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АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН 

1799 – 1837

Чувственият свят на Пушкин е неимоверно богат –  
женската красота е постоянно в обсега на вниманието му. 

Пушкин обичаше да принася жертви на Бакхус 
и Венера – пише неговият приятел от лицея поетът  
С. В. Комовски. – Той ухажваше хубавичките актри-
си на граф Толстой, при което се проявяваха цялата 
пламенност и сладострастност на африканската 
му природа. Пушкин до такава степен обичаше же-
ните, че още когато беше на 15 – 16 години, само от 
едно докосване до ръката на партньорката по време 
на баловете в лицея погледът му пламваше, той за-
почваше да диша тежко, пръхтеше като нетърпе-
лив кон в млад табун.

Робърт Бърнс казва: „Глупакът, непознаващ любов- 
та, достоен е за съжаление“. Но различните хора из-
живяват любовта по различен начин. Петрарка среща 
Лаура и посвещава на тази своя страст целия си живот 
и цялата си поезия. При Пушкин нещата са различни. 
Той се влюбва неведнъж и винаги изпод вдъхновено-
то му перо се раждат дълбоко лирични и музикални 
стихове, нежни и страстни, възвишени и чувствени, 
тъжни и закачливи, сантиментални и фриволни. Широ-
коизвестни са думите на поета в писмото му до Вера 
Фьодоровна Вяземска (1830): „Бракът ми с Наталия 
(това е, ще отбележа в скобки, моята сто и тринайсета 
любов) е решен“.

Сам по себе си Пушкин беше грозен – казва братът 
на поета Лев Сергеевич, – но имаше изразително и 
одухотворено лице; беше нисък (два аршина и нещо), 
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но източен и забележително стегнат и съразме-
рен. Пушкин се харесваше на жените – с тях той 
беше изключително забавен. Когато ухажваше ня-
коя или когато беше истински увлечен по нея, уме-
еше да говори изключително изкусително. Трябва 
да отбележа, че рядко бихте могли да срещнете 
човек, който да се изказва толкова апатично и 
досадно като Пушкин, когато темата не го инте-
ресуваше. Но станеше ли дума за нещо близко на 
душата му, тутакси се сдобиваше с изумително 
красноречие. Тогава ставаше поет, при това мно-
го по-вдъхновен, отколкото във всичките си съчи-
нения. Пушкин изобщо не обичаше да говори за по-
езия и литература, а с жените никога не засягаше 
тази тема.

Алексей Николаевич Вулф, негов приятел, другар 
по чашка и съсед по имение, допълва в своя дневник 
този бегло нахвърлян портрет:

Пушкин говори много красиво, неговият пламе-
нен, проницателен ум бързо анализира нещата, но 
точно тези качества са и причината съжденията 
му понякога да са повърхностни и едностранчиви. 
Той мигновено вниква в характера на хората, с кои-
то се среща, а жените познава както никой друг. 
Благодарение на това, без никакви други външни 
предимства, които винаги оказват много силно 
влияние върху нежния пол, единствено със своя 
блестящ ум той печели тяхната благосклонност. 



Виелица
носят се конете там,
сняг дълбок те газят...
Ей самотен божи храм
се встрани показва.

в миг виелица завий,
сняг – парцали мята;
гарван чер крилата бий,
вий се над шейната.

черна скръб вещай гласът!
взор в тъмата взрели,
буйните коне летят,
гривите развели.

Жуковски*

в края на 1811 г., в паметно за нас време, в име-
нието си в ненарадово живееше добрият Гаврила 
Гаврилович р. Той се славеше в целия окръг със 
своето гостоприемство и сърдечност и съседите 
му час по час ходеха при него да похапнат, да пий-
нат, да поиграят за по пет копейки бостон с жена 
му Прасковя Петровна, а някои отиваха просто да 
погледат дъщеря им Маря Гавриловна – стройна 

* от баладата на Жуковски „Светлана“ (1813). Превод 
Симеон владимиров. – б. пр.
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бледа седемнайсетгодишна девица. Тя минаваше за 
богата мома за женене и мнозина я тъкмяха за себе 
си или за своите синове.

Маря Гавриловна бе възпитана в духа на френ-
ските романи и следователно беше влюбена. за 
обект на своите чувства си беше избрала един бе-
ден армейски прапоршчик, който по това време се 
намираше в отпуск в своето село. от само себе си 
се разбира, че младият човек изгаряше от равна по 
сила страст и че родителите на неговата любима, 
като забелязаха взаимното им влечение, забраниха 
на дъщеря си дори и да си мисли за прапоршчика, 
а него пък приемаха в дома си по-нелюбезно и от 
съдебен заседател в оставка.

нашите влюбени си разменяха писма и всеки 
ден се срещаха насаме в боровата горичка или до 
стария параклис. Там се кълняха един на друг във 
вечна любов, роптаеха срещу съдбата и крояха 
различни планове. и както си пишеха и разгова-
ряха, накрая стигнаха (което е съвсем естествено) 
до следното заключение: щом не можем да дишаме 
един без друг, а волята на жестоките родители въз-
препятства нашето благополучие, тогава дали пък 
не може да минем и без нея? разбира се, тази щаст-
лива мисъл хрумна най-напред на младия човек и 
изключително допадна на романтичното въображе-
ние на Маря Гавриловна.

зимата настъпи и сложи край на срещите им, 
но размяната на писма стана още по-оживена. във 
всяко свое писмо владимир николаевич я молеше 
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да му се довери, да се венчаят тайно, после да се 
крият известно време и накрая да паднат на колене 
в краката на родителите, които, разбира се, в крайна 
сметка ще се трогнат от геройското им постоянство 
и от нещастието на любовниците и непременно ще 
им кажат: „Деца! Елате да ви прегърнем“.

Маря Гавриловна дълго се колеба – отхвърлени 
бяха множество планове за бягство. най-сетне се 
съгласи – решено беше в уречения ден тя да се от-
каже от вечерята и да се оттегли в стаята си под 
предлог, че има главоболие. Слугинята є беше пос-
ветена в заговора и двете трябваше да се измъкнат 
в градината, като минат през задната веранда, после 
зад градината да намерят чакащата ги шейна, да се 
качат в нея и да пропътуват пет версти от ненара-
дово до село Жадрино право до църквата, където 
владимир вече би трябвало да ги чака.

в навечерието на решаващия ден Маря Гаври-
ловна не мигна през цялата нощ; тя се приготвяше: 
редеше във вързопа бельо и рокли, написа дълго 
писмо до една госпожица с нежна душа, нейна при-
ятелка, и още едно до своите родители. Сбогуваше 
се с тях с най-трогателни думи, оправдаваше свое-
то прегрешение с непреодолимата сила на страст-
та и завършваше с това, че най-блажената минута 
в живота є ще бъде онази, в която ще є бъде поз-
волено да коленичи пред своите най-скъпи за нея 
родители. След като запечата двете писма с личния 
си изработен в Тула печат, на който бяха изобра-
зени две пламтящи сърца с благопристоен надпис 
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под тях, тя се просна на леглото преди разсъмване 
и се унесе, но и сега ужасни видения непрекъснато 
я стряскаха. Ту є се привиждаше, че в момента, ко-
гато сяда в шейната, за да тръгне да се венчае, баща 
є я спира и с обезпокоителна бързина я влачи по 
снега, и я хвърля в тъмно бездънно подземие... и тя 
лети стремглаво с неочаквано примряло сърце; ту є 
се мержелееше владимир, лежащ на тревата блед и 
окървавен. Умирайки, той с изтънял глас я молеше 
да побърза да се венчае с него... после в съзнанието 
є се появяваха едно след друго и други безобразни, 
безсмислени видения. накрая тя стана, по-бледа от 
обикновено и с непресторено главоболие. баща є и 
майка є забелязаха, че е тревожна, и тяхната нежна 
загриженост и непрекъснатите им въпроси: „какво 
ти е, Маша?“, „Да не си болна, Маша?“, късаха сър-
цето є. Тя се опитваше да ги успокои, да изглежда 
весела, но не успяваше. настъпи вечерта. При ми-
сълта, че вече за последен път прекарва деня си със 
своето семейство, сърцето є се свиваше. беше като 
примряла; тайно се прощаваше с всички домашни, 
с всички предмети наоколо.

Поднесоха вечерята и сърцето є започна силно 
да бие. С треперещ глас тя обяви, че не є се вечеря, 
и се зае да се прощава с баща си и майка си. Те я 
целунаха и, както обикновено, я благословиха, а тя 
едва не заплака. като влезе в стаята си, се хвърли в 
креслото и потъна в сълзи. Слугинята я убеждава-
ше да се успокои и да бъде смела. всичко беше го-
тово. След половин час Маша трябваше завинаги да 
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напусне родния си дом, стаята си, спокойния си мо-
мински живот... навън беснееше виелица; вятърът 
виеше, капаците на прозорците се тресяха и хло-
паха; всичко є се струваше като заплаха и тъжно 
предзнаменование. Скоро къщата утихна и потъна 
в сън. Маша се загърна в шала, сложи си топлото 
боне, взе в ръце ковчежето си и излезе през задната 
веранда. Слугинята носеше след нея два вързопа. 
излязоха в градината. виелицата не стихваше, вя-
търът духаше насреща им, сякаш се мъчеше да спре 
младата престъпница. С мъка стигнаха до края на 
градината. на пътя шейната ги чакаше. Премръз-
налите коне не можеха да стоят на едно място и ко-
чияшът на владимир обикаляше впряга и се опит- 
ваше да удържа най-буйните. Той помогна на гос-
пожицата и на прислужницата є да се настанят и 
да наместят вързопите и ковчежето, хвана юздите 
и конете полетяха. но нека поверим госпожицата 
на грижите на съдбата и на изкуството на кочияша 
Терьошка и да видим какво става междувременно с 
нашия млад любовник. 

владимир през целия ден беше в движение. Су-
тринта посети жадринския свещеник и едва успя да 
се уговори с него; после тръгна да търси свидете-
ли измежду съседните помешчици. Първият, при 
когото пристигна – четирийсетгодишния корнет в 
оставка Дравин, охотно прие. Това приключение, 
тържествено заяви той, му напомняло за отмина-
лото време и за хусарските лудории. Той убеди 
владимир да остане да обядва с него и го увери, 
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че няма защо да се тревожи за другите двама сви-
детели. и наистина, веднага след обяда се появиха 
земемерът Шмит – мустакат и с шпори, и синът на 
полицейския началник, шестнайсетгодишно момче, 
което бе постъпило неотдавна в кавалерията. Те не 
само приеха предложението на владимир, но дори 
се заклеха, че са готови да жертват живота си за 
него. владимир ги прегърна възторжено и тръгна 
към вкъщи да се приготвя.

отдавна се беше смрачило. Той изпрати своя ве-
рен Терьошка в ненарадово с личната му тройка 
и с подробни и точни напътствия, а за него самия 
разпореди да запрегнат малката шейна с един кон 
и сам, без кочияш, пое към Жадрино, където след 
около два часа трябваше да пристигне и Маря Гав- 
риловна. Пътят му беше познат, пътуването траеше 
само двайсетина минути.

но владимир едва бе излязъл в полето край се-
лото, когато задуха вятър и се изви такава виелица, 
че той не можеше да различи нищо. за минута пъ-
тят беше затрупан, всичко наоколо изчезна в мът-
на жълтеникава мъгла, сред която се носеха бели 
снежни парцали; небето се сля със земята. влади-
мир се оказа насред полето и напразно се опитва-
ше отново да се върне на пътя. конят стъпваше 
слепешката и постоянно ту затъваше в пряспа, ту 
пропадаше в яма; шейната непрекъснато се обръ-
щаше; владимир се опитваше само да не изгуби 
вярната посока. Струваше му се, че е минал повече 
от половин час, а той все не стигаше до горичката 
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