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Ч Е Р Н И Я Т  К О Т А Р А К

Нито разчитам, нито претендирам някой да 
повярва на най-чудовищната и същевременно 
най-баналната история, която искам да раз-
кажа. Щом самият аз не мога да го повярвам, 
значи само някой смахнат би могъл да разчита 
на подобно нещо. Аз не съм смахнат и всичко 
това явно не е сън. Но утре вече няма да съм 
между живите, затова днес трябва да се покая, 
за да ми олекне на душата. Единственото ми 
намерение (то е ясно), накратко, без да мъдру-
вам лукаво, да изложа пред света някои чисто 
семейни случки. На мен тези случки в крайна 
сметка ми донесоха само ужас, те ме изтор-
мозиха и ме погубиха. Въпреки всичко обаче 
няма да се опитвам да ги разгадая. За мен беше 
много страшно, макар че на мнозина може да 
се стори по-безобидно и от най-невъобрази-
мите фантазии. По-късно някой умен човек 
вероятно ще намери съвсем просто обяснение 
за погубилия ме призрак – някой човек с по-
хладен ум, по-логичен и най-вече не толкова 
впечатлителен като мен. В обстоятелствата, за 
които не мога да говоря, без да изтръпвам, той 
ще забележи единствено и само поредица от 
закономерни причини и следствия.
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Като малък аз се отличавах с послушание и 
кротък нрав. Нежността на душата ми се проя-
вяваше толкова открито, че връстниците дори 
ме вземаха на подбив. Особено много обичах 
различните животинки и родителите не въз-
разяваха да си имам домашни любимци. С тях 
прекарвах всяка свободна минута и да ги хра-
ня и галя за мен беше връх на блаженството. 
С годините тази особеност на характера ми се 
разви и когато пораснах, твърде малко неща в 
живота можеха да ми доставят по-голямо удо-
волствие. Не е необходимо да обяснявам на ня-
кого, който е бил привързан към вярното си и 
умно куче, с каква гореща благодарност му се 
отплаща то. В безкористната и самоотвержена 
любов на животното има нещо, покоряващо 
сърцето на всеки, който неведнъж е изпитвал 
вероломното приятелство и измамната преда-
ност, характерни за Човека.

Аз се ожених млад и за щастие намерих в 
съпругата си наклонности, близки до моите. 
Забелязала пристрастието ми към домашните 
животни, тя не пропускаше случай да ме зарад-
ва. Имахме и птици, и златни рибки, и поро-
дисто куче, и зайци, и маймунка и котарак.

Котаракът беше неимоверно едър, красив, 
целият черен, без нито едно петънце и се отли-
чаваше с изключителен ум. Когато станеше дума 
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колко е съобразителен, жена ми, която беше су-
еверна по душа, често ми намекваше за старо-
то народно поверие, че всички черни котки се 
смятат за върколаци. Не го намекваше сериозно, 
разбира се, споменавам тази подробност само 
защото тук му е мястото да я спомена.

Плутон (така се наричаше котаракът) беше 
мой любимец и аз често си играех с него. Вина-
ги го хранех сам и когато си бях вкъщи, той ме 
следваше по петите. Опитваше се дори да из-
лиза с мен и навън и трябваше да положа доста 
усилия, за да го отуча от този навик.

Приятелството ни продължи няколко го-
дини, но през това време под влиянието на 
Дяволската Съблазън моят нрав и характер, 
коренно се промениха (изгарям от срам да го 
призная) към по-лошо. От ден на ден ставах 
все по-мрачен, раздразнителен и безразличен 
към чувствата на околните. Позволявах си гру-
бо да крещя на жена си. Накрая дори ѝ посег-
нах. Моите домашни любимци също усетиха 
промяната, разбира се. Аз не само престанах 
да им обръщам внимание, но дори се държах 
лошо с тях. Към Плутон обаче все пак бях за-
пазил доста уважение и не си позволявах да го 
нагрубявам, както без никакви угризения се 
държах със зайците, маймунката и дори с ку-
чето, когато то се галеше в мен или случайно се 
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намираше наблизо. Но болестта ми се развива-
ше, а няма по-ужасна болест от пристрастява-
нето към Алкохола. Накрая дори Плутон, кой-
то вече беше остарял и поради това бе станал 
по-капризен, дори Плутон започна да страда 
заради непоносимия ми нрав.

Една нощ се прибрах доста пийнал от лю-
бимата си кръчма и изведнъж не знам защо 
реших, че котаракът ме избягва. Хванах го, но 
уплашен от грубостта ми, той ме ухапа по ръ-
ката – не много силно, но все пак до кръв. В мен 
веднага се всели демонът на яростта. Не можах 
да се овладея. Душата ми сякаш изведнъж на-
пусна тялото и цялото ми същество бе обзето 
от злоба, по-свирепа от дяволската и разпал-
вана от някакъв зъл дух. Извадих от джоба на 
жилетката си сгъваемото ножче, отворих го, 
стиснах нещастния котарак за гушата и най-
безмилостно му извадих едното око! Изчервя-
вам се, цял горя, изтръпвам, когато описвам 
това чудовищно злодеяние.

На сутринта, когато разсъдъкът ми се върна, 
когато се наспах след снощната почерпка и ал-
кохолните пари изветряха, долната постъпка, 
легнала на съвестта ми, пробуди в мен разка-
яние, примесено със страх, но това беше само 
смътно и двойствено чувство, което не остави 
в душата ми диря. Отново се отдадох на запой 
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и скоро удавих в алкохол самия спомен за дея-
нието си.

Междувременно раната на котарака полека 
започна да заздравява. Вярно, че липсващото 
око правеше ужасяващо впечатление, но болка-
та явно беше стихнала. Той все така се движеше 
из къщи, но както и би трябвало да се очаква, 
щом ме видеше, побягваше от страх. Сърцето 
ми все още не се беше ожесточило докрай и 
отначало горчиво съжалявах, че съществото, 
така привързано към мен някога, сега не крие 
омразата си. Скоро обаче това чувство отстъ-
пи място на озлоблението. И тогава, сякаш за 
капак на окончателната ми гибел, в мен се про-
буди духът на противоречието. Философите не 
му обръщат внимание. Но до дъното на душата 
си аз съм убеден, че духът на противоречието 
е едно от всевечните ръководни начала в чо-
вешкото сърце, от неизкоренимите първични 
способности или чувства, които определят са-
мата Човешка природа. На кого не се е случва-
ло стотици пъти да извършва нещо лошо или 
безсмислено, без да има никаква причина за 
това, само защото не бива да го прави? И нима 
въпреки здравия разум ние не изпитваме не-
прекъснатото изкушение да нарушим закона, 
само защото това е забранено? Та и в случая 
духът на противоречието се събуди в мен, за 



12

да ме обрече на окончателна гибел. Точно тази 
необяснима склонност на душата към самоиз-
тезание, към насилие над собственото ни ес-
тество, склонността ни да вършим зло заради 
самото зло, ме накара да докарам докрай тор-
моза над безсловесното същество. Една сутрин 
най-хладнокръвно сложих на шията на кота-
рака примка и го обесих на един клон. Обесих 
го, макар че очите ми бяха пълни със сълзи и 
сърцето ми се късаше от разкаяние, обесих го, 
защото помнех как ме е обичал някога, защо-
то чувствах колко несправедливо постъпвам, 
обесих го, защото знаех какъв грях извърш-
вам – смъртен грях, който обрича безсмъртна-
та ми душа на толкова страшно проклятие, че 
тя да бъде низвергната, ако това е възможно, в 
онези дълбини, докъдето не стига дори мило-
сърдието на Всеблагия и Всемогъщия Господ.

В нощта след това злодеяние се събудих от 
вика: „Пожар!“ Завесите до леглото ми бяха 
в пламъци. Цялата къща гореше. Жена ми, 
прислужникът и аз самият едва не изгоряхме 
живи. Бях напълно разорен. Огънят погълна 
цялото ми имущество и оттогава отчаянието 
стана моя орис.

В мен има достатъчно твърдост, за да не се 
опитвам да търся причината и следствието и 
да свържа нещастието си с безмилостното си 
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деяние. Искам само да проследя до най-мал-
ката подробност цялата поредица от събития 
и не възнамерявам да пренебрегна нито една, 
макар и най-съмнителната брънка. На другия 
ден след пожара отидох да видя останките от 
къщата. Всички стени, освен една, бяха рухна-
ли. Оцеляла беше само доста тънката вътреш-
на преграда в средата на къщата, където преди 
това се намираше леглото ми. Мазилката тук 
беше устояла срещу огъня напълно успешно и 
си го обясних с това, че беше прясна. Наоколо 
се беше събрала голяма тълпа и безбройните 
очи вторачено и ненаситно се взираха в едно 
място. Думите: „Странно!“, „Не може да бъде!“ 
и различните други подобни възгласи събуди-
ха любопитството ми. Приближих се и върху 
бялата повърхност видях нещо като барелеф на 
огромен котарак. Точността на изображението 
изглеждаше наистина необяснима. На врата на 
котарака имаше въже.

Отначало този призрак (просто не мога да 
го нарека другояче) предизвика у мен ужас и 
недоумение. Но като помислих малко, донякъ-
де се успокоих. Сетих се, че обесих котарака в 
градината пред вкъщи. По време на суматохата 
около пожара градината се е изпълнила с хора, 
някой е прерязал въжето и е метнал котарака 
през отворения прозорец право в стаята ми. 



14

Може би по този начин е искал да ме събуди. 
Когато стените са рухнали, развалините са за-
лепили жертвата на моята жестокост за прясно 
измазаната преграда и от горещината на пла-
мъка и отровните изпарения там се е отпечата-
ла рисунката, която виждах.

Макар да успокоих ако не съвестта, то поне 
ума си, като бързо си обясних странното явле-
ние, което току-що описах, то все пак остави в 
мен дълбока следа. Призракът на котарака ме 
преследваше неотстъпно месеци наред; и тога-
ва в душата ми се върна някакво смътно усе-
щане, което външно, но само външно, прили-
чаше на разкаяние. Аз дори започнах да жаля 
за загубата и да търся из мръсните вертепи, от 
които сега вече почти не излизах, някой също 
такъв котарак, който да ми замени предишния 
любимец.

Една нощ, когато потънал в полузабрава 
седях в някакво долнопробно заведение, из-
веднъж забелязах нещо черно върху едно от 
огромните бурета с джин или с ром, които 
представляваха едва ли не цялата обстановка 
наоколо. Няколко минути не свалях очи от бу-
рето и недоумявах как така досега не съм за-
белязал това странно нещо. Приближих се и 
го докоснах. Беше черен котарак, много едър, 
досущ като Плутон, и като две капки вода при-
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личаше на него, но с една-единствена разлика. 
По козината на Плутон нямаше нито един бял 
косъм, докато сегашният котарак беше с мръс-
нобяло петно почти по целите гърди.

Когато го докоснах, той скочи, замърка сил-
но и явно много зарадван от вниманието ми се 
погали в ръката ми. Точно такъв котарак бях 
търсил. Веднага поисках да го купя, но собстве-
никът на заведението отказа да вземе парите. 
Не знаел откъде е дошъл този котарак, никога 
преди не го бил виждал.

През цялото време галих котарака, а когато 
тръгнах да си ходя, той явно пожела да дойде 
с мен. Нямах нищо против и по пътя от време 
на време се навеждах да го погаля. Вкъщи той 
бързо свикна с обстановката и веднага стана 
любимец на жена ми.

Но постепенно аз самият започнах да изпит-
вам към него все по-голяма неприязън. Изобщо 
не бях го очаквал обаче – не знам как и защо – 
неговата очевидна обич пораждаше в мен само 
отвращение и яд. Малко по малко тези чувства 
прераснаха в неистова омраза. Избягвах кота-
рака как ли не и само смътният срам и споме-
нът за предишното ми злодеяние ме възпираха 
да му видя сметката. Минаваха седмици, но аз 
нито веднъж не го ударих и изобщо с пръст не 
го пипнах; но бавно, много бавно, започна да 




