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На Г. дьо Маргон,  
неговият признателен гост 

в замъка Дьо Саше 

Дьо Балзак 

I

Юда

Есента на 1803 година беше една от най-хубавите 
през първия период на Империята. Октомврийските 
дъждове бяха освежили ливадите и в средата на ноем- 
ври листата на дърветата бяха още зелени. И народът 
започваше да смята, че между небето и Бонапарт, 
прогласен тогава за консул, има сговор, на който 
този човек дължи своето влияние; и странно нещо: 
в един ден от 1812-та, когато слънцето не грееше 
над него, успехите му престанаха*. На 15 ноември 
същата година, към четири часа следобед, слънцето  
хвърляше червени отблясъци върху столетните вър-
хове на четири реда брястове по един господарски 
път; то блестеше по пясъка и по туфите трева на 

* През 1812 г. след боя при Бородино (14 септември) и из-
гарянето на Москва Наполеон е принуден да отстъпи, като при 
това отстъпление губи почти цялата си армия. Същата година на 
18 и 19 октомври Наполеон претърпява поражение при Лайпциг 
в знаменития „бой на народите“. Оттогава започват неуспехите, 
които събарят Наполеоновата империя и за които Балзак загат-
ва тук. – Б. пр.
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една просторна кръгла площадка, каквито се намират 
в полята, където земята беше някога твърде евтина 
и позволяваше лукса да бъде украсявана. Въздухът 
беше така чист, така мек, че едно семейство се на-
слаждаваше на прохладата както през лятото.

Един мъж, облечен в ловджийска дреха от зелен 
ленен плат, със зелени копчета и с панталони от 
същата материя, обут в обувки с тънки подметки и 
с ленени гетри до коленете, чистеше карабината си 
с вниманието, което влагат в това занятие сръчните 
ловци през свободното си време. Тоя човек нямаше 
нито ловджийска чанта, нито убит лов, най-сетне 
нищо от принадлежностите, които показват тръгва-
нето или връщането на ловеца. Две жени, седнали 
край него, го наблюдаваха и изглеждаха обхванати 
от зле скриван ужас.

Всеки, който би могъл да съзерцава тая сцена, 
скрит в някой храст, би потреперил без съмнение, 
така както трепереха старата тъща и съпругата на 
този човек. Явно беше, че един ловец не взема тол-
кова грижливо предпазни мерки, за да отиде за дивеч 
в департамент Об* и не употребява за това тежка 
рязана карабина.

– На лов за сърни ли искаш да отидеш Мишю? – го 
попита неговата хубава млада жена, като се мъчеше 
да изглежда засмяна.

Преди да отговори, Мишю погледна своето куче, 
което, легнало на слънце, с краката си напред, с му-
цуна върху краката, в прелестната поза на ловджий-
ски пес, повдигна глава и започна да души пред себе 

* Департамент Об включва областта Шампан и част от Бур-
гундия. Главен град е Троа. – Б. пр.
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си ту към алеята, дълга четвърт миля, ту към прекия 
път, който излизаше направо от площадката.

– Не – отговори Мишю, – а за друг един звяр, кой-
то не искам да пропусна, един рис.

Кучето, великолепен бял копой с тъмни петна, 
изръмжа.

– Добре – каза Мишю, като говореше на себе си, – 
шпиони! Страната гъмжи от тях.

Госпожа Мишю вдигна скръбно очи към небето. 
Хубава, руса, със сини очи, изваяна като антична 
статуя, замислена и съсредоточена, тя изглеждаше 
разкъсвана от черна и горчива мъка.

Външният вид на съпруга можеше до известна 
степен да обясни ужаса на двете жени. Законите на 
физиономиката са точни не само при изучаване на 
характера на човека, но и при определяне на съдбата 
и на живота му. Има пророчески физиономии. Ако 
беше възможно – и тази жива статистика би била 
полезна за обществото – да имаме точна рисунка от 
онези, които загиват на ешафода, науката на Лафатер 
и на Гал* би доказала категорично, че по главите 
на всички тези хора, дори и на невинните, е имало 
странни знаци. Да, съдбата слага своя белег върху 
лицето на тези, които трябва да умрат от насилствена 
смърт. И така този печат, видим само за наблюдателя, 

* Йохан Каспар Лафатер (1741 – 1801) – швейцарски пи-
сател и философ. Обновява физиогномиката – учение за за-
висимостта между чертите на лицето и характера и духовните 
качества на човека. Франц Йозеф Гал (1758 – 1828) – немски 
лекар анатом, основател на краниологията, по-известна като 
френология – учение, което определя умствените и нравствени-
те качества на човека по строежа на черепа му. – Б. пр.
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беше сложен и върху изразителното лице на човека 
с карабината.

Невисок и пълен, рязък и чевръст като маймуна, 
макар със спокоен характер, Мишю имаше бяло лице, 
налято с кръв и свито като на калмук*. Червените му 
рунтави коси придаваха на облика му зловещ вид. 
Неговите жълтеникави и ясни очи също като очите 
на тигрите имаха вътрешна дълбочина и погледът на 
тоя, който ги изучаваше, се губеше в тях, без да срещ-
не там ни движение, ни топлота. Неподвижни, светли 
и строги, тези очи плашеха най-сетне. Постоянното 
противоречие между неподвижността на очите и жи-
востта на тялото усилваше още повече леденото впе-
чатление, което Мишю създаваше при първо запоз-
нанство. Бързите действия на този човек, изглежда, 
че служеха на една мисъл; също както при животните 
животът е без мисъл и служи само на инстинкта.

След 1793-та той беше подстригал своята руса 
брада като ветрило. Дори и да не би бил по време 
на терора председател на якобински клуб, само тази 
особеност на лицето му го правеше страшен наглед. 
Това сократовско лице с чип нос беше увенчано с 
доста хубаво, но така издуто чело, че изглеждаше 
надвиснало над лицето му. Щръкналите му уши бяха 
подвижни като ушите на дивите животни, винаги  
нащрек. Устните му, полуотворени по привичка,  
често срещана при селяните, показваха зъби здрави и 
бели като бадем, но лошо наредени. Гъсти и лъскави 
бакенбарди обграждаха това бяло и на места въз- 
мораво лице. Косите, ниско остригани отпред, дълги 

* Калмук – представител на племе от монголски произход, 
обитаващо в Русия. – Б. пр.
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отстрани и отзад, със сивата си червенина съвсем 
разкриваха всичко странно и съдбовно, което прите-
жаваше тази физиономия. Късата и дебела шия изку-
шаваше ножа на закона. В този миг слънцето, което 
огряваше от ниско тази група, освети напълно тези 
трима души, които кучето от време на време гледаше.

Всичко това се случваше на сцената на един ве-
ликолепен театър. Площадката се намираше в края 
на парка Гондревил, една от най-богатите земи на 
Франция и безспорно най-хубавата в департамент Об: 
великолепни брястови алеи, замък, построен по ри-
сунки на Мансар*, парк от осемстотин хектара, огра-
ден със стена, девет големи чифлика, една гора, мел-
ница и ливади. Таза почти царска земя принадлежеше 
преди революцията на фамилията Симьоз. Ксимьоз 
е васално владение, разположено в Лотарингия, но 
името се произнасяше Симьоз и най-после започнаха 
да го пишат както се изговаряше.

Голямото богатство на рода Симьоз, благород-
ници, привързани към Бургундския дом, възлиза 
към времето, когато Гиз** застрашаваха Валоа***. 
Първо Ришельо, а после Людовик XIV си спомниха 
предаността на рода Симьоз към бунтовническия 
Лотарингски дом и ги отблъснаха. Тогава маркиз 
Симьоз, стар бургундец, стар привърженик на Дьо 

* Жул Ардуен-Мансар (1646 – 1708)– известен френски ар-
хитект. – Б. пр.

** Гиз – род френски херцози, изиграли значителна роля в 
политическия живот на Франция, особено по времето на рели-
гиозните борби между католици и протестанти. – Б. пр.

*** Валоа – френски кралски род на власт от 1328 до 1589 
година. – Б. пр.
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Гиз и на Лигата*, стар фрондьор**, дойде да живее в 
Сенк-Син. Той, изгонен от Лувъра като мъжка кур-
тизанка, беше женен за вдовицата на граф Сенк-Син, 
по-младата издънка на прочутия дом Шаржбьоф, един 
от най-известните в старото графство Шампан, който 
стана така славен и богат както по-стария. Маркизът 
беше един от най-богатите хора по това време и 
вместо да се разори при кралския двор, построи 
Гондревил, обедини владенията там и присъедини 
към тях още земи, единствено за да може да ходи на 
лов. Той построи също така в Троа двореца Симьоз, 
недалече от двореца Сенк-Син. Тези две стари владе-
ния и епископството бяха дълго време единствените 
каменни сгради в Троа. Маркизът продаде Симьоз на 
Лотарингския херцог. Неговият син разпиля спесте-
ното и част от това голямо богатство по времето на 
Людовик XIV; но този син стана отпърво началник 
на ескадра, после вицеадмирал и поправи безумията 
от младостта си с бляскавата си служба. Маркиз Дьо 
Симьоз, синът на този моряк, загина на ешафода в 
Троа, като остави две деца близнаци, които се изсе-
лиха и се намираха в чужбина, споделяйки участта на 
дома Конде***.

Тази площадка беше някога място за срещи при 
лов на великия маркиз. Така наричаха в семейството 
оня Симьоз, който беше построил Гондревил.

* Лигата или Sainte Union – дружество на католическата 
партия във Франция срещу протестантите по време на религиоз- 
ните борби. – Б. пр.

** Фрондьор – участник в гражданската война във Франция 
(1648 – 1653), известна под името Фронда. – Б. пр.

*** Конде – клон на Бурбонския кралски двор.– Б. пр.
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От 1789 година Мишю обитаваше това място, 
разположено във вътрешността на парка, построено 
по времето на Людовик XIV и наречено павилион 
Сенк-Син. Селото Сенк-Син е в края на гората Нодем 
(изкривено от Нотър Дам) и към него води пътят с 
четири реда брястове, по който кучето на Мишю, 
Куро, надушваше шпиони. След смъртта на великия 
маркиз този павилион беше съвсем пренебрегнат. 
Вицеадмиралът посещаваше много повече морето 
и кралския двор отколкото Шампан и неговият син 
даде разнебитения павилион за жилище на Мишю.

Тази благородна тухлена постройка е украсена с 
пъстър камък при ъглите, при вратите и прозорците. 
От всяка страна се отваря по една хубава желязна 
врата, но поразядена от ръждата. Зад вратата се прос-
тира широка и дълбока вълча яма, където се издигат 
здрави дървени стълбове, чиито парапети са осеяни с 
железни арабески, сочещи своите безбройни острие-
та към злосторниците.

Стените на парка започват оттатък кръга, образу-
ван от площадката. Отвън великолепният полукръг 
е очертан от стръмнини, залесени с брястове, като 
съответната част от парка е обособена от гъстака на 
екзотичните дървета. Така павилионът заема центъра 
на кръглата площадка, очертана от тия две подкови.

Мишю превърна старите зали на долния етаж в 
конюшня, обор, кухня и сайвант. Едничка следа от 
стария блясък е вестибюлът, застлан с черен и бял 
мрамор, в който се влиза откъм парка през една от 
ония врати прозорци със стъкла на малки квадрати, 
каквито имаше още във Версай преди Луи Филип 
да беше направил там болница за слава на Франция. 
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Вътре павилионът е разделен от едно старо поизг- 
нило дървено стълбище, което води към първия етаж. 
Там се намират пет стаи, малко по-ниски от нивото 
на етажа. Над тях се простира огромен таван.

Тази почтена постройка е завършена с един от 
онези големи четириъгълни покриви, чийто ръб е ук-
расен с два оловни върха и пробит от четири кръгли 
прозореца, които Мансар с право обичаше; защото 
във Франция атическият стил и плоските италиан-
ски покриви са безсмислица, противна на климата. 
Мишю поставяше там своя фураж.

Цялата част на парка, който загражда този стар 
павилион, е английски тип. На сто крачки едно ня-
когашно езеро, превърнало се сега в блато с много 
риба, заявява своето присъствие не толкова с леката 
мъгла над дърветата, колкото с крякането на хиляди-
те жаби и другите земноводни бъбривци при залез 
слънце. Занемареноста на нещата, дълбокото мъл-
чание на горите, изгледът на алеята, далечният лес, 
хилядите подробности, разядените от ръжда железа, 
каменните купища, покрити с кадифен мъх, всичко 
това прави поетична тази постройка, която все още 
съществува.

В момента, когато започва нашата история, 
Мишю седеше подпрян на една мъхната преграда, 
върху която се виждаха неговата барутна кратунка, 
неговият каскет и носната му кърпа, шомол, парцали, 
най-сетне всичките сечива, необходими за тази подо-
зрителна работа. Столът на жена му беше облегнат 
отстрани на външната врата на павилиона, над която 
още личеше гербът на Симьоз, богато изваян, със 
своя хубав девиз: „Тук умри!“. Майката, облечена по 
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селски, беше поставила стола си пред госпожа Мишю 
и за да се пази от влагата беше сложила краката си на 
напречните пръчки.

– Тук ли е малкият? – попита Мишю жена си.
– Скита край блатото, той е луд за жаби и насеко-

ми – каза майката.
Мишю свирна треперливо.
Бързината, с която синът му се притече, показваше 

деспотизма, упражняван от управителя на Гондревил. 
От 1789-а, но особено след 1793-та Мишю беше поч-
ти господар на тая земя. Ужасът, който той вдъхва-
ше на жена си, на тъща си, на малкия слуга Гоше и 
на слугинята Мариан, беше споделян на две мили 
наоколо.

Време е вече да обясним причината за това чув-
ство, което допълва нравствения портрет на Мишю.

Старият маркиз Дьо Симьоз се беше освободил 
от своите богатства през 1790-та; но изпреварен от 
събитията той беше успял да предаде във верни ръце 
своята хубава земя Гондревил. Обвинен, че кореспон-
дира с Брауншвайския херцог и с Кобургския княз, 
маркиз Дьо Симьоз заедно с жена му беше затворен и 
осъден на смърт от революционния съвет в Троа под 
председателството на бащата на Марта. А този хубав 
имот бе продаден на всенародна разпродажба.

По време на изпълнението на смъртната присъ-
да всички забелязаха не без ужас главния пазач на 
Гондревил, който бе станал председател на якобин-
ския клуб в Арси и беше дошъл в Троа, за да при-
съства на наказанието. Син на прост селянин и сирак, 
обсипан с благодеянието на маркизата, която го беше 
направила главен пазач, след като го бе отгледала в 
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замъка, Мишю минаваше за Брут* в очите на буйни- 
те; но след този знак на неблагодарност, хората прес-
танаха да се срещат с него. Купувач на имота беше 
един човек от Арси на име Марион, внук на някога-
шен интендант от дома Симьоз. Този човек, адвокат 
преди и след революцията, се уплаши от пазача и го 
направи свой управител, като му даде три хиляди 
ливри** заплата и известен процент от продажбите.

Мишю, за когото смятаха вече, че има десетина 
хиляди франка, покровителстван от своята слава 
на патриот, се ожени за дъщерята на един кожар от 
Троа, апостол на революцията в този град и предсе-
дател на тамошния революционен съд. Този кожар, 
убеден човек, по характер приличаше на Сен Жюст*** 
и по-късно беше замесен в заговора на Бабьоф****. 
Той се самоуби, за да не бъде осъден. 

Марта беше най-хубавата девойка в Троа. Затова 
въпреки нейната трогателна скромност, веднъж тя 
била накарана насила да представя Богинята на сво-
бодата на едно републиканско празненство. 

Купувачът на имота посети Гондревил едва три 
пъти за последните седем години. Тъй като негови-
ят дядо някога бе интендант на Симьоз, целият град 

* Брут – един от убийците на римския пълководец Цезар, 
горещ републиканец. – Б. пр.

** Ливра – стара френска монета, равна на 1 франк. – Б. пр.
*** Луи Антоан Леон дьо Сен Жюст – една от видните фигу-

ри на Великата френска революция, другар на Робеспиер, член 
на Конвента и организатор на режима, наречен Терор, по време 
на революцията. – Б. пр.

**** Гракх Бабьоф, роден като Франсоа Ноел Бабьоф (1760 –  
1797) – френски революционер. Организира „Съзаклятието на 
равните“, след разкриването на което е гилотиниран. – Б. пр. 
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Арси вярваше тогава, че гражданинът Марион пред-
ставлява господата Дьо Симьоз.

Докато трая терорът, управителят на Гондревил, 
предан патриот, зет на председателя на революцион-
ния съд в Троа, ласкан от Мален (от Об), един от 
представителите на департамента, беше предмет на 
почит. Но когато Планината* беше победена, когато 
неговият тъст се самоуби, Мишю стана обща жертва: 
всички се надпреварваха да му приписват както и 
на тъста му деяния, на които той беше съвсем чужд. 
Управителят се опря на несправедливостта на тълпа-
та; той се противопостави и зае неприязнено положе-
ние. Думите му станаха смели.

Все пак след 18 брюмер** той пазеше онова дълбо-
ко мълчание, което е философията на силните хора: 
не се бореше против общото мнение, задоволяваше 
се да действа. Това мъдро поведение накара хората 
да смятат, че се преструва, защото той притежава-
ше в земя богатство от около сто хиляди франка. 
Първо, той не харчеше нищо; после богатството му 
беше законно – както наследеното от тъста му, така и 
шестте хиляди франка, които получаваше като запла-
та. Макар да беше управител от дванайсет години и 
макар всеки да можеше да пресметне неговите спес-
тявания, когато в началото на Консулството той купи 

* Планина – така по време на революцията е наричана 
най-крайната партия в Конвента, заемала най-високите места в 
амфитеатъра на заседателната зала. – Б. пр.

** Превратът от 18 брюмер  – държавен преврат във Фран-
ция (9 ноември 1799 г. ), в резултат на който е свалена от власт 
Директорията, разпуснати са законодателните органи и е съз-
даден Френски консулат начело с Наполеон Бонапарт. – Б. пр.
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един чифлик за петдесет хиляди франка, бяха повдиг-
нати обвинения срещу стария монтаняр*. Хората от 
Арси му приписваха намерението да се опитва пак 
да спечели уважение с помощта на голямо богатство. 
За нещастие тогава, когато всички го забравиха, една 
глупава афера, разнесена от мълвата, съживи отново 
общата увереност за жестокия му характер.

Една вечер, на излизане от Троа заедно с някол-
ко селяни, между които и чифликчията от Сенк-
Син, Мишю изтърва някакъв лист хартия на пътя. 
Чифликчията, който вървеше последен, се наведе и я 
взе. Мишю се обърна, видя хартията в ръцете на този 
човек, изтегли веднага пистолета от пояса си, нападна 
чифликчията, който знаеше да чете, и го заплаши, че 
ще му разбие черепа, ако разгъне листа. Действието 
на Мишю бе така бързо, така буйно, гласът му така 
страшен, очите така пламтящи, че всички замръзнаха 
от страх. И естествено, чифликчията от Сенк-Син 
стана завинаги негов враг.

Госпожица Дьо Сенк-Син, братовчедка на Симьоз, 
имаше само един чифлик и живееше в своя замък 
Сенк-Син. Тя живееше само за своите братовчеди, 
близнаците, с които беше играла в детството си в 
Троа и в Гондревил. Единственият є брат, Жюл дьо 
Сенк-Син, изселил се преди рода Симьоз, беше умрял 
пред Майнц; но по едно твърде рядко предимство, за 
което ще стане дума, името Сенк-Син не загиваше 
съвсем поради липсата на мъжки наследник.

Сблъсъкът между Мишю и чифликчията от Сенк-
Син предизвика страшен шум в околията и помрачи 

* Монтаняр – от montagne (фр.) – планина; привърженик на 
крайната партия, наричана Планина. – Б. пр. 
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тайнствените краски, които обвиваха Мишю. Но 
това не бе единственият случай, който го правеше 
страшен в представите на хората.

Няколко месеца след тази сцена, гражданинът 
Марион заедно с гражданина Мален дойдоха в 
Гондревил. Разнесе се мълвата, че Марион ще прода-
де земята на този човек, на когото политическите съ-
бития бяха помогнали и когото Първият консул беше 
назначил в държавния съвет като награда за услугите 
му на 18 брюмер. Политиканите от малкия град Арси 
отгатнаха тогава, че Марион е само подставено лице 
на гражданина Мален, а не на господата Дьо Симьоз. 
Всемогъщият държавен съветник беше най-висо-
копоставената личност в Арси. Той беше изпратил 
един от политическите си приятели в префектурата 
на Троа, беше освободил от служба сина на един от 
гондревилските чифликчии, наречен Бовизаж; праве-
ше услуги на всички. Тази афера не срещна никакво 
противоречие в страната, където Мален царуваше и 
царува още. Тогава беше в зората на Империята.

Тези, които четат сега истории за френската 
революция, не ще узнаят никога какви огромни 
междини поставя обществената мисъл между съби-
тия така близки по време. Общата нужда от мир и 
спокойствие, която всеки изпитваше след безумните 
сътресения, раждаше пълна забрава на по-раншните 
и най-тежките събития. Историята остаряваше бър-
зо, постоянно променяна от нови, горещи интереси. 
Така никой освен Мишю не потърси първоизточника 
на тази афера, която бе смятана за съвсем обикно-
вена.  


