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I 
Тя имаше големите лъчезарни очи на Блидо-

ви, тънките им като стрели вежди, правилния 
нос, силната брадичка и сочните устни. Наследи-
ла бе и особената, горчиво чувствена извивка на 
устата. 

Лицето ѝ обаче бе бледо, а косата — мека като 
коприна, лека и права. Блидови, точно обратното, 
имаха розови лица и гъсти, къдрави, тежки като 
грива коси. Силните им и звучни гласове разказ-
ваха семейни предания за шумни пиршества, тър-
жествени молитви и хиляди любовни приключе-
ния. А нейният глас бе тих и лишен от звучност. 

Такава всъщност бе тя на седемнадесет годи-
ни. Две години по-късно, когато вече бе омъжена, 
гласът ѝ стана по-силен, цветът на лицето ѝ поро-
зовя, а очите ѝ вече не бяха така лъчисти и сякаш 
станаха по-големи и по-черни. 

На седемнадесет години тя бе почти чужда на 
братята и сестрите си, не се чувстваше близка и 
с родителите си. Блидови бяха практични хора, 
те приемаха живота такъв, какъвто бе — работе-
ха през деня, спяха през нощта и не им трябва-
ше друго забавление освен празника на жътвата 
и три или четири угощения по повод Коледа. Те 
не бяха особено ревностни християни, но вярва-
ха, че е необходимо да си плащат на Бог редовно, 
както плащаха данъците си, и затова се молеха 
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всяка вечер, пееха църковни песни на Коледа, хо-
деха на литургия по празниците и се причестява-
ха два пъти годишно. Те не бяха особено любоз-
нателни що се отнася до усещането за красота, 
но съвсем не бяха равнодушни към сантиментал-
ните романси. През лятото, когато буйна и сочна 
трева поникваше по ливадите, а житните класове 
се олюляваха по нивите, те често си говореха за 
това, че е прекрасно да се живее на село по това 
време на годината. Но у тях нямаше нищо пое-
тично, красотата не ги опияняваше, не чувстваха 
някакви смътни желания и никога не мечтаеха.

Бартолина бе съвсем друга. Тя не се интересу-
ваше какво става в обора или на полето, кухнята 
и домакинската работа също слабо я вълнуваха. 

Тя обичаше единствено стиховете. 
Живееше със стиховете, мечтаеше със стихо-

вете, не вярваше в нищо друго така, както в тях.  
Бартолина бе на мнение, че родителите, бра-

тята и сестрите ѝ, съседите и приятелите ѝ не 
изричаха и думичка, която да е достойна за вни-
мание. Мислите им не се издигаха по-високо от 
земята и битовите въпроси; погледът им никога 
не можеше да стигне по-далеч от ежедневните 
събития. 

А стиховете! Те бяха изпълнени с мисли и 
дълбоки откровения, рисувайки живота така, 
както той се развиваше на широката световна 
сцена, изтъкан от скърби и радости. Между ри-
мите се раждаха красиви образи, искряха като 
бисери поетични сравнения. Стиховете бяха пос-
ветени на млади девойки, които сами не осъзна-
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ват колко хубави и благородни са; римите превъз-
насяха любовта им, която бе по-ценна от всички 
земни богатства. Мъжете обожаваха тези девой-
ки, издигаха ги високо в небето, бяха щастливи да 
споделят с тях мислите и плановете си, победи-
те и славата си, и накрая признаваха, че именно 
тези мили девойки ги вдъхновяват и подкрепят, 
за да излязат победители в битките. 

Защо да не можеше и тя да бъде една от тези 
девойки? Ето че и те самите не осъзнаваха своя-
та сила. Нима има нещо чудно тогава, че Бар-
толина също не я осъзнаваше? Поетите съвсем 
ясно обясняваха, че животът не се състои един-
ствено от грижи за домакинството и уморител-
ни визити.  

Всъщност всичко това произтичаше от мал-
ко болезненото ѝ желание да се самоопредели, 
да вникне в себе си. Такова желание се появява-
ше у всички млади момичета, развили се повече 
от нормалното. За нещастие никоя от девойките, 
които я заобикаляха, не я превъзхождаше, за да 
може да ѝ посочи до каква степен тя се е развила 
и каква стойност може да има като личност; нито 
един характер не успяваше да се доближи до ней-
ния. Затова тя започна да гледа на себе си като 
на прекрасно, необикновено същество, някакъв 
тропически храст, израснал под сурово небе, пре-
чещо му да разцъфне, докато при по-мек климат, 
под топлото слънце, той щеше да пусне тънки фи-
лизи, които да родят чудни и красиви цветове. Тя 
мислеше каква би станала, ако имаше необходи-
мите за развитието си условия, и се опияняваше 
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от мечти и желания за далечни слънчеви страни; 
но забравяше, че дори и най-красивите мечти, 
и най-дълбоките вълнения не могат да извисят 
достатъчно човешката душа. 

***
Един прекрасен ден млад момък поиска ръ-

ката ѝ. 
Казваше се Люне от Лонборг, последен мъжки 

потомък на едно старо семейство, чиито членове 
бяха почитани в продължение на три поколения 
като знатни хора в околността. В зряла възраст 
всички от рода Люне бяха служили усърдно на 
краля и родината като кметове, управители или 
кралски комисари, а някои достигнаха и до по-
високи длъжности. 

В младежките си дни те предприемаха добре 
планирани и съдържателни пътувания в чужби-
на, където получаваха нови естетически наслади 
и различни възгледи относно живота. Завръщай-
ки се в родината си, те не позволяваха натрупа-
ните във Франция и Германия впечатления да се 
заличат, както обикновено хората губеха споме-
ните си от бала веднага щом свещите изгорят и 
изгаснат. Напротив, те се мъчеха да поддържат 
живи идеите и впечатленията, натрупани в чуж-
бина. След всяко пътуване домовете им се обога-
тяваха с нови гравюри и ценни бронзови предме-
ти на изкуството. Произведенията на великите 
немски поети, френската философия и френски-
те съдебни процеси бяха любими теми за ежед-
невни разговори. 
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Що се отнася до външния им вид — в обнос-
ките им се забелязваше някаква старомодна пре-
лест и изискана любезност, отличаващи ги от 
надменната среда, в която се движеха. По време 
на разговорите те използваха добре подбрани из-
рази, с дълги и звучни обяснения, в които ясно 
се забелязваше старанието им да влияят на от-
срещните с похватите на риториката. Този начин 
на говорене много подхождаше на грамадния им 
ръст, широките плещи, високото чело, гъстите и 
къдрави коси, ясните, спокойни и засмени очи и 
орловия аристократичен нос. Но долната част на 
лицето бе прекомерно развита; устата бе много 
широка, а устните — твърде дебели. 

Както всички външни отличителни черти, 
така и духовните схващания на семейството бяха 
слабо проявени у младия Люне. Висшите житей-
ски проблеми и насладата от изкуството не про-
буждаха у него горещи пориви и стремеж към пре-
красното. Той примерно се отдаваше на учението, 
но не чувстваше радост от това, че развива дар-
бите и способностите си. Негова награда бе един-
ствено задоволството, че се е трудил прилежно. 

Имението Лонборг младият Люне наследи от 
наскоро починалия си чичо. След като се завърна 
от поредното си традиционно пътуване, той реши 
да управлява земите си. Най-близките му съседи 
бяха Блидови. Чичо му бе техен добър приятел. 
Люне ги посети, видя Бартолина и се влюби в нея. 

Тя също се влюби в него. В това нямаше нищо 
чудно. Най-накрая бе срещнала мъж, пропътувал 
далечни страни, видял онези големи градове, в 
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които към безоблачно небе се издигат камбана-
риите на великолепни църкви, и където въздухът 
трепти от звъна на камбаните, тътена на органи-
те, стенанията на мандолините, докато по широ-
ките улици се извиват бляскави шествия; той бе 
човек, видял великолепни мраморни дворци, над 
чиито широки порти висяха гербовете на аристо-
кратични семейства, а на издадените, украсени с 
всевъзможна резба, балкони се вееха ветрила и 
се развяваха дамски воали. Той познаваше стра-
ни, през които бяха преминали победоносни вой-
ски и в кървави боеве бяха покрили имената на 
местности и селища с безсмъртна слава; в които 
димът от циганските огньове бавно се издигаше 
над върховете на дърветата; в които красиви раз-
валини надзъртаха от покритите с лозя хълмове 
в китни, засмени долини; в които шумеше воде-
нично колело, и по мостовете дрънчаха звънците 
на безброй стада, прибиращи се в кошарите си...

За всичко това Люне говореше, без да влага 
кой знае каква поезия в разказа си: предаваше 
точно фактите, съвсем простичко, както Блидови 
говореха за съседните градове и църкви; той спо-
менаваше художници и поети, за които Бартоли-
на не бе и чувала; показваше ѝ портретите им и 
ѝ четеше техните стихове, седнал до нея в гради-
ната или горе на хълма, откъдето се разкриваше 
прекрасна гледка в далечината, по светлите води 
на фиорда и тъмните извивки на степта. Благо-
дарение на любовта, думите и цялата околност 
се изпълваха с поезия; облаците ставаха същите 
като онези, които се описваха в стиховете, а гра-
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динските дървета шумяха тъжно при полъха на 
вятъра, точно както в баладите.

Бартолина бе щастлива, дните ѝ представля-
ваха поредица от поетични картини и преживя-
вания. Тя бе развълнувана от най-нежни чувства, 
когато отиваше да посрещне годеника си; поезия 
имаше и в срещата, и в раздялата им. Поезия има-
ше и в прощалния поздрав, който тя, цяла обляна 
от последните лъчи на залязващото слънце, из-
пращаше на Люне от върха на хълма и след това, 
с изпълнена от меланхолия душа, се качваше в 
самотната си стаичка, за да мисли за него. Името 
му, произнесено във вечерната молитва, също бе 
поезия. 

Всички пориви и неясни желания у нея изчез-
наха. Доволна бе от новия си живот с променли-
вите му настроения; мислите и възгледите ѝ ста-
наха по-ясни, защото вече имаше към кого да се 
обърне съвсем чистосърдечно, без да се страхува, 
че няма да бъде разбрана.

А щастието я направи по-мила с родителите, 
братята и сестрите ѝ. Сега вече ѝ се струваше, че 
те всъщност имат повече ум и сърце, отколкото 
бе предполагала.

Вдигнаха сватба. 
Първата година много напомняше на блаже-

ното време, когато бяха сгодени. Но с времето 
Люне като че се измори. Той не можеше повече да 
крие, че не желае да търси все нови и нови пое-
тични изрази на своята любов и да се носи непре-
къснато в един странен свят, населен с дълбоки 
чувства и мисли.
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Той жадуваше да се оттегли на спокойствие, 
да си почине, да скрие уморена глава под топли 
пухени крила. Люне не си представяше любовта 
като вечно пламтящ пожар, който осветява със 
силния си блясък всички събития в съвместния 
им живот и придава на всяко нещо фантастич-
но преувеличен, нереален вид. За него любовта 
бе по-скоро тих, тлеещ огън, който разлива бав-
но топлината си през меката пепел и кара човек 
да забрави всичко чуждо; своето пък представя 
двойно по-близко и родно.

Люне се измори, изнемогна; вече не му сти-
гаха силите да понася цялата тази поезия и той 
жадуваше да стъпи на твърдата почва на обик-
новения живот така, както рибата, която се заду-
шава от тежкия въздух, жадува бистрата и свежа 
прохлада на вълните. Да, на това трябваше да се 
сложи край. Бартолина вече не бе момиче. Тя по-
стоянно четеше и знаеше толкова, колкото и той; 
Люне ѝ даде всичко, което можеше да ѝ даде, а тя 
все искаше още и още. Той нямаше какво повече 
да ѝ даде: у него самия не остана нищо. Единстве-
ната му утеха бе, че Бартолина очакваше дете.

Отдавна тя забелязваше, че мнението ѝ за 
Люне се променя, че мъжът ѝ вече не се намира 
на онази недосегаема висота, на която го бе пос-
тавила по време на годежа им.

Тя все още не искаше да признае, че той не е 
поетичната натура, за която го мислеше. Започва-
ше дори да се безпокои, защото у него съзираше 
твърде много проза. Двойно по-усърдно Бартоли-
на се впусна да търси поезията в живота си, опит-
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вайки се да върне миналото, отдаваше на мъжа 
си още по-нежни и топли чувства. Но откликът бе 
толкова слаб, че тя самата започна да се мисли за 
прекалено сантиментална и любвеобилна. Още 
известно време Бартолина се опитваше да увле-
че след себе си съпротивляващия се Люне: тя не 
искаше да повярва, че всяка надежда е изгубена. 
Но когато най-накрая нейните безплодни усилия 
започнаха да пораждат съмнения относно това 
дали собственото ѝ сърце е достатъчно богато, 
тя остави мъжа си на мира, стана студена, мълча-
лива, затворена и потърси самотата, за да оплаче 
провалените си мечти. Сега Бартолина разбра, че 
горчиво се е излъгала, че Люне с нищо не се отли-
чава от средата, в която преди самата тя живееше 
и че е била заблудена от едно най-обикновено об-
стоятелство: за кратко време любовта му бе при-
дала ореол на величие и гениалност.  

Тази промяна в отношенията огорчи и изпла-
ши Люне; той се постара да ги оправи с няколко 
несполучливи опита да се върне към предишни-
те възторжени полети. Само че тези опити един-
ствено още по-ясно показаха на Бартолина колко 
дълбоко се е излъгала. 

II
Такива бяха отношенията на съпрузите, кога-

то Бартолина роди първото си дете. Момченцето 
кръстиха Нилс.

Детето малко сближи родителите, защото, 
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надвесени над люлката му, те отново почувства-
ха общи радости, скърби и страхове. Те мислеха и 
говореха с еднакво удоволствие за малкия Нилс и 
бяха благодарни един на друг за него, за радост-
та, която им донесе и за взаимната любов, която 
чувстваха към него. Но все пак ги разделяше дъл-
бока пропаст.

Люне се отдаде изцяло на земеделие и об-
ществена дейност, без да изпъква като новатор 
или реформатор. Най-добросъвестно проучваше 
положението, в което бе заварил нещата, вглеж-
даше cе в него като внимателен наблюдател и 
след зряло, твърде зряло обмисляне се съгла-
сяваше предпазливо с подобренията, които му 
предлагаха старият управител на имотите му 
или селският кмет.

И през ум не му минаваше да използва зна-
нията, които бе натрупал на младини. Той не 
вярваше в така наречените „теории“ и никак не 
уважаваше старите обичаи, в които другите виж-
даха истинска практическа мъдрост. С една дума, 
всичко в него изглеждаше така все едно цял жи-
вот е живял на село. Едно-единствено нещо на-
помняше стария Люне: често той седеше в про-
дължение на около половин час неподвижен в 
слога на нивата или до някоя ограда и, изпаднал 
в някакво странно вцепенение, се вглеждаше в 
далечината, в разкошно зеленеещата се ръж и 
златистите тежки класове овес.

Що се отнася до Бартолина, тя не свикна с но-
вия си начин на живот. Не можеше като Люне да 
се примири с положението нито толкова бързо, 
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нито без възмущение или без да потърси нови 
пътища. Не, посредством стиховете на стотина 
поети, тя се оплакваше от хилядите прегради, 
хилядите връзки и окови, които потискаха чо-
вешкия живот. И тъгата ѝ се изливаше ту в не-
удържим гняв към императорските тронове и 
създадените от тираните затвори; ту в спокойно 
и дълбоко съжаление към сляпото и раболепно 
поколение, отдало се изцяло на всекидневната 
работа, изнемогващо под тежестта ѝ и заличило 
веднъж завинаги образа на красотата; ту най-на-
края в тихи въздишки по недостъпния за нея во-
лен живот, за който непрестанно мечтаеше.

Ала тя се умори да се оплаква: напразните ѝ 
оплаквания я озлобиха и пробудиха в нея ранен 
скептицизъм. Тя бе като онези вярващи, които 
разбиват в земята своя светец и го тъпчат с кра-
ка, ако не може да прояви могъществото си. Сега 
вече Бартолина се надсмиваше над обожавана-
та по-рано от нея поезия и се питаше иронично 
как е могла някога да си мисли, че фантастич-
ната птица от приказките ще се появи в зелен-
чуковата градина между краставичките или че 
пещерата на Аладин ще бъде открита под пода 
на избата? Тя се утешаваше с наивен цинизъм, 
като си създаваше преувеличен и прозаичен 
свят, кръщавайки луната парче сирене, а розите 
— чашки за помада. И всичко това тя правеше с 
такова ожесточение, като че искаше да отмъсти 
за себе си; в същото време обаче усещаше, че ко-
щунства.


