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ДРАМА ПО ВРЕМЕ НА ЛОВ
(Истинска случка)

– Какъв е? – попитах аз с досада красивия госпо-
дин насреща ми, Иван Камишов, който, изпаднал в 
нужда от пари, ми предлагаше един дебел ръкопис, 
заявявайки ми, че е начинаещ писател. – Какъв е сю-
жетът на вашето произведение?

– Как да ви кажа? Сюжетът не е нов... Любов... 
Убийство... Прочетете го, ще видите... Спомен на 
един съдебен следовател.

Понамръщих се. Камишов замига с очи, потрепе-
ри и бързо каза:

– Творбата ми е написана в стар съдебен стил, но в 
нея ще намерите нещо преживяно... истина... Всичко, 
което разказвам, от началото до края, е минало пред 
очите ми; бил съм свидетел и дори участник в него...

– Не е важно истина ли е, все пак не е необходимо 
всичко да бъде видяно, за да се опише. Отдавна ушите 
на нашето общество са пропищели от Шкляревски1. То 
е изморено от всички тези тайнствени убийства, из-
кусни лукавства на детективи и извънредни проница-
телности на съдебни следователи. Има общества и об-
щества. Аз говоря за това общество, което чете нашия 
вестник. Какво е заглавието на вашето произведение?

– „Драма по време на лов“.

1 Александър Андреевич Шкляревски (1837–1883) – руски 
писател, основател на жанра „криминален роман“ в Русия. – 
бел. ред. 
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– Е, това не е сериозно, право да ви кажа!... А и 
имам толкова много ръкописи, че е невъзможно да 
взема още, дори и да имат известни достойнства.

– Все пак, господине, вземете ръкописа ми... Ви 
казвате: „Това не е сериозно“, но може ли да се гово-
ри така, без да е прочетен ръкописът... Възможно ли 
е да мислите, че съдебните следователи не могат да 
пишат сериозно?

Камишов бърбореше, въртеше един молив меж-
ду пръстите си и гледаше върховете на обувките си. 
Най-накрая той ме умилостиви.

– Добре – казах, – оставете ръкописа си. Но не ви 
обещавам да го прочета скоро. Ще трябва да почакате...

– Дълго ли?
– Не знам... Минете след два– три месеца...
– О, много дълго!... Но не смея да настоявам... До-

бре, както обичате...
Той стана и взе фуражката си, чиновническата си 

фуражка.
– Благодаря ви, че ме приехте. Като се прибера 

вкъщи, ще се храня с надежди. Три месеца надеж-
ди!... Но аз ви отегчавам... Моите почитания...

– Позволете ми само още една дума! – казах, пре-
листвайки обемистия ръкопис, изписан със ситен 
почерк. – Разказът ви е от първо лице. Да не би зад 
съдебния следовател да се криете вие?

– Да, но с чуждо име, не с моето. Ролята ми в тази 
история е някак си скандална... Притеснявам се да из-
ползвам истинското си име... Значи след три месеца?

– Да, не по-рано.
– Бъдете здрав.
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Бившият съдебен следовател се поклони изящно, 
хвана внимателно дръжката на вратата и изчезна, оста-
вяйки произведението си на масата ми. Аз го сложих в 
чекмеджето на бюрото си и то престоя там два месеца. 
Един ден, тръгвайки за вилата си, аз си спомних за него 
и го взех със себе си. В купето на влака отворих ръко-
писа и започнах да чета от средата. Бях заинтригуван.

Същата вечер, макар че нямах свободно време, аз 
прочетох творбата от първия ред до думата „край“, 
написана с едри букви. През нощта я препрочетох и 
на разсъмване се разхождах по терасата на жилище-
то ми и разтривах очите си, сякаш исках да излича от 
ума си някаква мъчителна и неочаквана мисъл. 

Мисълта бе наистина скръбна, непоносима... Без да 
съм съдебен следовател и още по-малко някой заклет 
психолог, струваше ми се, че бях открил отвратител-
ната тайна на един човек – тайна, с която нямах какво 
да правя. Крачех бързо напред– назад по терасата и се 
убеждавах, че не трябва да вярвам на откритието си. 

Произведението не бе публикувано в моя вестник по-
ради причини, които ще обясня на читателя в послесловие-
то. Засега му предлагам да прочете ръкописа на Камишов.

Историята не се отличава от обикновените. Има 
много недостатъци и е дълга... Авторът има слабост 
към хубавите изрази, за да направи впечатление. Вижда 
се, че пише за първи път, с доста непохватно перо... Но 
все пак книгата се чете леко. Има сюжет, основна мисъл 
и, най-важното, разказът е оригинален sui generis1.

Ето я.

1 Своего рода (лат.) – бел. ред. 



8

ДРАМА ПО ВРЕМЕ НА ЛОВ
(Извлечение от спомените на един  

съдебен следовател)

I

– Мъжът уби жена си!... Ах, колко сте глупави!... 
Дайте ми захар, хайде!

Крясъкът ме събуди. Аз се протегнах и почувст-
вах във всичките си крайници тежест, някакво не-
разположение... Човек може да почувства тежест в 
крак, в ръка, но този път ми се стори, че е натежало 
цялото ми тяло, от главата до петите. Не се чувст-
вах отпочинал, а отмалял след следобедната дрямка в 
задушната стая сред бръмченето на мухи и комари. 
Останал без сили и облян в пот, аз станах и отидох до 
прозореца. Слънцето все още бе високо и гореше със 
същата ярост, както преди три часа. Имаше още дос-
та време до залязването му и до вечерната свежест.

– Мъжът уби жена си!
– Иван Демянич – извиках, первайки леко птица-

та по клюна – стига си лъгал!... Мъжете, скъпи мой, 
убиват жените си само в романите и то на тропиците, 
където кипят африкански страсти. На нас ни стигат 
ужаси като кражба с взлом или използване на чужда 
самоличност.

– Кражба с взлом!... – повтори с извития си клюн 
Иван Демянич... – Ах, колко сте глупави!

– Какво да се прави, скъпи мой? Виновни ли сме 
ние, хората, че мозъкът ни е ограничен? И освен това 
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няма нищо лошо, Иван Демянич, да си глупав при та-
кава температура. Ти си умен, приятелю, но и твоят 
ум се разтапя; и ти ставаш идиот от тази жега.

Само така наричаха моя папагал: Иван Демянич. 
Той се бе сдобил с това име съвсем случайно. Един 
ден, докато моят слуга Поликарп чистеше клетката 
му, той бе направил откритие, без което благород-
ната птица би си останала чисто и просто „папагал“. 
Мързеливецът изведнъж се бе досетил, че клюнът на 
птицата ужасно прилича на носа на Иван Демянич, 
бакалинът в нашето село. 

И от този ден името и презимето на търговеца с 
дългия нос завинаги бяха свързвани с папагала. По 
волята на Поликарп птицата бе присъединена към 
човешкия род, докато бакалинът, изгубвайки името 
си, стана известен в устите на хората от селото като 
„папагала на съдебния следовател“. 

Купих Иван Демянич от майката на предшестве-
ника ми, съдебния следовател Поспелов. Купих го 
заедно със старинната дъбова мебелировка, готвар-
ската печка и цялата покъщнина на Поспелов, почи-
нал малко преди назначението ми. Стените ми и до 
днес са украсени със снимки на роднините му, а над 
леглото ми виси портретът на бившия собственик. С 
две думи, не свалих от стените нито една снимка; ос-
тавих жилището така, както го намерих. По природа 
съм много мързелив, интересувам се само от собст-
вения си комфорт и нямам никакво желание да преча 
на живи или умрели хора да висят по стените ми. 

Папагалът ми се задушаваше също като мен. Той 
чорлеше перата си, разтваряше криле и повтаряше 
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изреченията, на които го бяха научили предшестве-
никът ми и Поликарп. За да минава времето ми сле-
добед, аз сядах пред клетката и наблюдавах движе-
нията на птицата, която се стараеше, доколкото бе 
възможно, да се спаси от жегата и от насекомите в 
перата ѝ. Папагалът изглеждаше много нещастен.

В предверието се чу басов глас, който питаше:
– В колко часа става?
– Зависи! – отговори Поликарп. – Може да стане в 

пет следобед, може да спи и до сутринта... Така и така 
нищо не прави...

– Вие сте негов слуга?
– Негов слуга... Хайде, стига приказки, че ми до-

саждаш... Не виждаш ли, че чета?
Хвърлих поглед в предверието. Както обикновено, 

Поликарп лежеше върху един голям червен сандък и 
четеше. Забил нос в книгата, със сънени очи, слугата 
мърдаше устните си и мръщеше вежди. Присъствие-
то на външен човек, един брадат, едър селянин, кой-
то напразно се опитваше да завърже разговор с него, 
явно го дразнеше.

Щом се показах, селянинът се отдръпна от сандъ-
ка и застана мирно, по войнишки. Поликарп направи 
недоволна физиономия и, без да откъсва поглед от 
книгата, леко се надигна.

– Идвам от името на графа, Ваше благородие. Гра-
фът благоволява да ви поздрави и да ви покани неза-
бавно в домя си...

– Графът е пристигнал? – попитах аз изненадано.
– Точно така, Ваше благодорие... Пристигна сно-

щи, през нощта. Заповядайте писмото му, господине.
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– Пак го довлече дяволът! – измърмори Поли-
карп. – Хубаво прекарахме две лета без него. Но ето 
го, идва да отвори кочината си. Това безсрамие няма 
край.

– Я мълчи там... Никой не те пита!
– Няма за какво да ме питат... Отново ще се връ-

щате пиян– залян и ще се къпете с дрехите в езеро-
то... А аз само ще чистя! Три дена няма да ми сти-
гат!

– Какво прави графът днес? – попитах селянина.
– Обядваше, когато ме изпрати у вас. А преди 

обяд ловеше риба с въдица, господине, в една бе-
седка за къпане... Какво ще заповядате да му отго-
воря?

Отворих писмото и прочетох:

„Скъпи Пьотр, ако си още жив и в 
добро здраве и ако не си забравил твоя 
приятел по чашка, обличай се и идвай у 
дома. Пристигнах тази нощ и вече съм 
отегчен до смърт. Очаквам те с безгра-
нично нетърпение. Бих желал да дойда 
да те взема и да те доведа в моята дуп-
ка, но жегата ме унищожава. Вея си с 
едно ветрило, за да облекча мъките си. 
Как е твоят остроумен Иван Демянич? 
Сражаваш ли се още с твоя начумерен 
Поликарп? Пристигай по-скоро, за да ми 
разкажеш всичко. 

Твой А. К.“
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Нямаше нужда да гледам подписа, за да разпозная 
в едрия, грозен почерк пияната, рядко пишеща ръка 
на моя приятел граф Алексей Карнеев. Краткостта на 
писмото и претенциите му за известна игривост ме 
караха да мисля, че моят не дотам интелигентен при-
ятел е скъсал стотици листи хартия, докато съчини 
това послание. Графът бе използвал хитрини, за да 
избегне граматични изрази и думи, с които не умееше 
да се справя.

– Какво ще ми заповядате да му отговоря? – пов-
тори селянинът.

Не отвърнах веднага на този въпрос, а и всеки бла-
гоприличен човек би се поколебал на мое място. Гра-
фът ме обичаше и ми засвидетелстваше искреното си 
приятелство; аз обаче не бях привлечен от него и не го 
обичах. Така че по-скоро бе редно да отблъсна прия-
телството му, отколкото да ида в дома му и да се прес-
трувам. А и да отида у графа, би означавало отново да 
затъна в живота, който Поликарп окачествяваше като 
„свински“. Преди две години, когато графът още не бе 
заминал за Петербург, този живот бе разклатил силно-
то ми здраве и бе изпразнил съзнанието ми.

Разпуснатият живот не бе успял да съсипе напъл-
но организма ми, но ме бе направил известен в цяла-
та околност.

Моят разум ми каза цялата истина, припомняйки 
ми неотдавнашното минало, само при мисълта за кое-
то се изчервявах от срам. Но аз се колебаех.

– Поздрави графа и му благодари, че си е спомнил 
за мен – отговорих на пратеника. – Кажи му, че съм 
много зает, но... Кажи му...
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И точно в момента, когато едно решително „не“ 
щеше да се откъсне от езика ми, внезапно ме обзе 
някакво мъчително чувство... Млад мъж, пълен с жи-
вот, сила и желания, изоставен по волята на съдбата 
в една селска дупка, бе обзето от копнеж, самота...

Спомних си градините на графа с великолепните 
оранжерии и тесните, някак си поетични алеи. Позна-
вах много добре тези алеи, над които стари сплетени 
липи образуваха сенчест свод. Познаваха ги и жени, 
които жадуваха за любовта ми в полумрака. 

Също така си спомних разкошния салон и меко-
тата на кадифените кресла, тежките завеси, дебелия 
килим; спомних си ги с копнежа на младо, здраво 
животно... В съзнанието ми изникнаха моята пиянска 
доблест, сатанинската ми гордост и презрението към 
живота, които изпитвах.

И едрото ми тяло, уморено от спане, искаше отно-
во да се задейства...

– Кажи му, че ще дойда!
Селянинът се поклони и си отиде.
– Ако знаех – измърмори Поликарп, прелиствайки 

бързо и наслуки книгата си, – нямаше да пусна този 
дявол да влезе!

– Остави книгата и оседлай Зорка – заповядах аз 
строго. – Хайде, по-живо!

– По-живо ли?... Как така?... Хайде де!... Ще тръг-
на да тичам... Да беше поне за нещо полезно, ами то – 
за да кърша на дявола рогата!

Последните думи бяха измърморени полугласно, 
за да ги чуя. След това нахалство слугата се протег-
на, ухили се презрително и зачака да му отговоря 
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нещо остро. Но аз се престорих, че не съм чул. Най-
решителното и най-доброто оръжие в схватките ми с 
Поликарп бе мълчанието. То го наказваше по-силно, 
отколкото някой удар по врата или поток от псувни...

Докато Поликарп извеждаше кобилата ми, за да я 
оседлае, аз хвърлих поглед върху книгата, която му 
попречих да чете. Тя бе „Граф Монте Кристо“, стра-
ховитият роман на Дюма...

Моят цивилизован глупак четеше всичко – от над-
писите по дюкяните до Огюст Конт1, както и книги-
те, които държах в сандъка и които дори не бях чел. 
Но сред тези напечатани или написани на ръка про-
изведения, той признаваше само романи със силна 
и страшна развръзка, с високопоставени господа, с 
отрова и подземия; всичко друго бе пълнеж... Вече 
обаче трябваше да вървя... 

След четвърт час копитата на Зорка вдигаха прах 
по пътя от селото ми към замъка на графа. Слънцето 
залязваше, но морната жега още бе голяма... Парещи-
ят въздух бе сух, макар че пътят вървеше край брега 
на огромно езеро. Отдясно виждах водния простор, 
отляво – младата пролетна зеленина на дъбова гора, 
но бузите ми сякаш преминаваха през Сахара.

„Ще има буря“ – казах си аз, мислейки си какво 
удоволствие би бил сега някой проливен дъжд.

Езерото дремеше приятно. То не отвърна с ника-
къв звук на моята бърза езда. Само от време на време 

1 Изидор Мари Огюст Франсоа Ксавие Конт е френски фи-
лософ, основоположник на позитивизма и научната социоло-
гия. – бел. ред. 
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пронизителният крясък на някой бекас прекъсваше 
мъртвото мълчание на неподвижния исполин. 

Случваше се Зорка да ме прекара през гъст облак 
от комари, а в далечината едва-едва се движеха трите 
малки лодки на стария Михай, който отдаваше под 
наем езерото за риболов. 

Яздех по извивките на брега. По права линия мо-
жеше да се мине само с лодка. Пътуващите по суша 
трябваше да направят грамадна обиколка, която 
удължаваше пътя с осем версти. 

Без да губя от поглед езерото, аз виждах целия 
път: бялата глина по отсрещния бряг, една цъфнала 
череша, малко по-нататък гълъбарника на графа, пъ-
лен с разноцветни гълъби; виждах и бялото петно на 
малката камбанария на църквата му. 

По пътя си мислех за странните ми отношения с 
човека, когото отивах да видя. Би било интересно да 
си дам сметка за тях, да ги изясня, но – уви! – тази 
задача бе непосилна за мен. 

Нашите познати обясняваха по-различен начин 
връзката ми с графа.

Ограничените умове обичаха да твърдят, че знатни-
ят граф вижда в лицето на бедния съдебен следовател 
от прост произход другар по чашка. Според тях, аз се 
влачех и унижавах на трапезата на господаря, за да гри-
зя кокала и да обирам трохите. Те мислеха, че богата-
шът, на когото завиждаха и от когото се страхуваха в 
цялата област, бе много остроумен и либерален човек. 
Как иначе биха си обяснили милостивото слизане на 
графа на нивото на един следовател без пукната пара и 
великодушието му към моето свойско говорене на „ти“. 
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По-умните хора обясняваха отношенията ни с 
„нашите общи интереси“.

С графа бяхме на една възраст и бяхме завършили 
един и същи университет. И двамата бяхме учили право, 
една наука, по която имахме твърде повърхностни зна-
ния. Аз все още знаех едно– друго, но графът бе удавил 
в алкохол и забравил всичко, което някога бе научил. 
И двамата бяхме горди и по някаква причина, известна 
само на нас, избягвахме обществото, подобно на дива-
ци. Не ни интересуваше мнението на хората от окръга. И 
двамата бяхме неморални и се очакваше да свършим зле.

Това бяха „общите интереси“, които ни свързва-
ха. Хората, които ни познаваха, не биха могли да ка-
жат нищо повече за отношенията ни.

Те биха казали повече, ако знаеха колко слаба, 
мила и покорна е природата на моя приятел графа 
и колко силен и упорит съм аз. Биха добавили дори 
още, ако знаеха колко ме обичаше този слаб човек 
и колко малко го обичах аз. Всъщност графът ми 
предложи приятелството си и аз пръв започнах да 
му говоря на „ти“, но с каква разлика в тона! При 
едно излияние на добри чувства той ме бе прегърнал 
и свенливо бе поискал да му бъда приятел; един ден 
аз, обзет от презрение и отвращение, му казах:

– Престани с тези магарии!
Той бе приел това обръщение на „ти“ като израз 

на приятелство и, широко отворил очи, ми бе отвър-
нал с честно, братско „ти“.

Да, би било най-почтено да обърна коня си и да 
се върна при Поликарп и моя папагал; и това би ми 
струвало толкова по-малко.




