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Усмирителна риза наистина е била използвана в 
затвора Сан Куентин; описанията, които й прави 
Джек Лондон, се основават на интервю с бившия 
каторжник Ед Морел, чието име е използвано и за 
второстепенния герой на романа. За участието си 
в банди, които ограбват железниците на Южно-
тихоокеанската компания през 90-те години на XIX 
век, Морел прекарва 14 години в затворите на Кали-
форния (1894–1908), от които пет в единична килия. 
Джек Лондон се бори за помилването му. След осво-
бождаването си Морел е чест гост в ранчото на 
писателя.
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ГЛАВА 1

Целия си живот съм усещал други времена и 
други места. Усещал съм други личности в себе си. 
О, повярвай ми, същото е било и с теб, мой бъдещ 
читателю. Пренеси се обратно в детството си и ще си 
спомниш това усещане, за което говоря, като нещо 
преживяно в детските дни. Тогава не си бил завър-
шен, кристализирал. Бил си податлив, променящ се 
все още дух, съзнание и същност в процес на офор-
мяне – да, на оформяне и забравяне.

Забравил си много неща, читателю, и въпреки 
това, когато четеш тези редове, смътно си спом-
няш мъгляви картини от други времена и места, в 
които са се взирали детските ти очи. Днес те ти се 
струват като сънища. Но пък ако са били сънища, 
сънувани тогава, откъде бе дошло съдържанието 
им? Нашите сънища са объркана смесица от неща, 
които знаем. Същината на най-неправдоподобните 
ни сънища е същина на наши преживелици. Като 
дете, като мъничко детенце, ти си сънувал как падаш 
от огромна височина; сънувал си, че летиш във въз-
духа, както летят крилатите създания; мъчили са те 
пъплещи паяци и многокраки гадини, които живеят 
в калта; чувал си други гласове, виждал си други 
лица, кошмарно познати, и си се заглеждал в изгреви 
и залези, по-други от тези, които виждаш сега или си 
виждал някога в миналото, което можеш да събудиш 
в спомените си.
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Прекрасно. Тези детски видения са от други све-
тове, от други съществувания, видения на неща, които 
никога не си видял точно в този свят на точно сегаш-
ното ти съществуване. Откъде са дошли те тогава? 
От други съществувания? От други светове? Може 
би, след като прочетеш всичко, което ще напиша, ще 
намериш отговор на загадките, които съм ти задал и 
които сам ти си задавал на себе си, преди да си про-
чел писаното от мен.

Уърдсуърт1 е знаел. Той не е бил нито ясновидец, 
нито пророк, а само обикновен човек като вас, като 
всеки друг човек. Това, което е знаел, знаете и вие, 
знае го всеки друг. Но той най-сполучливо го е казал 
в пасажа, който започва с „Не напълно голи, не съв-
сем забравили…“.

А наистина мракът на затвора се сгъстява около 
нас, новородените създания, и ние твърде скоро 
забравяме. И все пак, когато сме били новородени, 
ние сме помнили други времена и други места, съну-
вали сме сънищата си за реене във въздуха. Да, и сме 
изживявали терзанията и изтезанията на кошмарния 
страх от смъртни чудовищни твари. Ние, новороде-
ните дечица, лишени от опит, сме били родени със 
страха, със спомена за страха, а споменът е опит.

Колкото до самия мен, още преди да проговоря, 
в онази толкова ранна възраст, в която съм издавал 
звуци, означаващи, че съм гладен или че ми се спи, 
още тогава съм знаел, че съм бил скитник между 

1 Английски поет романтик. – Бел. ред.
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звездите. Да, аз, чийто устни никога не бяха промъл-
вявали думата „цар“, съм помнил, че някога съм бил 
царски син. Нещо повече – помнил съм, че някога 
съм бил роб и син на роб и съм носил желязна халка 
на врата си.

И още нещо, когато съм бил на три, на четири 
и на пет години, още не съм бил аз. Бил съм нещо, 
което тепърва се оформя, непрекъснато променящ се 
дух, незастинал още в калъпа на отредената ми плът 
и време, и място. В този период всичко, което съм 
бил в десетте хиляди живота преди, се е борило и 
е вълнувало този променящ се дух в усилието да се 
въплъти в мен, за да стана това, което съм.

Глупаво, нали? Но помни, ти читателю, който, 
надявам се, ще пропътуваш с мен далеч през времето 
и пространството – помни, моля ти се, читателю, че 
много съм мислил по тези въпроси, че през дългите 
нощи и ужаси на мрака, продължили с години, аз съм 
бил сам с многото мои „аз“ и съм беседвал и изуча-
вал многобройните си други „аз“. Аз преминах през 
пъкъла на всичките си съществувания, за да ти разкажа 
нови неща, които ще споделиш с мен в някой случайно 
откъснат приятен час над написаното от мен.

И тъй, да се върна към думите си – на три-, 
четири- и петгодишна възраст аз още не бях аз. Само 
се превръщах в него, като се оформях в калъпа на 
тялото си с цялото властно, неразрушимо минало, 
проникнало в тази смесица, за да определи каква 
форма ще приема в това превръщане. Не беше мой 
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гласът, който изплакваше в нощта от страх пред 
познати твари, които без съмнение нито съм позна-
вал, нито съм могъл да познавам. Същото важи за 
детските ми ядове, привързаности, смехове. Други 
гласове са викали чрез моя глас – гласове на мъже 
и жени от едно време, на всичките мъгляви множе-
ства прародители. В ядното ми ръмжене е звучало 
и ръмженето на зверове, по-древни от планините, а 
безумните звуци на детската ми истерия, с цялата ѝ 
сляпа ярост, са се сливали с безсмислените, лишени 
от разум викове на живи твари от предиадамови, 
предгеологични времена.

И ето че тайната е разкрита. Сляпата ярост! Тя 
ме е погубила в този сегашен мой живот. Заради нея 
след няколко кратки седмици ще ме заведат от тази 
килия на издигнатото място с подвижен под и там ще 
ме предадат на смърт чрез обесване. Сляпата ярост 
винаги ме е погубвала през всичките ми съществу-
вания, защото сляпата ярост е моето гибелно, съдбо-
носно наследство от времето на слизестите твари в 
самия зачатък на света.

Време е да се представя. Не съм нито глупак, нито 
умопобъркан. Искам да го знаете, за да повярвате 
това, което ще ви разкажа. Аз съм Даръл Стандинг. 
Неколцина от вас, които ще четете тези редове, вед-
нага ще се сетите за мен. Но позволете да го обясня 
на мнозинството, които вероятно ще бъдат чужди 
хора. Преди осем години бях професор по агрономия 
в Селскостопанския факултет на Калифорнийския 
университет. Преди осем години сънливото универ-
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ситетско градче Бъркли бе потресено от убийството 
на професор Хаскел в една от лабораториите на мин-
ния институт. Убиецът бе Даръл Стандинг.

Аз съм Даръл Стандинг. Аз бях хванат на местоп-
рестъплението. Но правото и кривото в тази работа с 
професор Хаскел няма да обсъждам. То беше съвсем 
частна работа. Важното е, че в пристъп на гняв, обзет 
от тази пагубна сляпа ярост, чието проклятие нося 
от векове, аз убих своя колега професор. Съдебните 
протоколи показват, че съм го убил, и по изключение 
аз съм съгласен със съдебните протоколи.

Не, няма да ме обесят заради това убийство. За 
него бях осъден на доживотен затвор. Бях тридесет 
и шест годишен тогава. Сега съм на четиридесет 
и четири. Осемте години оттогава съм прекарал в 
калифорнийския щатски затвор „Сан Куентин“. Пет 
от тях прекарах на тъмно. Наричаха го „строг тъмни-
чен затвор“. Хората, които го излежават, го наричат 
„жива смърт“. Но през тези пет години на живот в 
смъртта аз успях да спечеля свобода, каквато мал-
цина някога са познавали. Най-строго пазен между 
всички затворници, аз пребродих не само света, но 
и вековете. Тези, които ме бяха погребали жив само 
за няколко години, без да искат, ми подариха безкрая 
на столетията. Наистина благодарение на Ед Морел 
аз спечелих пет години скитания между звездите. 
Но Ед Морел е друга история, за него ще ви разкажа 
малко по-нататък. Имам толкова много за разказване, 
че просто не зная откъде да почна.

Е, някакво начало. Аз се родих в едно стопан-
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ство в Минесота. Майка ми беше дъщеря на швед-
ски емигрант. Казваше се Хилда Тонесон. Баща ми 
Чонси Стандинг беше от стар американски род. Той 
започваше с Алфред Стандинг, контрактуван слуга, 
или, ако предпочитате, роб, докаран от Англия на 
плантациите във Вирджиния в дните, които са били 
стари дори за младия Вашингтон, когато той тръгнал 
да проучва пустошите на Пенсилвания.

Един син на Алфред Стандинг участвал във вой-
ната за независимост; един внук – във войната от 
1812 година. След това не бе имало война, в която 
да не е участвал някой Стандинг. Аз, последният от 
семейството, който скоро ще умра бездетен, се бих 
като редник на Филипините в последната ни война 
и за да отида там, се отказах от открилата се рано 
пред мен прекрасна кариера – професорското си 
място в университета в Небраска. Боже мой, когато 
се отказах тогава, бях напът да стана декан на Агро-
номическия факултет – аз, скитникът между звез-
дите, пълнокръвният авантюрист, непрокопсаният 
Каин на вековете, войнственият свещенослужител 
от най-далечни времена, мечтателният поет на заб-
равени векове, и до днес неотбелязан в историята на 
човечеството!

И ето ме – с окървавени ръце, в отделението на 
убийците в затвора „Фолсъм“, чакам деня, предписан 
от щатските власти, когато служителите на щата ще 
ме изпратят в това, което те наивно смятат за мрак – 
мрака, от който се боят; мрака, който буди във въоб-
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ражението им страшни и суеверни картини; мрака, 
който ги кара с лигавене и вайкане да се стичат пред 
олтарите на своите, създадени от страха, човекопо-
добни богове.

Не, аз никога не ще стана декан на който и да е 
Агрономически факултет. А пък аз разбирах от 
селско стопанство. То беше моя професия. Аз бях 
роден за него, отгледан за него, обучен за него; аз 
бях негов познавач. То беше моя дарба… Аз мога да 
посоча отдалеч крава, която дава мляко с висок про-
цент масленост, и да оставя млекомера на Бабкок да 
докаже колко е точно окото ми. Аз мога да погледна 
не земята, а пейзажа и да отсъдя достойнствата и 
недостатъците на почвата. Не ми трябва никаква 
лакмусова хартия, за да се произнеса дали тя е кисе-
линна, или алкална. Повтарям, селското стопанство 
в най-висшата му научна форма бе моя дарба и е 
моя дарба. И въпреки това щатът, който включва и 
всички свои жители, вярва, че може да затрие тези 
мои знания в безвъзвратния мрак с въже, сложено на 
врата ми, и с рязко дръпване, причинено от земното 
притегляне – тези мои знания, развивали се с тече-
ние на хилядолетия и узрели преди още по обрабо-
тените поля на Троя да бяха пасли някога стадата на 
овчарите чергари.

Царевица! Има ли друг, който да познава цареви-
цата? Налице е моята демонстрация в Уистар, с която 
повиших годишния добив на царевицата във всички 
околии на Айова с половин милион долара. Това е 



• 14 •

история. Много селски стопани, които се возят с 
автомобилите си днес, знаят кой е направил възмо-
жен този автомобил. Много сладки девойки и мла-
дежи с високи чела, задълбочили се в гимназиални 
учебници, не са и сънували, че аз съм направил въз-
можно това висше образование с моята обработка на 
царевицата в Уистар.

А ръководенето на селско стопанство! Аз дола-
вям загубите от излишно движение, без да проучвам 
филмовия им запис, независимо дали са движения 
на земеделски работник, или се дължат на разполо-
жението на селскостопанските постройки, или пла-
нирането на работата на работниците. На тази тема 
има мой учебник и таблици. Няма и сянка съмнение, 
че в този миг стотина хиляди селски стопани мръщят 
чела над отворените му страници, преди да изтръс-
кат последната си лула и легнат да спят. А пък аз стоя 
толкова по-високо от таблиците си, че ми стига да 
погледна някого, за да разбера неговите склонности, 
съгласуваност на движенията и коефициента на 
излишните движения.

И с това трябва да приключа първа глава на моя 
разказ. Часът е девет, а в отделението на убийците 
това означава гасене на лампите. Дори вече чувам 
лекия шум от гумените обувки на надзирателя, който 
идва да ме смъмри, че газената ми лампа още гори. 
Като че ли един обикновен жив човек може да мъмри 
обречения на смърт.
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ГЛАВА 2

Аз съм Даръл Стандинг. Много скоро ще ме изве-
дат и обесят. Междувременно казвам каквото ми е на 
сърцето и пиша на тези страници за други времена и 
места.

След присъдата ме затвориха до края на „естест-
вения ми живот“ в затвора. Аз се оказах непоправим. 
Непоправимият е ужасно човешко създание – поне 
това се подразбира под „непоправим“ според затвор-
ническата психология. Станах непоправим, понеже 
ненавиждам излишните движения. Затворът, както 
всички затвори, беше оскърбителен, скандален при-
мер на излишните движения. Сложиха ме в ютената 
тъкачница. Престъпното пропиляване на времето 
ме дразнеше. Защо пък да не ме дразни? Отстраня-
ване на излишните движения беше моя специалност. 
Преди откриването на парата или изобретяването на 
движени с пара тъкачни станове, преди три хиляди 
години, аз съм гниел в затвор в древния Вави-
лон; и повярвайте ми, че в онези отдавнашни дни 
ние, затворниците, сме тъкали на ръчните станове 
по-бързо и по-добре от затворниците в работилни-
ците с парни станове на „Сан Куентин“.

Престъпното пилеене на време беше отврати-
телно. Аз се разбунтувах. Опитах се да покажа на 
надзирателите двадесетина по-рационални начина. 
Те донесоха за мен на началството. Бях наказан 
с карцер и с лишаване от светлина и храна.  




