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Лев Толстой е роден на 9 септември (28 август стар 
стил) 1828 година в усадбата Ясная Поляна, наследстве-
но имение на майка му в Тулска губерния. Произхожда от 
руски благороднически род. Той е четвърто дете в семей-
ството след 3 братя. През 1830 година се ражда и сестра му 
Мария. 

През 1843 година, 15-годишен, Лев Толстой се записва 
в Казанския университет и започва редовното си обучение, 
показвайки отлични резултати по „турско-татарски език“. 
По-късно се мести в юридическия факултет. През 1847 г. 
обаче изоставя образованието, преди да завърши третата 
година в университета. 

Религиозните възгледи на Толстой коренно променят 
начина му на живот и поведение. Той се отказва от соб-
ствеността и авторските си права, работи физически труд, 
отрича експлоатацията, насилието и суеверието на дър-
жавата и църквата. Семейството на Толстой и бившата му 
дворянска среда не приемат новите му възгледи и поведе-
ние и това води до много конфликти.

Умира на 7 ноември 1910 г.

Лев Николаевич Толстой 
(1828 - 1910)



4



5

СЪДЪРЖАНИЕ

ХАДЖИ МУРАТ 
превод Константин Константинов

СЕВАСТОПОЛ 
ПРЕЗ АВГУСТ 1855 ГОДИНА 
превод Фьодор Неманов

СЕВАСТОПОЛ 
ПРЕЗ МАЙ 
превод Фьодор Неманов

СЕВАСТОПОЛ 
ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 
превод Фьодор Неманов

......................................................... 7

................................... 177 

 ................................................................ 199

....................................... 257



6

ТЪРСЕТЕ В „БИБЛИОТЕКА ЗА ЧЕТЕНЕ“

1. Александър Куприн – ДУЕЛ
2. Рафаела Джованьоли – СПАРТАК
3. Ал. Куприн; А. Чехов; Ъ. Т. Ситън; 
Дж. Лондон; Вл. Дуров; Фр. Б. Харт; 
Ив. Тургенев – КОТКАТА ОТ КРАЙНИЯ 
КВАРТАЛ / РАЗКАЗИ ЗА ЖИВОТНИ
4. Александър Дюма – 
КАВАЛЕРЪТ Д`АРМАНТАЛ
5. ПРИКАЗКИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ – 
ЧУДНА ОГЪРЛИЦА
6. Александър Куприн – БЯЛАТА АКАЦИЯ
7. Майн Рид – КВАРТЕРОНКАТА
8. Януш Корчак – КРАЛ МАТИУШ ПЪРВИ
9. Н. Гогол, Л. Толстой, А. Пушкин, 
Ф. Достоевки – ПОВЕСТИ ОТ РУСКИТЕ 
КЛАСИЦИ
10. Лев Толстой – ХАДЖИ МУРАТ. 
СЕВАСТОПОЛСКИ РАЗКАЗИ
11. И. Тургенев – ПЪРВА ЛюБОВ. АСЯ
12. Йенс Петер Якобсен – НИЛС ЛюНЕ 
13. Оноре дьо Балзак – ЕДНА ТЪМНА АФЕРА
14.  Сигрид Унсет – СЪРЦЕТО НА ЙЕНИ



7

ХАДЖИ МУРАТ

ХАДЖИ МУРАТ



8

Връщах се вкъщи през полята. Бе точно средата 
на лятото. Сеното от ливадите бе прибрано и скоро 
щеше да започва коситбата на ръжта. 

По това време на годината има чудесен избор от 
цветя: червени, бели, розови, дъхави, пухкави дете-
лини; наперени маргаритки; млечнобели, с яркожъл-
та средина – „обича ме – не ме обича“ със своя спарен 
остър мирис; жълта рапица с медения си дъх; изви-
сени лилави и бели, прилични на лалета камбанки; 
пълзящ грах; жълти, червени, розови, морави, изящ-
ни заешки уши; подрумчета с леко порозовял пух и 
едва доловим приятен дъх; метличини – ясносини на 
слънце, докато са наскоро цъфнали, и синкави и чер-
веникави – вечер и когато прецъфтяват; и нежните, 
с бадемов мирис бързо вехнещи цветове на повета.

Бях набрал голям букет от различни цветя и си 
отивах у дома, когато забелязах в крайпътния ров чу-
десен малиновочервен, цял разцъфнал бодил, от онзи 
вид, който по нашия край наричат „татарин“ и вни-
мателно го заобикалят, а когато е случайно окосен, 
косачите го изваждат от сеното, за да не им убоде ръ-
цете. Хрумна ми да откъсна този бодил и да го сложа 
в средата на букета. Слязох в рова, изпъдих впилата 
се в средата на цвета и сладко и отпуснато заспала 
там мъхеста земна пчела и се захванах да откъсвам 
бодила. Но това се оказа много трудно: не само че 
стъблото бодеше отвсякъде, дори през кърпичката, с 
която бях обвил ръката си, но бе извънредно жилаво, 
така че около пет минути трябваше да се мъча с него, 
като разкъсвах едно по едно влакънцата му. Когато 

ЛЕВ ТОЛСТОЙ
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най-сетне откъснах бодила, стъблото бе цялото раз-
ръфано, а и цветът вече не изглеждаше толкова свеж 
и хубав. Освен това с грубостта и безформеността си 
той не подхождаше на нежните цветя от букета. Съ-
жалих, че бях унищожил напразно цветчето, толкова 
хубаво на своето място, и го захвърлих. „Но каква 
енергия и каква сила за живот! – казах си аз, като по-
мислих с какви усилия откъснах цвета. – Как упори-
то се бранеше той и колко скъпо продаде живота си!“

Пътят за вкъщи минаваше през угарна, току-що 
разорана черноземна нива. Вървях нагоре по праш-
ния черноземен път. Разораната нива, собственост на 
помешчик1, бе много обширна, така че от двете стра-
ни на пътя и напред – към височината, не се виждаше 
нищо друго освен черна, равно набраздена, още не-
бранувана угар. Оранта бе добра и никъде из нивите 
не се виждаше нито едно растение, нито една треви-
чка – всичко бе черно. „Какво опустошително, жес-
токо същество е човекът, колко разнообразни живи 
същества и растения е унищожил, за да поддържа 
своя живот“ – мислех си аз, като търсех неволно 
нещо живо сред това мъртво, черно поле. Пред мен, 
вдясно от пътя, се виждаше някакво храстче. Когато 
се приближих, разпознах в храста същия „татарин“, 
чийто цвят напразно бях откъснал и хвърлил.

Храстът на „татарина“ имаше три издънки. Едната 
бе откъсната и остатъкът от клончето стърчеше като 
отсечена ръка. Другите две имаха по един цвят. Черве-
ни някога, сега тези цветове бяха черни. Едното стълб-
це бе пречупено и половината от него висеше надолу 
с измърсено цветче на края си; другото, макар изца-
пано с чернозем, все още стърчеше нагоре. Личеше 
1Помешчикът е дворянин-земевладелец в Русия през периода от края 
на XV до началото на XX век. – Бел. ред.

ХАДЖИ МУРАТ
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си, че цялото храстче е било прегазено от колело, след 
това се е изправило и затова бе приведено, но все пак 
право. Сякаш бяха откъснали къс от тялото му, изтър-
бушили вътрешностите му, отсекли ръката му, изболи 
очите му. Но то все пак стои изправено и не се предава 
на човека, унищожил наоколо всичките му братя.

„Каква енергия! – помислих си аз. – Всичко е по-
бедил човекът, унищожил е милиони треви, а това 
все още не се предава!“

И си спомних една отдавнашна кавказка история, 
част от която сам бях видял, друга – чул от очевидци, 
а трета си бях представил. Ето я тази история, създа-
дена от моите спомени и от въображението ми.

I
Беше в края на 1851 година.
През една студена ноемврийска вечер Хаджи Му-

рат влезе на кон в непокорния чеченски аул2 Махкет, 
над който се виеше миризлив дим от тезек.

Току-що бе затихнало напрегнатото пеене на мю-
езина и в чистия планински въздух, напоен с мириз-
мата на дима от тезека, през мученето на кравите и 

2Аул – кавказко селище. – Бел. ред. 

ЛЕВ ТОЛСТОЙ
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блеенето на овцете, които се прибираха в тясно сле-
пените една с друга като килийки на медена пита 
сакли3 на аула, ясно се чуваха гърлени звуци на пре-
пиращи се мъжки гласове и на женски и детски гла-
сове долу откъм чешмата.

Този Хаджи Мурат бе прочутият с подвизите си 
наиб на Шамил, който винаги пътуваше, носейки 
знамето си и придружаван от десетина мюриди4, 
които джигитуваха5 около него. Сега, с нахлупена 
качулка и загърнат в наметало, изпод което стърчеше 
пушка, той яздеше, придружен от един мюрид, като 
се мъчеше да бъде колкото е възможно по-незабеля-
зан, вглеждайки се предпазливо с живите си черни 
очи в лицата на срещнатите по пътя жители.

Като стигна в средата на аула, Хаджи Мурат под-
кара не по улицата за площада, а зави наляво в тяс-
на уличка. След като стигна до втората в уличката 
сакля, вкопана в планинския рид, той спря и се огле-
да наоколо. Под навеса пред саклята нямаше никого, 
но на покрива, зад наскоро измазания глинен комин, 
лежеше човек, завит с кожух. Хаджи Мурат побутна 
леко с дръжката на камшика си легналия на покрива 
човек и цъкна с език. Изпод кожуха се надигна ста-
рец с нощна шапка и омазан, скъсан бешмет6. Очи-
те на стареца, без мигли, бяха червени и влажни и 
той примигваше, за да се разсъни. Хаджи Мурат каза 
обичайното: „Селям алейкум“, и откри лицето си.

– Алейкум селям – усмихнат с беззъбата си уста, 
рече старецът, познал Хаджи Мурат, изправи се на 

3Сакля – каменна къща в Кавказ. – Бел. ред.
4Мюрид – човек, който иска да се посвети на исляма, избира си учител 
(мюршид) и е длъжен изцяло да му се подчинява. – Бел. ред. 
5Езда на кон у кавказките планинци и казаците, при която ездачът прави 
различни акробации. – Бел. ред.
6Бешмет – връхна кавказка дреха, антерия. – Бел. ред.

ХАДЖИ МУРАТ
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мършавите си крака и започна да ги пъха в сложе-
ните до комина чехли с дървени токове. След като 
се обу, той облече бавно неподплатения си смачкан 
кожух и заслиза заднишком по дървената стълба, оп-
ряна на покрива. И докато се обличаше и слизаше, 
старецът поклащаше глава на тънката си сбръчкана, 
загоряла шия и фъфлеше непрестанно с беззъбата си 
уста. Щом слезе на земята, той гостоприемно хвана 
поводите и дясното стреме на хаджимуратовия кон. 
Но пъргавият и як мюрид на Хаджи Мурат бързо ско-
чи от коня си, отстрани стареца и го отмени.

Хаджи Мурат слезе от коня и, накуцвайки леко, 
влезе под навеса. От вратата бързо излезе насреща 
му момче на около петнадесет години и учудено 
впи в пристигналите черните си, като зрели къпини, 
блестящи очи.

– Тичай в джамията, викни баща си – поръча му 
старецът, мина пред Хаджи Мурат, отвори леката 
врата, която скръцна, и го въведе в саклята. Докато 
Хаджи Мурат влизаше, от вътрешната врата излезе 
тънка, слаба жена на средна възраст, облечена с чер-
вен бешмет върху жълта риза и сини шалвари, която 
носеше възглавници.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ
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– Щастието иде с теб –  рече тя, наведе се ниско и 
започна да нарежда възглавниците до предната сте-
на, за да седне гостът.

– Да са живи синовете ти – отговори Хаджи Му-
рат, свали наметалото, пушката и сабята си и ги по-
даде на стареца.

Старецът предпазливо окачи на гвоздеите пушка-
та и сабята до висящото оръжие на домакина, между 
два големи таса, които блестяха върху гладко измаза-
ната и чисто варосана стена.

Хаджи Мурат нагласи пистолета отзад на кръста 
си, отиде до сложените от жената възглавници и като 
запретна черкезката7 си, седна на тях. Старецът клек-
на насреща му върху голите си пети, затвори очи и 
вдигна ръце с дланите нагоре. Хаджи Мурат направи 
същото. След като приключиха с молитвата си, два-
мата погладиха с ръце лицата си и събраха длани в 
края на брадите си.

– Не хабар? – попита Хаджи Мурат стареца, то-
ест: „Какво ново?“

– Хабар йок (нищо ново) – отговори старецът, гле-
дайки с червените си безжизнени очи не в очите, а 
към гърдите на Хаджи Мурат. – Аз живея в пчелар-
ника и сега дойдох само да навестя сина си. Той знае.

Хаджи Мурат разбра, че старецът не иска да раз-
правя онова, което знаеше и което Хаджи Мурат 
трябваше да знае, кимна леко с глава и престана да 
го разпитва.

– Никакви хубави новини няма – заговори старе-
цът. – Ново е само това, че зайците се съвещават как 
да прогонят орлите. А орлите постоянно разкъсват 

7Черкезка – дълга горна дреха на кавказците без яка, стегната в кръста. 
– Бел. ред. 

ХАДЖИ МУРАТ
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ту едного, ту другиго. Миналата седмица руските ку-
чета изгориха сеното на мичикските селяни, да пук-
нат дано – злобно изхриптя старецът.

Влезе мюридът на Хаджи Мурат и, стъпвайки 
меко по пръстения под с големи крачки на силните 
си крака, също като Хаджи Мурат свали наметалото, 
пушката и сабята си, остави само кинжала и писто-
лета си и окачи всичко останало на същите гвоздеи, 
на които висеше оръжието на Хаджи Мурат.

– Този кой е? – попита старецът Хаджи Мурат, со-
чейки влезлия. 

– Мой мюрид. Елдар се казва – рече Хаджи Мурат.
– Добре – каза старецът и посочи на Елдар място 

върху чергата до Хаджи Мурат.
Елдар седна с кръстосани крака и впи мълчаливо 

своите хубави кротки очи в лицето на разприказва-
лия се старец. Старецът разправяше как миналата 
седмица техните юнаци хванали двама войника: еди-
ния убили, а другия изпратили във Ведено при Ша-
мил. Хаджи Мурат слушаше разсеяно, поглеждаше 
към вратата и се вслушваше в звуците отвън. Под на-
веса пред саклята се чуха стъпки, вратата изскърца и 
влезе стопанинът.

Стопанинът на саклята, Садо, бе около четириде-
сетгодишен мъж, с къса брадичка, дълъг нос и със 
също такива черни, макар и не толкова блестящи 
очи, като тези на петнадесетгодишното момче, него-
вия син, който подтичваше след него и заедно с баща 
си влезе в саклята и седна до вратата. Като събу до 
вратата дървените си обувки, стопанинът бутна към 
отдавна небръснатия си тил на започналата да обра-
ства с черни косми глава големия стар, изтъркан кал-
пак и веднага приклекна срещу Хаджи Мурат.

Също като стареца, със затворени очи, той вдигна 
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ръце с дланите нагоре, каза молитва, поглади лице 
с ръцете си и едва тогава заговори. Каза, че има за-
повед от Шамил да заловят Хаджи Мурат жив или 
мъртъв, че изпратените от Шамил хора едва вчера са 
заминали, че народът не смее да не послуша Шамил 
и че затова човек трябва да е предпазлив.

– В моята къща – каза Садо – на моя кунак8, до-
като съм жив, никой нищо няма да стори. Но как ще 
бъде в полето? Трябва да помислим.

Хаджи Мурат слушаше внимателно и одобрител-
но кимаше. Когато Садо свърши, той каза:

– Добре. Сега трябва да се изпрати при русите чо-
век с писмо. Моят мюрид ще отиде, само че трябва 
да се намери водач.

– Ще изпратя брат си Бата – каза Садо. – Извикай
Бата – обърна се той към сина си.

 

8Кунак – гост, приятел. – Бел. ред. 

ХАДЖИ МУРАТ


