – едва напоследък се ос-

мелих да направя това. 

– И ти почувства, че Призракът ставаше по-смътен и 

че силата му отслабва, нали? 

– Да, вярно. 

– Радвай се тогава! Ти си превъзмогнал истинския 

страх и тайната на изпитанието. Решението е първият 

успех. Радвай се, защото изгонването му е сигурно… Кога 

най-после хората ще разберат, че ако Великата Религия 
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налага тъй строго необходимостта от Вяра, то не е защо-

то Вярата води към бъдещия свят, а защото без вяра не 

може да има съвършенство в този свят: вярата е нещо 

по-мъдро, по честито, по-божествено, отколкото я виж-

даме на земята.  

Художникът я нарича Идеал, Свещеникът – Bяpa. Но 

Идеалът и Вярата са едно и също нещо. Върни се, скит-

ниче, върни се! Почувствай хубавото и святото, което 

пребивава в обикновения всекидневен живот. Назад към 

твоята врата, Ужасни Призрако! А ти, лазурно небе, ус-

михни се тихо пак на това детско сърце с твоята зорница 

и твоята вечерница, които са едно и също светило, макар 

и под двойното име на Спомен и Надежда. 

Говорейки така, Занони кротко сложи ръка върху го-

рящото чело на своя възбуден и удивен събеседник. И 

веднага го връхлетя някакъв транс – стори му се, че се 

беше върнал в дома на своето детство, че се намира в 

малката стаичка, където майка му беше бдяла и се моли-

ла над съня му в крехките детски дни… Далеч отлетяха 

всички видения на безпокойството и страха, които го 

посещаваха и терзаеха. Младост, юношество, детство, се 

върнаха отново при него със своите невинни желания и 

надежди. Стори му се, че падна на колене да се моли. 

Той се събуди със сладостни сълзи. Почувства, че приз-

ракът беше отлетял завинаги. Той се огледа наоколо. 

Занони си беше отишъл. На масата стояха тия редове, по 

които мастилото още не беше засъхнало: 

„Аз ще намеря начин и средство за бягството ти. Кога-

то падне нощ и часовникът удари девет, една лодка ще те 

чака на брега пред къщата. Лодкарят ще те заведе в едно 

убежище, където ще бъдеш в безопасност, докато пре-

мине Терорът, чиито край наближава. Не мисли вече за 

чувствената любов, която те съблазни и едва не те погу-

би. Тя те измами и щеше да те съсипе. Ти ще се върнеш в 

отечеството си здрав и читав и ти предстоят дълги годи-

ни да мислиш над миналото и да го поправиш. А що се 
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отнася до бъдещето, нека бляновете ти бъдат водач, а 

сълзите ти – кръщение.“ 

Англичанинът послуша указанията на писмото и про-

вери истинността им. 
 

Глава Десета 

Писмо от Занони до Мейнур 

„Тя е в един от техните затвори, един от техните неу-

молими затвори. Това е станало по заповед на Робеспиер 

и причината, както проследих, е Глиндън. Значи тази е 

била страшната връзка между техните съдби, която аз не 

можех да отгатна, но която (докато се скъса най-после, 

както е вече скъсана сега) обгръщаше и самия Глиндън в 

същия облак, който закри и нея. В затвора, в затвора! 

Това е вратата към гроба! Съдът и неизбежната екзеку-

ция, която следва след него, ще бъде след три дни. Тира-

нинът е определил всичките му кървави планове да се 

изпълнят тогава.  

Докато смъртта на невинните ще внуши страх и тре-

пет в града, неговите хора ще избият враговете му. Оста-

ва обаче още една надежда – Властта, която съди кърва-

вия съдия, да ме направи оръдие за неговото падане. 

Само два дни ми остават, два дни! В цялото мое богатст-

во от Време аз виждам само два дни.  

Всичко зад тях е само мрак и тъмнина. Аз още мога да 

я спася. Тиранинът ще падне един ден преди деня, който 

е определил за избиването! За първи път аз се намесвам 

в човешки борби и сплетни, и душата ми излита извън 

бездната на отчаянието, въоръжена и жадна за борба.“ 

* * * 

В околността на улица Сент Оноре се беше струпала 

тълпа. Току-що бяха арестували по заповед на Робеспиер 

един младеж. Познаваха го като такъв, който е на служба 



 
414 

при Талиен – онзи враждебно настроен лидер в Конвен-

та, когото Тиранинът не смееше да атакува до сега. И 

тази случка създаде много по-голяма възбуда, отколкото 

едно толкова обикновено обстоятелство, каквото беше 

един арест по време на Терора.  

В тълпата се намираха някои от приятелите на Тали-

ен, някои врагове на тиранина, някои и други вече умо-

рени да гледат как тигърът влачи жертва подир жертва 

към своето леговище.  

Чуваше се глух и недоволен ропот. Гневни погледи се 

хвърляха върху стражарите, когато те задържаха младия 

момък. И макар и събраните да не дръзваха да се възп-

ротивят явно, стоящите отзад натискаха тези отпред и 

препречиха пътя на заловения, и на онези, които искаха 

да го отведат. Момъкът се опитваше с всички сили да се 

отърве и с голямо усилие най-после успя да се освободи 

от ръцете им. Навалицата отстъпи да му направи път и се 

притискаше около него да го пази, докато той се прови-

раше през техните редици и се отдалечаваше. Но извед-

нъж наблизо се чу конски тропот – дивият Анрио с дру-

жината си връхлетя тълпата.  

Навалицата се разбяга с викове и беглецът отново бе-

ше хванат от един от партизаните на диктатора. В този 

миг един глас прошепна на младежа: „Ти имаш в себе си 

едно писмо, което – ако бъде намерено у теб – ще убие и 

последната ти надежда. Дай ми го! Аз ще го занеса на 

Талиен.“  

Момъкът учуден се обърна и прочете нещо насърчи-

телно в очите на чужденеца, който така неочаквано му 

заговори. Дружината току що беше долетяла, якобине-

цът, който го беше уловил, го отпусна за миг, за да из-

бегне копитата на конете, това беше удобен момент и 

непознатият изчезна... 

* * * 

В дома на Талиен се бяха събрали главните врагове на 
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тиранина. Общата опасност създава обща дружба. Всич-

ки партии бяха оставили настрана своите ежби, за да се 

обединят против ужасния мъж, който беше прегазил 

всички партии, за да се възкачи на своя кървав трон.  

Тук беше смелият Льокуантр, явният враг на Робеспи-

ер. Тук беше и пълзящият Барер, който искаше да при-

мири всички крайности, героят на подлеците Бара – 

спокоен и сдържан, Колло д’Ербуа – дишащ ярост и 

мъст, който не виждаше, че само престъпленията на Ро-

беспиер надминаваха неговите. 

Събранието беше развълнувано и нерешително. 

Страхът, който постоянният успех и чудовищна енер-

гия на Робеспиер бяха родили, все още държеше повече-

то от тях под своята власт. Талиен, от когото тиранинът 

се страхуваше най-много и който единствен можеше да 

стане глава и да даде опора и насока на толкова много 

противоречиви страсти, се чувстваше опетнен при спо-

мена за собствените си издевателства и му беше неловко 

да играе ролята на борец за милосърдието. 

– Вярно е, – каза той, след една оживена реч на 

Льокуантр – че узурпаторът застрашава всички ни. Но 

неговите тълпи още толкова го обичат, а якобинците му 

толкова го крепят, че е по-добре да се отложи откритата 

вражда, докато удари часът. Всеки несполучлив опит от 

наша страна би значил да полетим с главата надолу към 

Гилотината. Всеки ден властта му ще отслабва. Изчаква-

нето е най-добрият ни съюзник... 

Докато говореше това и думите му падаха като вода 

върху огън, му съобщиха, че един непознат чужденец 

иска да го види веднага по работа, която не търпи отла-

гане. 

– Не съм свободен! – каза ораторът нетърпеливо. Слу-

гата сложи една бележка на масата. Талиен я развори и 

прочете тези думи, написани с молив: „От затвора на 

Тереза дьо Фонтне“. Той побледня, изправи се и полетя 

към чакалнята, където видя едно съвсем непознато за 
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него лице. 

– Надеждо на Франция! – се обърна посетителят към 

него и гласът му го пронизаха право в сърцето. – Вашият 

слуга беше арестуван на улицата. Аз спасих живота Ви и 

живота на бъдещата Ви жена. Нося Ви това писмо от Те-

реза дьо Фонтне. 

Талиен отвори с трепереща ръка писмото и прочете: 

„Все напразно ли ще те умолявам? Отново и отново 

ти казвам – не губи нито час, ако цениш моя живот и 

твоя. Моето съдене и смъртта ми са определени след 

три дни от днес. Удряйте, докато е време, поразете 

звяра! Имате само още два дни. Ако се колебаете, ако 

отлагате, ще ме видиш за последен път, когато мина 

под твоите прозорци към гилотината!“ 

– Нейното съдене ще даде доводи срещу Вас – каза 

непознатият. – Нейната смърт е предвестник на Вашата. 

Не се бойте от народа, народът щеше да спаси Вашия 

слуга. Не се страхувайте и от Робеспиер – той сам идва в 

ръцете Ви. Утре той ще дойде в Конвента. Утре ще хвър-

ляте жребий за неговата глава или за Вашата. 

– Утре той идва в Конвента! А кой сте Вие, който знае-

те толкова добре това, което е скрито и от мен? 

– Един мъж, който – като Вас – иска да спаси жената, 

която обича. 

Преди Талиен да се съвземе от изненадата, посетите-

лят изчезна. Отмъстителят се върна в заседанието съв-

сем друг човек. 

– Научих новини, няма значение какви, – извика той 

– които промениха моите планове. След 3 дни сме опре-

делени за гилотината. Аз оттеглям решението си за отла-

гане. Робеспиер отива в Конвента утре. Там трябва да го 

атакуваме и поразим. От планината ще му се намръщи 

мрачната сянка на Дантон, от равнината ще се изправят 

в кървавите си савани Вержино и Кондорсе. Да удряме! 

– Да удряме! – се провикна и Барер, усетил подем от 

дързостта на своя колега. „Да удряме! Само мъртвите не 
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се връщат!“ 

Беше забелязано (факт, който може да се намери в 

един от мемоарите на онова време), че този ден и тази 

нощ един мъж – чужд на всички по-раншни събития от 

това бурно време – е бил видян в различни части на гра-

да – по кафенета, клубове, по събранията на разните 

партии – и че за почуда и ужас на своите слушатели, го-

ворел високо и на всеослушание за престъпленията на 

Робеспиер и предсказвал близкото му падане. И като 

говорел, той трогвал сърцата на хората, развързвал 

връзките на техния страх, възпламенявал ги с необикно-

вена ярост и дързост. Но най-изненадващото било, че 

нито един глас не възразявал, нито една ръка не се вди-

гала против него, нито един от хранениците на тиранина 

не викнал: „Дръжте предателя!“. В тази безнаказаност 

хората четяха, като в книга, че народът беше напуснал 

кървавия тиранин. 

Само веднъж един лют мургав якобинец скочил от 

масата, на която седял и пиел и приближил се до стран-

ника и извикал: „Арестувам те в името на Републиката!“ 

– Гражданино Аристидес, – прошепнал странникът – 

отиди в дома на Робеспиер. Него го няма у тях, ала в ле-

вия джоб на сетрето, което той съблече преди по-малко 

от час, ще намериш една книга. Като я прочетеш, върни 

се пак. Аз ще те чакам, и ако пак поискаш да ме хванеш, 

аз ще ти се предам без съпротива. Огледай се и виж тези 

намръщени лица. Посегнеш ли ми сега, ще бъдеш нап-

равен на парчета. 

Якобинецът почувства, че трябва да се покори, въпре-

ки волята си. Той излезе мърморейки. И пак се върна: 

странникът още беше тук. 

– По дяволите! – каза той. – Благодаря ти. Подлецът 

беше вписал името ми в списъка на определените за ги-

лотината. 

След тези думи якобинецът Аристидес скочи на маса-

та и изрева: „Смърт на тиранина!“  
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Глава Единадесета 

„На следващия ден Робеспиер се реши 

 да произнесе прочутата си реч.“ 

из „История на Революцията“, Тиер 
 

Дойде сутринта на 26 юли. Робеспиер отиде в Конвен-

та. Той отиде със своята грижливо подготвена реч, със 

своите фрази за филантропия и добродетел. Той отиде 

да си избере плячката. Всичките му агенти са готови да 

го посрещнат. Лютият Сен Жюст напусна армията и дой-

де, за да го подкрепи и да му възпламени яростта. Него-

вата злокобна поява подготви  аудиторията за кризата.  

– Граждани! – скръцна острият глас на Робеспиер –

други нарисуваха ласкави картини пред Вас. Аз идвам да 

ви възвестя полезни истини. 

* * * 

– Те приписват на мен и само на мен всички жесто-

кости и престъпления, които се извършват: „Робеспиер 

ги иска, Робеспиер заповядва да станат.“ Наложи ли се 

нов данък, веднага викат: „Робеспиер ще ни съсипе.“ – 

Те ме наричат тиранин. И защо? Защото съм получил 

известно влияние… Кой съм аз, когото обвиняват? Един 

роб на свободата, един жив мъченик на Републиката, 

жертва, но и враг на престъплението. Всички престъп-

ници ме петнят, а действия, които за другите се смятат за 

законни, са престъпления за мен. Достатъчно е само да 

ме познават, за да ме клеветят. Дори в усърдието ми на-

мират доказателства за моята вина. Вземете ми обаче 

съвестта и аз ще бъда най-окаяният от всички хора. 

Той спря... В събранието настъпи зловещо гробно 

мълчание. Трогателните фрази не намериха отзвук. 

Ораторът погледна наоколо. О, той скоро ще прекъсне 

тази апатия. Той продължава: Вече не се хвали, не се 

оплаква. Той обвинява, осъжда. Неговата ядовита жлъч 
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кипва, той я бълва срещу всички – срещу външни и вът-

решни дела, финанси, войска – против всичко. По-остро 

и по-пронизително отеква гласа му. 

– Съществува съзаклятие против свободата! То черпи 

силата си от една коалиция, създадена в самия Конвент, 

и която има привърженици в средите на самия Комитет 

на Обществената Базопасност. Какъв е лекът против това 

зло? Да се накажат предателите, да се изчисти Комитета, 

да се смирят всички партии под тежестта на народната 

власт и да се издигне върху развалините им властта на 

правдата и свободата. Такива са принципите на тази ре-

форма. Ще ме наречете ли амбициозен за това, че ги 

оповестявам?  

Тогава тези принципи са осъдени на смърт и тирания-

та ще царува над нас! Защото как можете да възразите 

вие против човек, който има право и който знае поне 

едно – да умре за отечеството си? Аз съм призван да се 

боря с престъплението, а не да го управлявам. Уви, още 

не е дошло времето, когато истински достойните хора да 

могат безнаказано да служат на родината си. Докато 

престъпници заемат властта, защитниците на свободата 

ще бъдат единствените гонени и прокудени. 

Два часа ехтя тази смъртоносна реч в мрачното и сту-

дено събрание. В мълчание започна, в мълчание свърши. 

Враговете на оратора се уплашиха да изкажат недоволс-

твото си: те още не знаеха точния баланс на силите. 

Привържениците му и те се страхуваха да одобрят: не 

знаеха върху кои от техните приятели и роднини щяха да 

паднат тези обвинения. „Пази се – казваха си те един на 

друг – заплашват те.“  

Но макар и да мълчаха, членовете на събранието се 

почувстваха повлияни. Около тоя ужасен човек все още 

се носеше чара на една властна и всепокоряваща воля. 

Той не беше онова, което наричат велик оратор, но ка-

тегоричен и рязък в своите думи. Те изглеждаха като 

живи, когато се произнасяха от човек, който само с един 



 
420 

жест раздвижваше войските на Анрио и влияеше върху 

присъдите на Рене Дюма – мрачният председател на Съ-

да.  

Льокуантр от Версай стана и тутакси се разнесе едно 

тревожно раздвижване на очакване: защото Льокуантр 

беше един от явните врагове на тиранина. Но какъв беше 

ужасът на Талиеновата партия и каква тържествуваща 

беше усмивката на Кутон, когато Льокуантр поиска само 

речта да бъде отпечатана! Всички сякаш бяха парализи-

рани! Най-накрая, Бурдон дьо Луаз, чието име беше два 

пъти отбелязано в черния списък на диктатора, се изп-

рави на трибуната и направи смелото контрапредложе-

ние – речта да бъде отнесена към двата комитета, които 

именно обвинява.  

Отново никакво одобрение от страна на конспирато-

рите: те стояха вцепенени като замръзнали. Страхливият 

Барер, винаги на страната на благоразумието, се огледа 

плахо наоколо преди да стане. Той се изправи и гласува 

заедно с Льокуантр! Тогава Кутон намери удобен момент 

и от мястото си с мелодичния си глас се постара да пре-

върне кризата в триумф за Робеспиер. Той поиска речта 

не само да се отпечата, а и да се разпрати по всички об-

щини и всички войскови части. Необходимо беше „да се 

облекчи едно огорчено и ранено сърце“. Най-верните 

депутати бяха обвинени в проливане на кръв! „Ах! Ако 

той беше допринесъл за смъртта само на един невинен 

човек, ще принесе сам себе си жертва от скръб.“  

Красива нежност! И – говорейки – той милваше свое-

то кученце в скута си. Браво, Кутон! Робеспиер тържест-

вува! Режимът на Терора ще продължи! Старото подчи-

нение разперва като гълъб криле над събранието! Те 

гласуват отпечатването на смъртната реч и разпращане-

то ѝ по всички общини. Талиен разтревожен, уплашен, 

възбуден и сърдит, хвърли поглед натам, където седеше 

публиката, допусната да слуша дебатите. И изведнъж 
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той срещна погледа на Непознатия, който му беше доне-

съл предишния ден писмото от Тереза дьо Фонтне. Този 

поглед го омагьосваше.  

По-късно той често разказваше, че този поглед - 

втренчен, сериозен, изразяващ донякъде упрек и все пак 

насърчителен и тържествуващ, го беше преизпълнил с 

нов живот и нова смелост. Той говорел на сърцето му, 

както бранните тръби говорят на конете. Той стана от 

мястото си и зашепна нещо на съюзниците си. Духът, 

който го бе оживил, беше заразителен. Ония, които Ро-

беспиер специално беше обвинил и които виждаха меча 

да виси над техните глави, излязоха от своето вцепене-

ние. Вадие, Камбон, Бийо-Варен, Пани, Амар станаха 

изведнъж. Всички изведнъж поискаха думата. Вадие за-

говори пръв, последваха го и другите.  

Планината избухна със своите пламъци и всепоглъ-

щаща лава! Поток след поток се стичаха, цял легион Ци-

цероновци против изгубилия ума и дума Катилина! Ро-

беспиер се разколебава, двоуми се, иска му се да изясни, 

да бие отбой. Те черпят още смелост от неговата уплаха. 

Прекъсват го. Заглушават гласа му, искат анулиране на 

вота. Амар пак предлага речта да бъде отнесена към ко-

митетите – враговете на Робеспиер!  

Смут, викове и шум! Робеспиер се увива в мантията на 

мълчаливото презрение. Бледен, разстроен, но още не 

съвсем поразен, той се изправи – сам буря сред бурята! 

Предложението се прокарва. Всички предвиждат в 

това поражение падането на диктатора. Един самотен 

вик се изтръгва от галерията, подема се и започва да 

обикаля цялото събрание: „Долу тиранинът! Да живее 

Републиката!“ 

 

Глава Дванадесета 

Когато Робеспиер напусна залата, вън сред тълпата се 



 
422 

беше възцарила мъртва и зловеща тишина. Стадото във 

всяка страна взема страната на ония, които успяват; 

плъховете напускат кулата, която започва да се руши. Но 

на Робеспиер, макар да липсваше смелост, никога не му 

липсваше гордост, а последната често заменя първата. 

Замислен и с непроницаемо лице той мина през тълпата, 

облегнат на Сен Жюст, последван от Пейан и брат му. 

Като пристигна на широкия площад, Робеспиер вне-

запно наруши мълчанието. 

– Колко глави трябваше да паднат на десети? 

– Осемдесет – отговори Пейан. 

– Не бива да отлагаме толкова. Един ден може да по-

губи цяла империя. Терорът може още да ни помогне… 

Робеспиер се спря рязко и тежко въздъхна. 

– Сен Жюст – каза той – когато опасността премине, 

ще дойде Царството на Мира. Ще има домове и градини, 

отредени за старците. Ще бъдат назначени честни хора 

да наставляват младите. Няма да може да се унищожи 

всичкият порок и безредие – не, не! Те ще бъдат само 

изгонени! Ние не трябва да умираме. Потомството не 

бива да ни съди, докато не завършим нашето дело. Ние 

възстановихме Върховното същество – сега трябва да 

преобразим този покварен свят. Всичко ще бъде любов и 

братство! Ей, Симон, Симон, чакай! Дай си молива, Сен 

Жюст! - и Робеспиер бързо написа нещо. – Занесете това 

на гражданина председател Дюма. Бързай, Симон. Тези 

80 глави трябва да паднат утре. Утре, Симон. Дюма ще 

насрочи съденето им с един ден по-рано. Аз ще пиша на 

Фукие Тенвил, публичния обвинител. Ще се срещнем 

при Якобинците довечера. Там ще прекратим дейността 

и на самия Конвент. Там ще присъединим около нас 

последните приятели на свободата и на Франция. 

Отзад се разнесе шум:  

– Да живее Републиката! 

Очите на тиранина гледаха с отмъщение… 

Съденето, екзекутирането на жертвите е ускорено с 
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един ден! С помощта на онова тайно знание, което беше 

го водило и крепило дотогава, Занони разбра, че усилия-

та му бяха напразни. Той знаеше, че Виола щеше да се 

спаси, ако можеше да надживее с един час тиранина. Той 

знаеше, че часовете на тиранина са преброени. Че дата-

та, която той първо беше определил за екзекутирането 

на последните си жертви, щеше да го види сам да се из-

качва на ешафода. Занони се бе трудил и мъчил за уско-

ряване падането на тиранина и неговата власт.  

За какво? Една-единствена дума от страна на тирани-

на съсипа всичките му резултати. Екзекуцията на Виола 

е ускорена с един ден. Клети ясновидецо, който искаше 

да станеш инструмент в ръцете на Вечния, опасностите, 

които окръжават в тоя миг тиранина, само ускоряват 

края на неговите жертви! Утре ще паднат 80 глави – и 

между тях оная глава, която е почивала на гърдите ти! 

Утрe! И Максимилиан ще се спаси тая нощ! 
 

Глава Тринадесета 

Земята може да се разтопи пак в земя,  

но духът излита от тленната обител:  

може вятърът да отвее праха му,  

но животът пребъдва вечно. 

Елегия 

 

Утре! А вече се здрачава. Една по една изгряват ус-

михнато кротките звезди на небето. Сена със своите бав-

но леещи се води още трепти под последната целувка на 

розовия ден. В синьото небе още блестят островърхите 

кули на Нотр-Дам. И още бляска настръхналата гилоти-

на при Бариер дю Трон. Да се обърнем към онова сруте-

но от времето здание, някогашна църква и манастир на 

Братята проповедници, известни под святото за онова 

време име якобинци.  
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Тук новите якобинци правят своите събрания. Тук, в 

продълговатата зала, някогашна библиотека на мирни 

монаси, се събират поклонниците на Свети Робеспиер. 

Две огромни трибуни, издигащи се в двата края на зала-

та, носеха върху себе си утайката на най-хищната част от 

простолюдието; повечето от тях се състояха от фуриите 

на гилотината. Насред залата стои катедрата и стола на 

председателя – онзи стол, който дълго време е бил бла-

гочестиво съхраняван от монасите като свещена останка 

от Свети Тома Аквински... Една желязна лампа и два 

светилника изливат в широката зала зловеща светлина, 

пълна със сажди, под чието дрезгаво сияние дивите лица 

на тази дяволска тълпа изглеждат още по-мрачни и по-

зловещи. Тук, от ораторската трибуна, започва да се лее 

лютата ярост на Робеспиер! 

А в това време всичко е хаос, безредие, колебание и 

дързост в събранието на неговите врагове. Слухове се 

носят от улица на улица, от къща на къща, от площад на 

площад. Преди буря лястовиците хвърчат ниско над зе-

мята и добитъкът се струпва на големи групи. И над този 

шум от толкова хора и преходни неща, сам в стаята си 

седеше онзи, в чиято лъчезарна младост напразно бяха 

минали – подобно на облаци – редица епохи. 

Всички средства, които обикновеното благоразумие и 

смелост можеха да му вдъхнат, бяха изпитани, но нап-

разно. Всички подобни средства бяха наистина напразни 

там, където сред служителите на Смъртта трябваше да се 

спаси само един-единствен живот. Само падането на Ро-

беспиер можеше да спаси неговите жертви. Но вече беше 

твърде късно и това падане можеше само да отмъсти за 

тях. 

Още веднъж, във върховната мъка на своята тревога и 

отчаяние, ясновидецът се потопи в самота, за да измоли 

пак помощта или съвета на ония тайнствени посредници 

между земята и небето, които отказваха подкрепата си 

на всеки дух, който се поддаде на обикновените връзки 
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на смъртните хора. В силното желание и горест на сър-

цето му сякаш се таеше сила, непредизвиквана от него до 

сега. Защото кой не е почувствал, че острата болка на 

крайната скръб понякога счупва и отхвърля някои от 

най-силните вериги на безсилието и съмнението, които 

обвързват човешката душа към мрака на преходния жи-

вот? И че в облаците, гръмотевиците и бурите често се 

стрелва олимпийският орел, който може да ни извиси 

нагоре? 

Неговият зов беше чут – булото на страстите се разкъ-

са пред зрящата душа. Той погледна и видя, но не съ-

ществото, което призоваваше с неговата светла форма и 

неизразимо спокойна усмивка, не неговия добре познат 

Адонай – Синът на Славата и Звездите – а злокобната 

тъмна Химера, неумолимият Враг, чиито пъклени очи 

светкаха от злорадство и злоба. Призракът, който не се 

гърчеше вече и не се отдръпваше сред мрака, се изправи 

огромен пред него. Лицето му, чието було ръката на 

смъртен никога не беше отмествала, беше все още закри-

то, но формите му бяха по-ясни, по-телесни. То излъч-

ваше атмосфера на ужас, ярост, закана. Като ледена пла-

нина, диханието му смразяваше въздуха. То изпълни 

стаята като облак и помрачи звездите на небето. 

– Ето! – каза гласът му. – Аз пак съм пред теб. Ти ми 

отне една по-скромна плячка. Сега отърви сам себе си от 

моята власт! Твоят живот те напусна, за да живее в сър-

цето на една дъщеря на тлението и смъртта. В тоя живот 

идвам аз с неумолимата си стъпка. Ти се върна пак към 

Прага – ти, чиито стъпки бяха докоснали необятните 

полета на Безкрая! И както призракът на неговата собст-

вена фантазия сграбчва детето в мрака, о могъщи, който 

искаш да победиш смъртта, аз те сграбчвам! 

– Назад към своето робство, робе! Ако ти се отзова на 

един глас, който не те е викал, то не е за да заповядваш, а 

за да се покоряваш! Ти, от чието дихание аз приех в дар 

благата на два живота, по-мили и по скъпи от моя собст-
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вен, аз ти заповядвам не чрез вълшебство и чародейство, 

а чрез силата на една душа, много по-могъща от злобата 

на твоето същество, да ми служиш и да ми кажеш пак 

тайната, която може да изкупи живота на ония, които ти 

– по позволение на Всемирния Господар – ми позволи 

да задържа за известно време в техните тленни обита-

лища! 

По-бляскаво и по-алчно пламна погледът на тия зло-

вещи очи. Фигурата се изправи - по-ясна за окото и по-

колосална. В гласа, който му отговори звучеше по-силна 

и по-презрителна ненавист: 

– Мислиш ли, че дарът който ти дадох, е друго, освен 

проклятие? Ти щеше да бъдеш щастлив, ако имаше да 

скърбиш за смърт, която произлиза от кротката ръка на 

Природата – ако не знаеше колко е свято името Майка и 

ако никога не беше почувствал, приведен над твоя пър-

вороден син, нетленната бащинска любов! Те бяха спа-

сени, но защо? Майката, за да умре от насилна, кървава, 

позорна смърт, за да отметне ръката на палача нейната 

блестяща коса, която е била обсипвана от твоите целувки 

като годеник. Детето, пръв и последен твой потомък, в 

когото ти се надяваше да основеш една раса, която да 

може да чува заедно с теб музиката на небесните арфи и 

да лети, рамо до рамо с твоя близък Адонай по лазурните 

простори на блаженството – това дете да доживее още 

няколко дни като гъба в гробна яма, като някаква вещ в 

мръсния затвор и да чезне от ден на ден от жестокост, 

нехайство и глад. Ха-ха! А ти, който искаш да победиш 

смъртта – за да научиш как безсмъртното умира, когато 

дръзне да възлюби смъртното. Та ето, Халдеецо, какви са 

моите дарове… 

–Пак те заклевам, говори и дай отговор на господаря, 

който може да заповядва на своя роб. Аз знам, макар и 

да не притежавам предишното си знание, и макар тръс-

тиката, на която съм се облегнал, да ми е пробола хълбо-

ка, аз знам все пак – писано е, че животът, за който те 
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питам, може да се изтръгне от ръцете на палача. Ти обг-

ръщаш бъдещето ѝ в мрака на твоята сянка, но не мо-

жеш да го измениш… Аз изтръгвам от тебе тайната, ма-

кар че ти се измъчваш и не искаш да я кажеш. Аз се 

приближавам до теб, смело те гледам право в очите. Ду-

шата, която обича, може да се осмели на всичко. Сянко, 

аз не се боя от теб и те заклевам, говори! 

Призракът започна да се разтапя и да отстъпва. Като 

пара, която изчезва, когато слънцето я пробие и проник-

не в нея, той отстъпи назад в мрака – гърчейки се и сма-

лявайки се. 

– Да – каза Гласът сподавено и кухо. – Ти можеш да я 

спасиш от палача. Защото е писано, че жертвата може да 

спасява. Ха-ха! 

Фигурата внезапно пак се разшири и прие гигантски-

те си размери, а зловещият ѝ смях прозвуча радостно, 

сякаш врагът, отблъснат за миг, отново си върна силата. 

– Ха, ха! Ти можеш да ѝ спасиш живота, ако пожерт-

ваш своя! Затова ли преживя рухването на толкова им-

перии и изчезването на толкова поколения от твоята 

раса? И теб ли те иска смъртта? Искаш ли да я спасиш? 

Тогава умри за нея! Падни, снажен стълб, когото можеха 

да огреят още несъздадени слънца, падни, за да може 

крехката трева в подножието ти да попие още някой и 

друг час слънчева светлина и роса! Ти мълчиш! Готов ли 

си за жертвата? Виж луната, която се движи по небето. О, 

красиви и мъдри, ще поискаш ли от нея утре да се ус-

михне над безжизнения ти труп? 

– Назад! Защото душата ми отново засия в славата си. 

И аз чувам крилата на Адонай да пърхат с музика във 

въздуха. 

Със сподавен вик на победена ярост и омраза, Приз-

ракът изчезна, а в стаята нахлу – сияйно и внезапно – 

поток сребриста светлина. Когато Небесният Посетител 

застана в атмосферата на собствения си блясък и пог-

ледна лицето на Теурга с неизказана нежност и любов, 
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цялото пространство сякаш се освети от Неговата усмив-

ка. По синия въздух навън – от стаята до най-далечните 

звезди в лазурните далечини – сякаш бе останала светла 

диря от Неговия полет във въздуха. Както цветята пръс-

кат аромат, който е самото дихание на техния живот, 

така и Неговото присъствие излъчваше радост. През 

звездните светове, със скорост милиони пъти по-висока 

от тази на светлината и на електричеството, Синът на 

Славата долетя до Своя възлюбен и крилете му пръснаха 

радост, както младата утрин пръска роса. И в тоя кратък 

миг, Сиромашията престана да линее, Болестта напусна 

своята плячка и Надеждата изтъка своя вълшебен небе-

сен сън сред мрака на отчаянието. 

– Ти си прав – каза напевният Глас. – Смелостта ти 

възстанови твоята Сила. Още веднъж душата ти ме 

привлече към теб в земните предели. Ти си по-мъдър 

сега, защото вече разбираш Смъртта повече, отколкото 

когато волният ти дух изучваше величавата тайна на 

Живота. Човешките чувства, които те бяха овладели и 

принизили за известно време, ти носят в последните ча-

сове на твоя смъртен живот върховното наследство на 

твоята раса – вечността, която започва отвъд гроба. 

– О Адонай! – каза халдеецът, заобиколен от блясък, 

много по-лъчезарен от човешката красота, сякаш вече 

принадлежеше на оная вечност, за която Светещият му 

говори. – Както хората, преди да умрат, виждат и разби-

рат загадките, които са били скрити от тях дотогава, така 

и аз в този час, когато саможертвата за едно друго съ-

щество създава края на низ от векове, виждам колко е 

дребен Живота пред величието на Смъртта. Но, Божест-

вен Утешителю – дори и в Твоето присъствие – чувства-

та, които ме вдъхновяват за подвиг, ми носят скръб.  Как 

да оставя след себе си, в тоя лош свят, без ничия помощ 

и закрила, ония за които умирам – жена си, детето си! 

Дай ми утеха за това! 

– А ти какво си? – рече Посетителят със слаб укор в 
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тона – Какво си ти, с цялата си мъдрост и всичките си 

светли тайни, с цялата си власт над миналото и с всич-

ките видения на бъдещето? Какво си ти, в сравнение с 

Всеуправляващия и Всемъдрия? Мислиш ли, че твоето 

присъствие на Земята може да даде на сърцата, които 

обичаш, подслона, който и най-бедните намират под 

крилата на Онзи, Който пребъдва на Небето? Не се стра-

хувай за тяхното бъдеще. И да живееш, и да умреш, за 

бъдещето им е поел грижа Всевишният. И в затвора, и на 

ешафода – окото Му никога не се затваря. Той е много 

по-нежен в Любовта си, по-мъдър в ръководството и по-

могъщ от тебе в силата си за да спасява! 

Закони приведе глава, а когато пак повдигна поглед, 

и последната сянка бе изчезнала от челото му. Посетите-

лят си беше отишъл, но сиянието му сякаш все още огря-

ваше стаята. И въздухът като че още се вълнуваше от 

трепетна наслада. Така ще бъде и с всички онези, които 

– отделени веднъж завинаги и напълно от земния живот 

– приемат посещението на Ангела на Вярата… 

 

Глава Четиринадесета 

Той стоеше на високия балкон, от който се виждаше 

притихналия град. Макар че там далеч най-върлите чо-

вешки страсти непрестанно тъчаха кървавата тъкан на 

борбата и смъртта, всичко, което попадаше под неговия 

поглед, беше спокойно и тихо в лъчите на лятната луна, 

защото душата му се беше откъснала от човека и от тяс-

ната сфера на човешкия живот. Само светлата слава на 

мирозданието се разкриваше пред погледа на ясновиде-

ца. Той стоеше там сам-самиичък, замислен, за да си 

вземе последно сбогом с чудния живот, който беше 

опознал. 

Минал широките пространства, той видя ефирните 

форми, чиято стройна хармония неведнъж е съзерцавал 
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духът му. Там, група след група, те кръжаха в звездно 

мълчание – многообразни в неизказаната красота на 

един живот, откърмен с роса и пречиста светлина. В не-

говия екстаз цялата вселена се разгърна ясно пред пог-

леда му: далеч, в зелените долини, той видя танца на 

феите, в планинските усои видя онези, които дишат ог-

нения дъх на вулканите, а укрити от небесната светлина, 

по всеки лист в безкрайните гори, във всяка капка на 

безбрежните морета, той съзерцаваше отделни и пълни с 

живот светове.  

Далеч, в дълбоките небесни лазури, той виждаше като 

кълбо след кълбо как се формират и узряват планетите, 

излизащи от централния огън, за да поемат своето хиля-

долетно кръжене. Защото навред във вселената се носи 

диханието на Твореца и навред, където се вдъхва и из-

дъхва дъх, има живот!  

И самотният ясновидец съзря далеч там в просторите 

друг един самотник – своя брат, мага. Там, погълнат в 

работа над своите числа и своята кабала, сред съсипиите 

на Рим, безстрастен и тих седеше в своята килия Мейнур. 

Той продължава да живее, докато свят светува, нехаещ 

дали мъдростта му носи благо или горест на света… Той 

вечно живее – подобно на Науката, която се интересува 

само от знанието и не се спира да види доколко то доп-

ринася за щастието. Както човешкият прогрес, проявя-

вайки се в цивилизацията, прегазва в своя ход всичко, 

което не може да се хване за неговите колела… 

– Сбогом, живот! – промълви светлият съзерцател. – 

Сладък беше за мен! Колко неизчерпаеми бяха твоите 

радости, как очарована се издигаше душата ми по пъте-

ките нагоре! За онзи, който може вечно да обновява 

младостта си в бистрия извор на Природата, колко сла-

достно е самото щастие че живее! Сбогом, небесни свет-

лици и вие, милиони обитатели на Ефира. Нито една 

прашинка на слънчевата светлина, нито една тревичка в 

планината, нито една морска раковина, нито едно се-
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менце, отвеяно някъде в пущинаците, не е отминало без 

да допринесе нещо за израстване на знанието, което тър-

сеше във всичко истинното, красивото, радостното, без-

смъртното в живота. Другите имат за свой дом или някоя 

страна, или град, или някое родно огнище. Моят дом е 

бил навсякъде, където разумът ми е могъл да проникне и 

духът ми да диша. 

Той млъкна и през неизмеримото пространство очите 

му и сърцето му, проникнали в тесния затвор, се спряха 

на детето му. Той го видя спящо в ръцете на бледата си 

майка и неговата душа заговори на душата на детето: 

– Прости ми, ако желанието ми е било грешно. Аз 

мечтаех да те отгледам и да израснеш до оня божествен 

живот, който можех да видя само във виденията си.  

Докато смъртната част на твоето естество укрепнеше 

против болестите, аз щях да пречистя духовната от всеки 

грях. Щях да те водя от небе към небе, през ония свеще-

ни състояния на екстаз, които изпълват живота на онези 

йерархии същества, които обитават по-високите сфери 

на битието. Щях да създам от твоята възвишена обич 

чистата и вечно жива връзка между майка ти и мен. Но 

блянът си остана блян, нищо повече! Като виждам сам 

себе си пред гроба, аз чувствам най-сетне, че отвъд вра-

тите на смъртта се извършва истинското посвещение в 

светостта и мъдростта. Зад тази врата аз чакам и двама 

ви, възлюбени. 

Потопен в своите числа и своята кабала в килията си 

сред развалините на Рим, Мейнур се сепна и духом по-

чувства, че духът на далечния му приятел се обръща към 

него. 

– Сбогом и на теб тук на Земята! Последният ти прия-

тел те напуска. Твоята старост надживя младостта на 

всички ни. И Последният Ден ще те завари да съзерца-

ваш гробовете ни. Аз доброволно отивам в пределите на 

мрака. Сега нови слънца и нови системи просияват око-

ло нас, вдън гроба. Отивам там, където душите на ония, 
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за които жертвам тленното си тяло, ще ми бъдат другари 

в една вечна младост. Аз най-накрая разбрах истинския 

изпит и истинската победа. Мейнуре, хвърли своя елик-

сир. Свали тежкото бреме на ’годините! Където и да бро-

ди душата, Вечната душа на всички неща я закриля! 

 

Глава Петнадесета 

Беше късна нощ, когато Рене Франсоа Дюма, предсе-

дател на Революционния Съд, се прибра в кабинета си, 

върнал се от клуба на Якобинците. С него бяха двама 

души, които представяха моралната и физическата сила 

на Терористичния Режим: Фукие-Тенвил – публичният 

обвинител и Франсоа Анрио - началник на Парижката 

Национална Гвардия. Този ужасен триумвират се беше 

събрал да дебатира върху мероприятията, които трябва-

ше да се състоят на следващия ден. И надали трите сест-

ри вещици, приведени над своя пъклен котел, са били 

въодушевени от по-бесовски дух или заети с по-пъклени 

планове от тези трима герои на революцията, които пла-

нираха поголовно избиване през утрешния ден…  

Рене Дюма, роден от почтени родители, добре възпи-

тан, въпреки жестокостта си притежаваше изтънченост, 

която го правеше най-приемлив и симпатичен за Робес-

пиер – прецизен и формалист. А Анрио е бил и лакей, и 

крадец, и полицейски шпионин. Той беше изпил кръвта 

на Мадам дьо Ламбал и се беше издигнал на сегашния си 

пост благодарение само на бруталната си жестокост и 

грубиянщина. А Фукие-Тенвил, син на провинциален 

земеделец, а после писар в Бюрото на полицията, беше 

не по-малко груб в маниерите си и дори по-противен в 

речта си, поради нетърпимата надутост, с която беше 

надъхана. С глава като на бик, с черни и гладки коси, 

тясно и мрачно чело, с малки очи, които поглеждаха със 

зловеща злоба, здрав и набит, той наистина имаше вид 
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на онова което беше: дързък палач на едно беззаконно и 

неумолимо съдилище. 

Дюма запали светилниците и погледна листовете с 

жертвите, които трябваше да погинат на следващия ден. 

– Дълъг списък! – каза той. – Осемдесет човека за 

един ден! А заповедта на Робеспиер е изрична – цялата 

фурна да се разтреби наведнъж. 

– Пфу – отговори Фукие с груб и силен смях. – Ще 

трябва да ги осъдим масово. Аз знам как да се справя с 

нашето жури: „Аз мисля, граждани, че вие сте убедени 

във виновността на подсъдимите?“ Xa-ха! Колкото ни е 

по-дълъг списъкът, толкова е по-къса процедурата. 

– О, да! – изръмжа Анрио като изпсува. Полупиян, 

както винаги, той се беше изтегнал на стола си и беше 

проснал на масата пришпорените си ботуши. 

– Гражданино Анрио, – каза Дюма важно – позволи 

ми да те помоля да си избереш друга табуретка за крака-

та. А освен това, трябва да ти припомня, че утре е един от 

най-критичните и важни дни, в който ще се реши съдба-

та на Франция. 

– По дяволите малката Франция! Да живее доблест-

ният Робеспиер, стълб на Републиката! Няма смисъл от 

този разговор, пресъхна ми гърлото. Нямаш ли малко 

ракийка в бюфета? 

Дюма и Фукие си размениха погледи на отвращение и 

недоволство. Дюма вдигна рамене и отговори: 

– Именно за да те предпазя от ракията, гражданино 

генерал Анрио, те помолих да се срещнем тук. Слушай, 

ако можеш! 

– Е говори де, говори! Твоята работа е да говориш, 

моята – да се бия и да пия. 

– Казвам ти, че утре народът ще бъде навън. Всички 

партии ще са на крак. Твърде е вероятно да се опитат да 

спрат каруците, отиващи към гилотината. Нека хората ти 

са въоръжени и готови. Разчисти улиците и безмилостно 

поразявай всеки, който се опита да препречи пътя. 
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– Разбирам – каза Анрио като издрънча тъй силно с 

сабята си, че Дюма изтръпна. – Черният Анрио не е 

снизходителен.  

– Пази се тогава, гражданино, пази се! – и продължи 

със сериозен и мрачен вид – ако искаш де запазиш гла-

вата си на раменете, пази се от ракията. 

– Да запазя главата си! Ти заплашваш Генерала на 

Парижката Армия? 

Дюма – жлъчен, високомерен и груб като Робеспиер – 

щеше да му отговори, но силният Тенвил сложи ръка 

върху неговата и – като се обърна към генерала – каза: 

– Скъпи Анрио, твоето безстрашно републиканство, 

което е винаги готово да защити своята чест, трябва да се 

научи да приема някои забележки от представителите на 

Републиканския Закон. Сериозно, драги, ти трябва да 

бъдещ трезвен тези три-четири дни. Ние заедно ще изп-

разним една бутилка след като мине кризата. Ела Дюма, 

смекчи своята строгост и подай ръка на нашия приятел. 

Не бива да има караници помежду ни. 

Дюма се поколеба за миг и протегна ръка, която гру-

биянинът хвана. И с пиянски сълзи след яда си, той със 

задъхване изхълца уверенията си за своята гражданска 

вярност и обещанията си да бъде трезвен. 

– Добре, ние ще разчитаме на теб, генерале – каза 

Дюма. – А тъй като всички трябва да бъдем бодри утре, 

отиди си у дома и спи здраво. 

– Да, аз ти прощавам, Дюма – прощавам ти. Аз не съм 

отмъстителен, но когато някой ме заплашва, когато ня-

кой ме обижда – и с рязката променливост, присъща на 

пияниците, очите му пак замятаха искрометни пламъци 

през крокодилските сълзи.  

С голямо усилие, Фукие успя да укроти тоя скот и да 

го изведе от стаята. Но той все още продължеше да ръм-

жи и мърмори като хищен звяр, изтървал своята плячка, 

докато с тежка стъпка слизаше по стълбите. Един едър 

войник – кавалерист разхождаше коня на Анрио по ули-
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цата. И докато генералът чакаше на вратата войникът да 

му доведе коня, един непознат, изправен до стената, се 

обърна към него: 

– Генерал Анрио, искам да поговоря с тебе. След Ро-

беспиер ти си – или би трябвало да бъдеш – най-силният 

човек във Франция. 

– Хм, да, би трябвало да бъда. Но какво от това. Ни-

кой не притежава онова, което му се полага. 

– О! – каза странникът. – Твоята заплата едва отгова-

ря на службата и на нуждите ти. 

– Така е! 

– Но дори и в революционно време човек трябва да се 

погрижи за своето парично осигуряване. 

– Какво искаш да кажеш, гражданино? 

– Имам у себе си хиляда жълтици. Те ще бъдат твои, 

ако се съгласиш да ми направиш една малка услуга. 

– Гражданино, аз съм готов да направя! – каза Анрио, 

като махна тържествено с ръка. – Да не би да трябва да 

се предаде на съд някой негодяй, който те е оскърбил? 

– Не, работата е много проста: да напишеш тези думи 

на председателя Дюма: „Приеми приносителя на нас-

тоящето. И ако удовлетвориш молбата му, ще за-

дължиш много Франсоа Анрио.“ Докато говореше, 

странникът сложи в треперещите ръце на воина молив и 

хартия. 

– А къде е златото? 

– Ето го. 

Анрио надраска с известно затруднение думите, които 

му бяха продиктувани, прибра златото, възседна коня и 

се отдалечи. 

В това време Фукие, след като затвори вратата зад 

Анрио, каза остро на Дюма: 

– Как можеш да бъдеш толкова безразсъден – да раз-

сърдиш този разбойник? Не знаеш ли, че нашите закони 

са нищо без физическата сила на Националната гвардия 

и че той е неин началник? 
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– Знам едно – че Робеспиер трябва да не е бил с ума 

си когато е поставял този пияница начело на гвардията. 

И помни ми думите, Фукие, че ако борбата се наложи, 

неспособността и подлостта на тоя човек ще ни съсипе. 

Да, ти може би ще доживееш деня, в които ще осъдиш 

твоя любим Робеспиер и ще загинеш с неговото падане. 

– Точно затова трябва да се държим добре с Анрио, 

докато намерим удобен момент да го хванем и обезгла-

вим. За да бъдем сигурни, трябва да галим онези, които 

са още на власт. И толкова повече, колкото по-скоро ис-

каме да ги съборим… Трябва утре рано да изпратиш ня-

кого при него да го укроти! 

– Прав си! – каза Дюма убедено. – Много прибързах. 

А сега мисля, че няма какво друго да правим след като 

решихме да свършим набързо с нашата утрешна пещ. 

Виждам в този списък един смешник, когото отдавна бях 

отбелязал, макар че неговото престъпление ми донесе 

някога едно наследство – Нико Ебертиста. 

– А младият Андре Шение, поета? А, забравих. Ние го 

обезглавихме днес! Революционната добродетел е в сво-

ят апогей. Собственият му брат го пренебрегна!  

– Има и една чужденка – италианка – в този списък. 

Но не мога да намеря никаква жалба против нея. 

– Все едно, ще я екзекутираме, за да се закръгли чис-

лото. Осемдесет звучи по-добре от седемдесет и девет! 

В тоя момент един призовкар донесе записката, на 

която беше написана молбата на Анрио. 

– Това е добре дошло – каза Тенвил, на когото Дюма 

подхвърли записката. – Удовлетвори молбата му на вся-

ка цена, стига само да не иска намаляване на броя на 

нашите осъдени. Но в това отношение трябва да се приз-

нае, че Анрио никога не иска да се намали, а по-скоро да 

се прибави към броя на жертвите. Лека нощ! Аз съм 

просто изтощен. Моята свита ме чака долу. Само при 

такъв важен случай като настоящия бих рискувал да 

тръгна из улиците посред нощ. 
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И Фукие широко се прозина и напусна стаята. 

– Приемете молителя - каза Дюма, който – увехнал и 

изсъхнал, както повечето от хората на юриспруденцията 

– като че ли не се нуждаеше от повече сън, отколкото 

неговите пожълтели книжа. 

Странникът влезе. 

– Рене Франсоа Дюма, – каза той, като приседна точ-

но срещу председателя на Съда и заговори нарочно в 

множествено число – в учтива форма – сякаш да под-

чертае презрението си към революционния жаргон. – В 

неспокойния си и ангажиран живот напоследък, не знам 

дали можете да си спомните, че сме се виждали по-рано? 

Съдията изгледа лицето на своя посетител и една лека 

руменина се разля по жълтите му страни: 

– Да, гражданино, спомням си! 

– И си спомняте думите, които тогава казах! Вие гово-

рехте нежно и филантропично за Вашият ужас от нака-

занието чрез обезглавяване, Вие приветствахте в приб-

лижаващата се Революция края на всички кървави нака-

зания, Вие благоговейно цитирахте Максимилиан Ро-

беспиер, който тогава се издигаше като държавник: „Па-

лачът е изобретение на тиранина.“ И аз Ви отговорих, че 

докато Вие говорехте, аз имах предчувствието, че пак ще 

се срещнем, когато Вашите идеи за смъртта и филосо-

фията на революциите ще се променят! Имах ли право, 

гражданино Рене-Франсоа Дюма, Председател на Рево-

люционния Трибунал? 

– Пфу! – отговори Дюма със смущение, което се изпи-

са по бронзовото му чело. – Аз говорех тогава, както го-

ворят хора, които не са действали. Революциите не се 

правят с розова вода! Но да не говорим за отдавна мина-

ли времена. Спомням си само, че ти спаси тогава живота 

на моя роднина и вероятно с удоволствие ще научиш, че 

неговия убиец ще бъде гилотиниран утре. 

– Това засяга Вас, Вашето правосъдие или Вашето от-

мъщение. Позволете ми себелюбието да Ви припомня, че 
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Вие тогава обещахте, ако дойде ден когато бихте могли 

да ми услужите, то Вашият живот – т. е. думите Ви бяха 

по-точно „кръвта на сърцето Ви“ – е на мое разположе-

ние. Не мислете, строги съдниче, че съм дошъл да искам 

някаква милост, която може да засегне самия Вас. Аз съм 

дошъл да искам само един ден отсрочка за един друг! 

– Гражданино, това е невъзможно! По заповед на Ро-

беспиер, трябва още утре да се подложат на съд всички, 

които са вписани в листата, всички до един. Що се отна-

ся до присъдата, тя принадлежи на журито! 

– Аз не искам от Вас да намалите списъка. Чуйте ме! 

Във Вашия списък е записано името на една италианка, 

чиято младост, красота и невинност – не само в каквото 

и да е обвинение в престъпление, ами и от всяка осезае-

ма улика – ще предизвика само състрадание, а не ярост. 

Дори и Вие ще потреперите, ако произнесете нейната 

присъда. Ще бъде опасно в един ден, когато народът 

трябва да се държи в напрегнато състояние, когато Ва-

шите каруци могат да бъдат спрени, да подлагате на из-

пит състраданието и куража на една възбудена тълпа, 

като изложите пред нея младостта, невинността и красо-

тата. 

Дюма вдигна очи и изтръпна от погледа на странника. 

– Не отричам, гражданино, че има известно основа-

ние в това, което изтъкваш. Но заповедта е изрична. 

– Изрична само по отношение броя на жертвите. Аз 

Ви предлагам заместник за една от тях. Аз Ви предлагам 

главата на един мъж, който знае всичко, което се отнася 

до съзаклятието, застрашаващо Робеспиер, а и Вас са-

мия. И за да купите неговата тайна, дори и осемдесет 

глави ще Ви се сторят нищожна цена. 

– Това променя нещата! – каза страстно Дюма. – Ако 

можеш да направиш това, на моя отговорност ще отложа 

съденето на италианката. А сега – заместника! 

– Виждате го пред себе си! 

– Ти! - възкликна Дюма и в неговата изненада проз-



 
439 

вуча нескрит страх. – Ти! И ти идваш при мен сам посред 

нощ да се предложиш на съда? Това е капан. Трепери, 

безумецо! Ти си в моя власт и аз мога да ви имам и два-

мата! 

– Вие можете – каза странникът с тиха презрителна 

усмивка. Животът ми няма значение за Вас без моите 

разкрития. Стой на мястото си, заповядвам ти, изслушай 

ме! – и светлината, струяща от неговите безстрашни очи, 

овладя и вдъхна страхопочитание у съдията. 

– Вие ще ме отведете в Консиержери, ще назначите 

съденето ми под името Занони с Вашата утрешна „пещ“. 

Ако това, което ше кажа не Ви задоволи, като залог Вие 

можете да разполагате с жената, заради която умирам. А 

аз искам само един-единствен ден отсрочка за нея. На 

другия ден аз ще бъда прах и Вие можете да си отмъсти-

те на живота, който остава. Шт! Съдия и осъдител на хи-

ляди, колебаете ли се? Мислите ли, че човекът, който 

доброволно се подлага на смърт, би произнесъл пред 

съда и една сричка против своята воля? Нямате ли вече 

достатъчно опит за абсолютната непреклонност на доб-

лестта и смелостта? Председателю, аз слагам пред Вас 

мастилото и писалката! Пишете на палача да отсрочи 

само за един ден съденето на жената, чиято смърт не ще 

Ви донесе никаква облага и аз сам ще занеса заповедта 

за моето арестуване Аз, който още от сега мога да Ви съ-

общя нещо от онова, което бих могъл да разкрия, Ви 

казвам, че в момента, в който Ви говоря, Вашето собст-

вено име, Съдниче, се вписва в един черен списък. Аз 

мога да Ви кажа от чия ръка е написано. Мога да Ви ка-

жа от кой облак в тая натегната атмосфера, ще дойде 

бурята, която ще се разрази върху Робеспиер и неговия 

режим! 

Дюма побледня. Очите му напразно се опитаха да се 

изтръгнат от този магнетичен поглед, който го обхва-

щаше и подчиняваше под своята власт, Машинално и 

като че ли под натиска на чужда воля, той пишеше, до-
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като странникът диктуваше. 

– Добре – каза той с пресилена усмивка. – Някога аз 

ти обещах, че ще ти услужа. Ето, аз държа на думата си. 

Предполагам, че ти си един от ония екзалтирани в чувс-

твата си, един от ония проповедници на противорево-

люционната добродетел, от които съм видял не един на 

подсъдимата скамейка. Пфу! Лошо ми става, когато видя 

онези, които правят своя заслуга от липсата на граждан-

ско чувство, да загиват, за да спасят някой лош патриот, 

защото бил син или баща, или жена, или дъщеря. 

– Да, аз съм един от тези екзалтирани в чувствата си - 

каза странникът, като стана – правилно отгатнахте. 

– А не искаш ли, в отплата за моята милост,. да нап-

равиш още тази нощ разкритията, които искаш да нап-

равиш утре? Ела. И може би и ти, и жената ще получите 

не отсрочка, а прошка. 

– Пред Вашия съд и само там! Не искам да Ви лъжа, 

председателю. Моите сведения може би няма да Ви по-

могнат. И гръмотевицата може да падне, още докато Ви 

посочвам облака. 

– Шт! Пророче, пази се! Върви безумецо, върви! Аз 

познавам твърде добре упоритата опърничавост на оная 

пасмина, към която предполагам че принадлежиш, за да 

си хабя приказките. Дявол такъв! Ние толкова свикнах-

ме с гледката на смъртта, че съвсем забравихме страха от 

Нея. Предлагаш ми главата си и аз я приемам. Утре мо-

же би ще се разкайваш, но ще бъде твърде късно. 

– Да, твърде късно, Председателю – отговори като ехо 

спокойният посетител. 

– Но запомни – не прошка, а само един ден отсрочка 

обещах аз на тази жена. Според това дали ще ме задово-

лиш утре, тя ще живее или ще умре. Аз съм искрен, 

гражданино. Твоят дух няма да идва да ме безпокои за 

това, че не съм удържал думата си. 

– Аз поисках само един ден. Останалото предоставям 

на правдата и небето… 
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Глава Шестнадесета 

Виола беше в затвора, който се отваряше само за 
ония, които бяха вече осъдени още преди да бъдат съде-

ни. От раздялата ѝ със Занони, умът ѝ се беше вцепенил. 

Цялото изобилие на фантазията, която – ако не е плод 
на гения – изглежда да е поне неин разцвет; целият изб-

лик на деликатна мисъл, за която Занони ѝ казваше, че 

го очароваше със своите неочаквани загадки и тънкото 
си проникновение – него мъдреца – всичко беше изчез-
нало. Цветята бяха повехнали, изворът – пресъхнал. От 
едно състояние, което беше по-високо от това на обикно-
вената жена, тя като че ли бе слязла под детското състо-
яние. Заедно с вдъхновителя беше изчезнало и вдъхно-
вението…  

Тя едва ли разбираше какво означаваха тези благоск-
лонни групи от хора, които – поразени от нейната нео-
бикновена красота – се бяха събрали около нея в затвора 

с тъжни погледи, шепнейки ѝ утешителни думи. Тя, коя-

то досега беше научена да се ужасява от ония, които За-
конът беше осъдил за някакво престъпление, се учуди, 
когато научи, че толкова състрадателни и нежни хора, с 
ясни и високи чела, с благородни и отворени лица, бяха 
определяни като престъпници, за които законът нямаше 
друго наказание, освен смъртта.  

А ония диваци – високомерни и заплашителни – кои-

то я бяха издърпали из дома ѝ, които се бяха опитали да 

изтръгнат из ръцете ѝ нейното дете, което тя беше стис-

нала в прегръдките си, и които дивашки се смееха на 
нейните треперещи от страх устни, те именно бяха поч-
тените граждани, добрите хора, избраниците на властта, 
изпълнителите на Закона! Такива са твоите тъмни кап-
ризи, о ти, вечно колебаещ се и клеветнически Човешки 
Съд! 

Затворите в онова време представляваха една странна 
смесица от мръсотия и веселие. В тях – както в гроба, 
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към който водеха – всички класи бяха смесени и при-
равнени с презрение. И въпреки това – дори и там – по-
читта, породена от великите чувства, възстановяваше 
първият и неизменен, най-красивият и най-благороден 
закон – Неравенството между хората50!  

И там затворниците даваха предимство на Старостта, 
Образоваността, Знатността, Красотата.  

A Силата, с вродената ѝ рицарска доблест, повдигаше 

и подпомагаше безпомощните и слабите – железните 
мускули и херкулесовите плещи правеха път на жените и 
децата. И човещината, изгонена отвсякъде, намираше 
убежище в обиталищата на Терора. 

– Защо си тук, дете мое? – я попита един стар свеще-
ник с побелели коси. 

– Не знам. 
– Аха! Ако не знаеш какво е престъплението ти, опас-

на ти е работата. 

– А детето ми? – защото още не бяха ѝ забранили да 

носи детето си на гърди.  
– Уви, млада майко, те ще пощадят живота му. 
– Едно сираче, обречено да расте в затвора! – се само-

осъди тя в сърцето си. – Ето какво направих с неговия 

 
50 „Понеже в света съществува Закон за развитие, не може да 
се говори за равенство в буквалния смисъл на думата. За човек 
е важно да има условия за развитие – за всеки, според степен-
та на съзнанието му. Всички хора не са на еднаква степен на 
развитие, както не са еднакво възрастни и не са от един пол. 
Следователно всеки човек се нуждае от специфични условия. 
Като има предвид това, природата е разпределила справедли-
во благата и задълженията между хората.“ 

Учителя („С огън и сол“, 01.06.1930г.) 
 

„Какво се разбира под „Равенство“? Какво равенство може 
да има между животното и човека, между бедния и богатия, 
между учения и простия, между светията и обикновения чо-
век? ... Ако поставите на работа един разумен и един прост 
човек, ще има ли равенство в тяхната работа?“  

Учителя („Трима господари“, 12.05.1933г.) 
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син! Занони, дори духом не ме питай какво направих с 
детето, което ти родих! 

Настъпи нощ. Тълпата се струпа пред решетката на 
затвора, за да чуе списъка на осъдените. Нейното име 
беше между имената на осъдените. Старият свещеник 
по-подготвен за смъртта, но невписан в смъртния спи-

сък, сложи ръце на главата ѝ и я благослови плачейки. 

Тя чу и се учуди, но не заплака. С приведени очи, със 
скръстени на гърди ръце, тя се покори на призива. Но 
ето, че беше произнесено едно друго име… 

* * * 

Отведоха я в мрачната ѝ килия да дочака утринта. 

Още не бяха взели детето и ѝ се струваше, че то разбира 

страшното настояще. На път за затвора то не заплака, 
дори не изхлипа. Гледаше с бистри очи и без страх лъс-
кавите оръжия и дивите лица на жандармите. И сега, 

когато бяха сами в затвора, то обви с ръце шията ѝ и за-

почна да шепне своите неясни звуци – тихи и благи като 
непознат език на небесна утеха. И наистина това беше 
небесен език. От шепота му страхът се стапяше в душата 

ѝ. Този херувимски глас я понасяше нагоре, навън от 

затвора и смъртта – нагоре, където блажени херувими 
възпяваха Вселюбящия. Тя падна на колене и започна да 
се моли.  

Гонителите на всичко онова, което разхубавява и ос-
ветява живота, бяха осквернили Олтара и отрекли Бога! 
Дори в последния час на своите жертви, те бяха отнели и 
свещеник, и Свето Писание! Но Вярата изгражда в зат-
ворите и болниците най-възвишените си храмове. И 
през каменните сводове, които закриват небето за пог-
леда, се изкачва Молитвата по небесната стълба, по коя-
то слизат и възлизат ангелите. 

А в съседната килия седи безбожният Нико, сгушен 
сред мрака, и разсъждава върху мисълта на Дантон, че 
смъртта е унищожение. Пред него не спира гледката на 
една смутена и тревожна съвест! Гризенето на съвестта е 
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ехо на загубената добродетел, а той не я познаваше. Ако 
му се дадеше да живее още, той би живял по същия на-
чин. Но много по-ужасна от смъртното ложе на един 
вярващ и отчаян грешник е тази зееща празнота на апа-
тията, това мрачно и неумолимо Нищо, което пада над 
мировия живот като покривало и закрива всичко пред 
неговия поглед. С очи, вперени в пространството, преха-
пал посинелите си устни, той се взира в мрака, убеден. че 
мракът ще пребъдва навеки! 

* * * 
Място, ей място! Има ли още място в претъпканите ви 

килии! Още един дойде в кланицата. 
Когато тъмничарят с лампа в ръка въведе странника, 

последният го докосна с ръка и му прошепна нещо. 
Странникът извади един пръстен от пръста си. По дяво-
лите! Как блесна елмазът на светлината на лампата! 
Оценете всяка от вашите осемдесет глави по хиляда 
франка и скъпоценният камък пак ще ги надмине по 
цена. Палачът се спря, а елмазът блестеше в ослепените 
му очи.  

О Цербер, ти си покорил всичко човешко в тоя жесток 
занаят: и милост, и любов, и съвест! Но алчността ги е 
надживяла всичките. И най-силната змия на порочното 
сърце е изгълтала всички други зверове. Ха-xa, хитри 
странниче, ти победи! Те минават през тъмния коридор, 
стигат до вратата, където палачът е поставил фаталния 
белег, който сега трябва да се изтрие, защото екзекути-
рането на затворницата вътре в нея е отложено с един 
ден. Ключът скръцва в ключалката, вратата се открехва, 
странникът взема лампата и влиза.  
 

Глава Последна 

Виола се молеше. Тя не чу отварянето на вратата. Не 
видя тъмната сянка, която падна на пода. Нейната сила, 
нейното изкуство беше изчезнало. Но тайната и чарът, 



 
445 

познати на простото ѝ сърце, не я напускаха в часовете 

на изпити и отчаяние. Когато науката падне като фойер-

верк от небето, което е искала да освети, когато геният 
посърне като цвят под леденото дихание на гроба, На-
деждата, която живее в невинната детска душа, разпалва 
нова светлина във въздуха и невинността на беззаветна-
та Вяра покрива дори гроба с цветя. 

Тя бе коленичила в най-отдалечения кът на килията. 

И детето, като че ли по подражание на онова, което не би 
могло да разбере, прегъна крехкото си тяло, наведе свое-
то усмихнато личице и коленичи до майка си. 

Той стоеше и ги гледаше в светлината на лампата, ко-

ято спокойно падаше върху тях. Отблясъкът ѝ огряваше 

нейните златни коси, които свободно падаха на вълни на 

раменете ѝ, отметнати от чаровното ѝ и открито чело. 

Тъмните ѝ очи гледаха нагоре и в тях, през сълзите на 

човешката горест, се отразяваше светлина, като че ли 
идваща от горе.  

Ръцете ѝ бяха скръстени, устните ѝ – полуотворени, 

цялата ѝ фигура беше одухотворена и осветена от ведра-

та яснота на невинността и трогателното смирение на 

живота. И той чу гласа ѝ – оня тих глас, който идва от 

сърцето, но който е достатъчно силен, за да бъде чут от 
Бога. 

– И ако аз не го видя никога вече, о Татко! Не можеш 
ли да направиш любовта която не умира, да владее над 
земната му орис, дори и отвъд гроба? Ще благоволиш ли 
ти, като жив дух, да трепти над него – дух по-красив от 
всички ония, които той може да призове с помощта на 

своята наука? Каквото и да е отредено на двама ни, ма-
кар и хиляди векове да минат между нас, благоволи, ко-
гато най-накрая се пречистим и възродим, и подготвим 
за възторга на едно подобно съединение, благоволи пак 
да се срещнем! А това дeте, което е коленичило пред Те-
бе на тъмничните плочи – чии ръце ще го люлеят утре? 

Чия ръка ще го храни? Чий устни ще се молят за негово-
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то благо долу на земята и за душата му отвъд? 

Тя спря и ридания заглушиха гласа ѝ. 

– Виола! Онзи, когото напусна, е тук, за да запази 

майката за детето ѝ! 

Тя изтръпна! Този глас, треперещ като нейния! Тя 
скочи на крака. Той беше тук – в цялото великолепие на 
неувяхващата си красота и свръхчовешка хубост. Тук, в 

този дом на ужаса, в този час на изпитание! Образ и 
олицетворение на любовта, която може да проникне в 
Долината на Мрака и да премине, като неуязвим посла-
ник от небето, през бушуващата бездна на ада.  

С вик на наслада и възторг, който никога може би не е 

бил чут под тия зловещи сводове, тя скочи и падна в 
краката му. Той се наведе да я повдигне, но тя се изплъз-
ваше от ръцете му. Той я наричаше с всички познати 
имена на предишната им обич, но тя му отговаряше само 
с ридание! Безшумно и страстно тя целуваше ръцете му, 

но не каза нищо. 
– Погледни, погледни, аз съм тук. Тук съм, за да те 

спася! Не искаш ли да ми покажеш милото си лице? Пак 
ли искаш да избягаш от мен? 

– Да избягам от теб! – каза тя най-после с разбит глас. 

– Ако моите мисли ти причиниха скръб, ако моят ужасен 
сън ме измами, коленичи заедно с мен да се помолим за 
нашето дете! 

И като скочи внезапно на крака, тя взе детето, сложи 
го в ръцете му и продължаваше да ридае, говорейки през 

сълзи: 
– Не заради себе си те напуснах аз, а... 
– Мълчи! – каза Занони. – Аз знам всичките ти смът-

ни и борещи се мисли, които и ти самата едва ли можеш 
да разплетеш! Виж как само с един поглед детето им да-

ва отговор. 
И наистина лицето на това странно дете сияеше лъче-

зарно, сякаш огряно от безмълвна и непозната радост. 
То като че ли позна баща си. Притисна се гальовно до 
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гърдите му, обърна светлите си и ясни очи към Виола и ѝ 
се усмихна. 

– Да се моля за детето си! – каза Занони тъжно. –
Мислите на ония души, които се стремят като 
моята, са все молитви! 

И като седна до нея, той започна да ѝ разкрива някои 

от най свещените тайни на необикновения си живот. Той 

ѝ говори за възвишената и мощна вяра, из чиито недра 

може да възникне и израсне божественото знание. Вяра-
та, която – виждайки безсмъртното навсякъде – пречис-
тва и възвисява всичко смъртно, което попадне под ней-

ния поглед. За благородната амбиция, която съществува 
не в сферата на земните клюки и престъпления, а в ония 
велики чудеса, които говорят не за човека, а за Бога. За 
онази сила, която може да извади душата от тинята и 
която разкрива пред зоркото око на душата най-тънките 

видения, а за крилете на душата – безкрайните просто-
ри.  

Разказа ѝ и за онова чисто, строго и опасно посвеще-
ние, след което душата придобива – както след смъртта 

– по-широки и по-ясни разбирания за своето родство с 
Първичните Начала на Живота и Светлината, така че в 
собственото си чувство за красивото тя намира своята 
радост, в чистотата на своята воля намира силата си, а в 
родството си с Младостта на Безкрайното творение, от 

което самата тя е една част – тайните, които увековеча-
ват и освещават човешката плът и обновяват силата на 
живота с амброзията на един тайнствен и небесен сън.  

Докато той говореше, Виола го слушаше със затаен 
дъх. Ако тя не можеше да разбере, поне вече не се съм-

няваше.  
Тя почувства, че в това вдъхновение – истинско или 

измамно – не може да се вмъкне никакъв бяс. И по-
скоро по интуиция, отколкото чрез разума си, тя видя да 
се разкриват пред нея, като звезден океан, дълбоката и 

тайнствена красота на душата, която нейните страхове 
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бяха огорчили. И когато в края на странната си изповед 

той ѝ каза че беше мечтал да издигне и нея до своя жи-

вот, страхът на човешкото я обхвана със своите тръпки и 

той прочете в мълчанието ѝ, колко празен е бил негови-

ят блян, въпреки всичкото му знание. 
Но когато той свърши и, облегната на гърдите му, тя 

усети прегръдката на неговата закриляща ръка, когато, в 

една свята целувка, миналото се забрави и настоящето се 
стопи, чак тогава се върнаха у нея сладостните и топли 
надежди на естествения живот, надеждите на любящата 
жена.  

Той беше отишъл да я спаси! Тя не попита как. Тя по-

вярва на това без да пита. Те щяха пак да се съберат най-
после. Щяха да избягат далеч от сцените на насилие и 
кръв. Техният щастлив йонийски остров, тяхната безо-
пасна самота щяха да ги приемат още веднъж.  

Тя се засмя с детска радост, когато видя пред себе си 

тази картина сред мрака на затвора! Душата ѝ, вярна на 

своите прости инстинкти, отказа да възприеме възвише-
ните образи, които до преди малко минаваха смътно 
край нея, и се върна отново към своите много по-крехки 
човешки блянове за земно щастие и мирен дом… 

– Аз те виждам, аз те докосвам и отново виждам какво 
красиво нещо е животът! Виж през решетката как блед-
неят звездите. Утринта скоро ще настъпи. Утринта, която 
ще отвори вратите на затвора! Ти казваш, че можеш да 
ме спасиш. Сега аз не се съмнявам в това… Защо не се 

усмихваш? Утре, любов моя! Не е ли думата „Утре“ бла-
гословена дума? Жесток си! Ти все още искаш да ме на-
кажеш, като не искаш да споделиш моята радост. Аха! 
Виж нашия малък, как ми се смее в очите… 

И като взе детето в ръце и приседна малко на страна, 

тя го залюля на гърдите си, като му приказваше и го це-
луваше след всяка дума.  

Тя ту се смееше, ту плачеше, като хвърляше от време 
на време радостен и щастлив поглед върху бащата, на 
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когото тези бледнеещи звезди се усмихваха за последен 
път. Колко хубава изглеждаше тя, седейки така, без да 
осъзнава бъдещето.  

Самата тя – още почти дете – и детето ѝ, което се ус-

михваше на нейния смях – две крехки и невинни същес-
тва, които си играеха край един гроб… 

– Виола, – каза Занони – спомняш ли си веднъж, ко-
гато седяхме в пещерата над огрения от лунната светли-

на залив на нашия остров, че ти ми поиска този амулет? 
– символ на едно отдавна изчезнало от света суеверие, 
заедно с вярата, от която то бе произлязло. То е послед-
ната останка от моя роден край и майка ми на смъртното 
си легло го сложи на врата ми. Аз ти казах тогава, че ще 

ти го дам в деня, когато един и същи закон ще управлява 
твоя и моя живот. 

– Спомням си това добре. 
– Утре тя ще бъде твоя! 
– Ах това мило утре! – И като сложи кротко детето си 

долу, защото беше заспало, тя се хвърли на гърдите му и 
показа зората, която беше запомнела да се изсипва на 
небето. 

Тук, сред тия дишащи ужас стени, зорницата гледаше 
през решетката към трите същества, в които беше съсре-

доточено всичко най-нежно, което свързва човешките 
души, всичко потайно в сложното човешко естество… 

Тъй беше вътре в затвора, а вън – по площади, дворци 
и храмове – Мъстта и Терора, със своите тъмни мрежи и 
сплетни, ширейки се по морето на кипящите страсти, 

тъчаха съдбините на хора и народи.  
А зорницата, гаснейки в просторите, гледаше с безп-

ристрастно око църковните кули и гилотината. 
Благодатното утро настъпва. В градините птичките 

подновяват своите обичайни песни. Рибите се гонят в 

свежите води на Сена. Веселието на божествената При-
рода, шумът и дисхармонията на смъртния живот отново 
се пробуждат. Търговецът отваря вратите си, цветарките 
се отправят на групи по местата си.  
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Хиляди забързани стъпки се насочват към всекиднев-
ните си занимания, които революциите, събарящи тол-
кова царе и крале, не могат да премахнат. Каруците гро-

хотно тръгват към пазара. Тиранията, на крак още от 
ранни зори, изгрява с бледи лъчи.  

Заговорът, който не е спал цяла нощ, брои ударите на 
часовника и шепне „Часът наближава.“ Една жадна за 
гледки тълпа се събира пред залата на Конвента. Днес се 

решава суверенитета на Франция. В дворовете на Съда – 
обикновения шум и суетня. Не е важно какъв зар ще бъ-
де или кой ще бъде господар – днес ще паднат осемдесет 
глави! 

* * * 

А тя продължаваше сладко да си спи. Уморена от 
преживяната радост, сигурна в присъствието на онзи, 
когото пак беше намерила, тя толкова се беше смяла и 
плакала, че най-накрая заспа. И дори насън тя изглеж-

даше да има щастливото съзнание, че любимият ѝ е тук, 

че загубеният беше намерен. Защото тя се усмихваше и 
си шепнеше сама на себе си, често произнасяше името 
му през въздишка, протягаше ръце и въздъхваше, ако те 
не го докосваха.  

Застанал отстрани той я наблюдаваше с неизказани 
чувства. Тя няма да се събуди вече за него. Няма да раз-
бере на каква висока цена е купен тоя сън! Сутринта, за 
която копнееше толкова силно, дойде. А как ще посрещ-
не вечерта? С красивите надежди, с които любовта и 

младостта съзерцават бъдещето, тя затвори очи. Тези 

надежди още обагряха съня ѝ със своите пъстри цветове. 
Тя щеше да се събуди, за да живее!  

Утре Терорът няма да го има вече, вратите на затвора 

ще се отворят. Тя ще излезе с детето си в светлия като 
летен ден свет. А той? Той се обърна, погледът му се спря 
върху детето. То не спеше и ясният му, сериозен и за-
мислен поглед, който му беше присъщ, го гледаше с поч-
ти тържествен израз. Той се приведе над него и го целу-
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на по устните. 
– Никога вече, – промълви той – наследнико на лю-

бовта и скръбта, никога вече ти няма да ме видиш в сво-

ите видения, никога вече твоите очи няма да се нахранят 
със светлината на божественото откровение, никога ду-
шата ми няма да може да изпъди от възглавницата ти 
болестите и смущенията. Участта ти няма да бъде такава, 
каквато напразно се старах да я направя. Заедно с хората 

от твоя род ти ще страдаш, ще се бориш и ще блуждаеш. 
Но дано да бъдат по-меки човешките ти изпити, да бъде 
крепък духа ти, да обича и да вярва! И като те гледам 
така, нека моето естество вдъхне в твоето последното си 
и най-силно желание. Нека премине моята любов към 

майка ти у теб и нека в твоя поглед тя да вижда върхов-
ната утеха на моя дух. Чуй! Те идват! Да, аз чакам и два-
ма ви оттатък гроба! 

Вратата полека се отвори. Палачът се появи и през от-
вора мигом нахлуха сноп слънчеви лъчи… 

Той е на прага, обръща се, пак, пак. Вратата се затва-
ря! Той си отиде завинаги! 

Тя се събуди най-после и се огледа наоколо.  
– Занони, вече е ден!  

Никакъв отговор, освен глухия стон на детето ѝ. Ми-

лостиво Небе! Да не е било всичко това само един сън? 
Тя отметна назад дългата си коса, която може би закри-
ваше нейния поглед и почувства амулета на гърдите си.  
Значи не беше сън! 

– О, Боже! Той си е отишъл? 

Тя се стрелна към вратата и викна високо. Палачът 
дойде. 

– Къде е съпругът ми, бащата на моето дете? 
– Той отиде преди теб, жено! 
– Къде? Говори, говори! 

– На гилотината! – И черната врата пак се затвори. 
Тя се затвори зад едно паднало в несвяст тяло! Като 

светкавица проблеснаха за един миг в ума ѝ думите на 
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Занони, неговата скръб, истинското значение на мис-
тичния му дар, самата жертва, която той правеше за нея. 
Всичко това мигом се изясни за нея, а след това се въз-

цари мрак, но мрак, който крие в себе си своята светли-
на. И докато тя стоеше там, – няма, неподвижна, безг-
ласна, като вкаменена – едно видение като вятър се 

промъкна през дълбочините на душата ѝ – мрачният 

съд, съдиите, журито, обвинителя. И сред жертвите една 
безстрашна фигура. 

– Ти знаеш за опасността, която грози държавата – 
говори! 

– Да, знам. И си удържам обещанието, Съдниче, аз ще 

ти разкрия съдбата! Анархията, която ти наричаш дър-
жава, издъхва със залеза на слънцето. Чуй тоя шум от 
стъпки вън! Чуй бучението на гласовете! О, мъртви, нап-
равете място в пъкъла за Робеспиер и неговата сган! 

Те се втурват в залата – буйните бледи вестители – 

настава смут и страх, и ужас! 
– Откарайте конспиратора! А утре ще умре и жената, 

която искаше да спасиш! 
– Утре, Председателю, ножът ще падне върху теб! 
А вън, през задръстените от тълпата и гъмжащи ули-

ци, се влачи Процесията на Смъртта. Храбри народе! Ти 
въстана най-накрая. Те няма да умрат! Смъртта е събо-
рена от своя трон! Робеслиер падна! Te налитат да спася-
ват осъдените…  

Все по-близо се притискаше тълпата, още миг и пала-

чът ще бъде лишен от своята плячка. О, Занони! Защо на 
челото ти е изписано все това примирение, което не 
вдъхва нито капка надежда! Троп! Троп! По улицитe 
нахлуват въоръжените войски: верен на заповедта, чер-
ният Анрио ги води. Te прегазват и мачкат тълпите…  

Напред към Бариер дю Трон. Той се изправя настръх-

нал във въздуха – гигантският инструмент на смъртта! 
Един подир друг под ножа – един, и втори, и трети! Ми-
лост! О, милост! Толкова ли е къс мостьт между слънцето 
и царството на сенките – къс като въздишка? Ето, ето – 
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неговият ред дойде.  
– Недей умира още! Не ме оставяй сама след смъртта 

си. Чуй ме! Чуй! – викаше вдъхновената съновидка. – 

Какво! Ти все още се усмихваш! – Te се усмихнаха, тези 
бледи устни, а с усмивката – лобното място, палачът, 
ужасът изчезнаха! С тази усмивка цялото пространство 
като че ли беше пропито от вечна слънчева светлина. 
Той се извиси над земята, той излетя над нея като нещо 

безплътно, като един образ на радост и на светлина! Зад 
него Небесата се отвориха, бездна след бездна се разтво-
риха. И се появиха милиарди светли и красиви духове, 
обитаващи сфера след сфера. И милиарди гласове екна-
ха в хор: „Добре дошъл!“.  

Жителите на Небесата: „Добре дошъл, ти, пречистен 
чрез жертвата и получил безсмъртие след гроба – то-
ва ще рече да умреш.“ И светещ сред светещите, неговия 
дух протегна ръце и прошепна на спящата: „Другарко 
във Вечността – това ще рече да умреш!“ 

* * * 
 „Ха! Защо ни кимат от къщните стрехи? Защо се съ-

бират тълпите по улиците? Защо бият камбаните? Чуйте: 
топовен гърмеж, звън на оръжия! Другари по затвор, 
има ли надежда за спасение и за нас?” 

Така си говореха затворниците един на друг. Денят 
угасва, падна вечерта. Tе още притискат бледите си лица 
до решетките. И все още виждат да им се усмихват тех-
ните приятели и да им махат с ръка от прозорците и от 
покривите! „Ура, най-сетне, ура! Робеспиер падна! Ре-

жимът на Терора го няма вече! Бог благоволи да ни по-
щади живота!” 

Да, погледнете в залата, където тиранът и неговият 
съвет слушат шума, който бучи навън! Изпълнил проро-
чеството на Дюма, Анрио, опиянен от кръв и алкохол, се 
довлича вътре залитащ и захвърля сабята си на пода: 

„Всичко е загубено!“ 
– Нещастнико! Твоята подлост ни погуби! – изръмжа 
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жестокият Кофинал и изхвърли страхливеца през прозо-
реца. 

Спокоен като отчаянието се изправя суровият Сен 

Жюст. Побледнелият Кутон се свива и припълзява до 
масата. Един гърмеж, една експлозия! Робеспиер се опи-
та да се самоубие! Треперещата му ръка го контузва, но 
не успява да го убие! Часовникът на Отел дьо Вил удари 
три часа. През насилената врата, през мрачните входове 

нахлува тълпата в залата на Смъртта. Обезобразен, 
пребледнял, окървавен, безмълвен, но запазил цялото си 
съзнание и гордост, седи изправен на своето седалище 
Царят на Убийството!  

Заобикалят го, хокат го, проклинат го! Лицата им 

зловещо блестят в светлината на вълнуващите се факли! 
Той, а не светлият маг, е истинският магьосник, който 
призовава демоните! И в последния му час се събират 
около него бесовете, които той е извикал! 

Помъкват го! Отвори вратите си, неумолим затворе! 

Консиержери поглъща своята плячка! Оттогава до сега 
Робеспиер не проговори нито дума! Бълвай навън твоите 
хиляди, твоите десетки хиляди, освободени Париж! Към 
Площада на Революцията лети каруцата, която кара Ца-
ря на Терора. Сен Жюст Дюма, Кутон, ще му бъдат дру-

гари дори до гроб… Един вик, а тълпата се смее… Ножът 
пада сред виковете на безбройното множество. И мрак 
нахлува в душата ти, Максимилиан Робеспиер! Така 
свърши Царството на Терора. 

* * * 

Дневната светлина навлиза в затвора. От килия на 
килия се разнася новината; тълпа подир тълпа се ниже: 
радостните затворници се смесват със самите палачи, 
които от страх също проявяват радост. Те наводняват 
клетките и алеите на мрачния дом, който скоро ще на-
пуснат.  

Те се втурват в една килия, забравена от вчера сутрин-
та. Намират там една млада жена, седнала на затворни-
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ческото си легло, със скръстени на гърдите ръце и лице, 

издигнато нагоре. Очите ѝ са отворени и една усмивка, 

която изразява нещо повече от невинност – една усмив-

ка на блаженство – е застинала на устните ѝ.  

Макар и опиянени от радост, те се отдърпват назад в 
почуда и благоговение. Никога досега те не са виждали 
такава красота! Приближават се на пръсти към нея, 

виждат, че устните са бездиханни, че тя е застинала в 

мраморен покой, че красотата ѝ и екстаза ѝ са тези на 

смъртта. Те се събират наоколо в мълчание.  

Но виж! В краката ѝ се е свило едно дете, което се съ-

бужда при тяхното влизане. То спокойно ги поглежда и 
продължава да играе с розовите си пръстчета с роклята 
на своята починала майка. Едно сираче под свода на зат-
вора! 

– Клетото! – каза една жена, която самата бе майка - 

казват, че баща му е загинал вчера. А ето сега и майката! 
Сам-самичко в света, каква ще бъде съдбата му? 

Детето се усмихваше без страх от навалицата, докато 
жената изричаше тия думи. А старият свещеник, който 
се намираше сред тях, кротко каза: „Жено, виж, детето се 

усмихва! За сирачетата се грижи сам Бог!“51 

 
51 „Един ден Бог изпратил архангел Михаил да вземе душата 
на една бедна вдовица, която имала две малки деца. Като се 
приближил към нея, архангелът се смилил над децата и си 
казал: „Ако взема майката, кой ще се грижи за децата?“ Вър-
нал се при Господа и казал, че не може да изпълни възложе-
ната му задача.  
    Тогава Бог го изпратил на дъното на океана, като му казал: 
„Вземи от дъното един камък и ми го донеси“. Архангелът взел 
един камък и го занесъл на Господа. – „Счупи този камък и 
виж какво има в него.“ Като разчупил камъка, архангел Миха-
ил останал учуден. Там имало червей. 
    „Виждаш ли? – казал Господ. – Този, Който се грижи за чер-
вея в дъното на океана, Той ще се погрижи и за двете деца на 
бедната вдовица.“ След този урок архангелът изпълнил зада-
чата, която Бог му възложил.“  

Учителя („Разбрани неща“, ООК, 27.05.1931г.) 
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