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ЖЕНСКИ КАХЪРИ

– Вече мога да танцувам на Bal de la Victime1 като 
роднина на гилотиниран – усмихнала се с горчивина 
нисичката креолка, очарователна и много жива, макар и 
понатрупала годинки.

– Не забравяй да си направиш подходяща при-
ческа – à la guillotine. Мога дори да ти услужа с червена 
панделка – подкрепила Жозефин дьо Боарне приятелка-
та ѝ Тереза Талиен2.

– Така ли? – Жозефин повдигнала силно косата си 
нагоре, откривайки шията си.

– Да, и слагаш панделката на врата – като белег от 
гилотината.

1 С така наречените „балове на жертвите“ (Bals des victimes) 
– особен тип парижки танцувални събирания, получили разпро-
странение през 1794 година, „златната младеж“ изразявала про-
теста си срещу ужасите на революционния терор. Бел. прев. 

2 Тереза Талиен, маркиза дьо Фонтене, принцеса дьо Шиме 
– светска дама от времето на Френската революция. – Бел. прев.
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– Пфу, гадост! – пуснала косата си Жозефин и 
въздъхнала, явно спомняйки си за преживяното с прия-
телката ѝ през отминалите дни.

Двете дами, хвърлени в затвора в очакване на при-
съди по време на Революцията – Тереза, задето молела 
осъдените да бъдат помилвани, което само по себе си 
се смятало за престъпление, а Жозефин – като бивша 
съпруга на прекалено пламенния деец на Революцията 
Боарне – та двете дами, разбирайки, че живи няма да 
излязат, отрязали разкошните си коси, за да не направи 
това палачът. Затова сега съветът на Терез да си вдигнат 
косите нагоре и да си вържат на врата червена панделка 
като имитация на следа от гилотината, с която се разми-
нали по чудо, си бил черен хумор.

Но дамите не се предавали, стараели се да не униват 
въпреки всичко преживяно по време на бурните събития.

– Жозефин, хайде да отидем при Ленорман, може 
би тя ще ни посъветва нещо?

От Мария Ленорман, най-прочутата парижка гада-
телка, имали страх всички. Говорело се, че тя никога 
не грешала, но много често пророкувала тъкмо онова, 
което човек никак не искал да чуе.

Терез вече била ходила веднъж при Ленорман. Това 
било още приживе на кралица Мария-Антоанета3, за 
която гадателката провидяла гилотина. Времената били 
сложни, но не чак дотам, че да се каже на кралицата в 
очите, ще главата ѝ ще хвръкне! Всичко се сбъднало.

3 Мария-Антоанета (1755–1793) – австрийска ерцхерцо-
гиня и кралица на Франция и Навара, съпруга на крал Луи 
XVI. Гилотинирана е в разгара на Френската революция, 
след като е призната за виновна по обвинение в различни 
престъпления. – Бел. прев.
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– А на теб какво ти предсказа?
Талиен се разсмяла:
– На мен ми предсказа, че след единадесет години 

в моя салон ще бъдат узурпаторът на властта и съпру-
гата му!

– Но това е прекрасно! Кралете и кралиците не ходят 
където и да е, значи ти ще имаш достоен за тях салон!

– Да, и сега искам да разбера как да действам и в 
чие легло да легна, та да се сдобия с подобаващ салон. 
А и в кое кралство да отида, понеже в Републиката кра-
лете не ходят по салони.

Тези предположения изглеждали още по-смешни, 
като си представел човек, че по улиците на Париж още 
дишала революцията, всички се наричали граждани и за 
кралете можело да се говори само шепнешком или с ру-
гатни. Камо ли пък някой да мечтае да ги види в салона си.

Мария Ленорман обаче никога не била грешала.
Забелязала колебанията на приятелката си, Тереза 

Талиен продължила да се смее:
– Теб да не те е страх?
– Не!
– Да тръгваме тогава. Току-виж ти казала, че те 

чака корона.
– Само да не е гилотина или затвор… Че едвам се 

отървахме…
Салонът на мадам Ленорман, както винаги, бил пъ-

лен. В приемната чакали реда си няколко дами и офицери, 
но Терез нямала никакво намерение да виси на опашка! 
Махайки с ръка на прислужницата, тя се отправила 
веднага към приемната. Никой не се обадил – всички ре-
шили, че Ленорман лично е определила среща на двете 
дами. В приемната обаче все пак се наложило да почакат 
– Ленорман провеждала сеанс. Приятелките седнали и се 
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огледали. Нищо особено – защо ли наричали тази гада-
телка Черната Мария и ужасно се боели от нея?

Мария била необикновена от самото си раждане. 
Дошла на бял свят с дълга черна коса и уста, пълна с 
чудесни зъби! Ако не ставало дума за семейство Ленор-
ман, родителите ѝ вероятно щели да направят нещо с 
това отроче, но то се пръкнало късно, дълго го били ча-
кали, и бащата казвал, че е готов да приеме дъщеря си и 
с рога, не само със зъби.

Връстниците на малката Мария странели от нея, 
защото била куца и изкривена на една страна. Но още 
повече заради това, че можела да вижда през стените и 
в тъмното и предричала какви ли не страшни събития. 
Отворела ли си устата, всички са разбягвали – никой 
не искал да чуе нещо лошо за себе си. И жалко – защо-
то много неща можело да бъдат избегнати, ако се били 
вслушвали в думите ѝ. Но хората са така устроени, че 
предпочитат да бягат, вместо да се борят със съдбата, и 
в крайна сметка попадат в мрежите ѝ.

Загърбвана от децата, Мария се увличала по карти-
те и гаданията и дори се сприятелила с една стара ци-
ганка в разположен наблизо табор. Мислите ли, че това 
се е нравело на родителите и съседите ѝ? Всички смя-
тали, че то няма да свърши добре – и в един хубав ден 
Мария била дадена в манастирски приют.

Нейните странностите обаче продължили и там. 
Момиченцето казало на настоятелката си, че тя сторо 
ще напусне манастира.

– Ще умра ли?!
– Не, не! Сватба ще има.
Това звучало като откровена глупост и Мария била 

взета на подбив.
Не минало обаче много време, пред манастирската 
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порта спряла разкошна карета и… настоятелката напус-
нала обителта, за да се върне към светския живот и да се 
омъжи. От този момент всеки започнал да надава ухо за 
пророчествата на Мария.

Тя обаче нямало как да остане дълго в манастира, това 
можело да свърши зле и за нея, и за самата обител – все 
пак не било работа на една монахиня да гадае и врачува!

Мария се преместила в Париж и се заловила да 
изкарва прехраната си с игла в ръка в едно манифактурно 
магазинче, но много скоро славата ѝ да предсказва съдба-
та я принудила да изостави бродирането. Ленорман на-
куцвала и се олюлявала, нищо друго във външността ѝ 
не се набивало на очи, но как се боели всички от нея! 
Боели се като от вестител на смъртта… И все пак това не 
ги спирало да я посещават, за да узнаят какво ги очаква.

Там, в занаятчийското дюкянче, си показала дланта 
на гадателката и Терез, тогава още Кабарюс, и получила 
обещанието един ден да приеме в дома си узурпатора на 
властта със съпругата му. По-късно Мария била отведе-
на при кралица Мария-Антоанета, на която предсказала 
гилотината с точност до месец…

Кой ли не бил посещавал салона на Ленорман! 
Дори водачите на революционна Франция не издържа-
ли на изкушението да получат своята порция обещания.

Максимилиан Робеспиер4, Жан-Пол Марат5 и Луи 
4 Максимилиан дьо Робеспиер (1758–1794) – френски 

юрист и политик, един от най-популярните дейци на Френ-
ската революция, известен като Неподкупния. Участник в Ге-
нералните щати, Учредителното събрание и Конвента, аболи-
ционист. – Бел. прев.

5 Жан-Пол Марат (1743–1793) – френски лекар, естество-
изпитател и журналист, депутат в Конвента. Проявите му в 
публицистиката и политиката по време на Френската револю-
ция го превръщат в значима историческа фигура. – Бел. прев.
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Антоан Сен Жюст6 искали да знаят колко дълго ще 
управляват Франция. Мария Ленорман хвърлила карти-
те и замълчала, а когато заговорила, гласът ѝ бил глух.

– И тримата ви очаква насилствена смърт. Вие – 
посочила Марат – ще умрете пръв. Вие двамата година 
по-късно.

– Какво?!
– Как така?!
Нима всесилните вождове на революцията можело 

да повярват, че ще ги екзекутират?!
– Вас ще ви заколят, а на вас ще ви отсекат главите.
Повярвал единствено Марат, но и той не успял да 

предотврати съдбата и наистина загинал от ръката на 
фанатичка. Убила го с кухненски нож в собствента му 
вана привърженичката на жирондинците Шарлот Корде, 
която той приел, вярвайки, че тя идва при него с ново 
сензационно разобличение на враговете на революцията. 
Следващата година Робеспиер и Сен Жюст били обвине-
ни в държавна измяна и пратени на гилотината.

Тази екзекуция отворила вратата на затвора за мно-
зина, включително за двете дами, които оставихме в 
приемната на Мария Ленорман в очакване да чуят нещо 
за себе си.

Прочутата гадателка предсказала много неща на 
много хора през живота си и май нито веднъж не сгреши-
ла. След време тя ще предскаже поражение на Наполеон 
точно когато бил на върха на славата си – и наистина, 
той загубил войната в Русия, въпреки че това изглежда-
ло невъзможно. Предсказала на Оноре дьо Балзак, че 

6 Луи Антоан Леон дьо Сен Жюст – френски революцио-
нер от епохата на Френската революция от 1789 г., съратник 
на Робеспиер, гилотиниран на 26-годишна възраст на 28 юли 
1794-та в Париж. – Бел. прев.
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смъртта ще го отнесе, след като се ожени за чужденка. 
И той наистина починал на 51 години няколко месеца 
след женитбата си за полската аристократка Евелина 
Ханска, без тя да има някаква вина за това.

Ленорман провидяла смъртта чрез обесване на 
Сергей Муравьов-Апостол и Павел Пестел, тогава още 
бъдещи декабристи. Муравьов-Апостол се разсмял:

– В Русия не бесят дворяните, мадам, тях ги раз-
стрелват.

– За вас ще направят изключение.
И изключение наистина имало – декабристите 

били обесени. И това не било всичко – дори след като 
гнилите въжета се скъсали (а може би нарочно били 
подхвърлени некачествени?), противно на обичая да се 
оставят живи ония, чиято екзекуция се е провалила при 
първия опит, били донесени нови въжета и екзекуцията 
била повторена.

С гадателката се срещнал и Пушкин (след като била 
изгонена от Франция заради пророчествата си, няколко 
години тя живяла в Петербург). Ленорман предрекла 
на съвсем младия поет, че ще си отиде от този свят на 
37-годишна възраст от бял кон или бяла глава. Дантес7 
бил блондин…

Когато я попитали не се ли бои да казва такива 
страшни неща на страшни хора, Мария се усмихнала:

– Моят час няма да удари скоро…
Тя знаела със сигурност деня на своята смърт и 

наистина била удушена в леглото си именно на този 
ден. Но дотогава имало още много време…

7 Жорж Дантес – известен френски монархист, политик и се-
натор. По време на дуел на 27 януари 1837 г. ранява смъртоносно 
в корема А. С. Пушкин, който умира два дни по-късно. – Бел. прев.



10

Не бива да се мисли обаче, че Ленорман предричала 
само гибел или неприятности – просто такива предска-
зания се запомнят по-добре. Тя казала на Жан-Батист 
Бернадот, че вижда на главата му корона. Повече от 
странно предсказание, защото пред Бернадот нямало 
никакви перспективи да стане крал. Но минало време, 
и на 5 ноември 1810 година той бил осиновен от краля 
на Швеция Карл XIII и приел името Карл Йохан…

Ето при такава жена били отишли двете приятелки 
с надеждата да чуят нещо хубаво за бъдещето си.

От кабинета излязла разплакана жена. „Дали няма 
да е по-добре да не влизам там, пък да става каквото 
ще?“, свило се сърцето на Жозефин. От опит знаела, че 
по-добре да не знаеш какво те чака – иначе нямало да 
прави опити да се застъпи за живота на мъжа си…

Тереза обаче вече я дърпала за ръката:
– Хайде, да влезем! Ако каже нещо страшно, няма 

да ѝ повярваме.
Вярваш или не на една гадателка, съдбата си е 

съдба, помислила си Жозефин и, въздъхвайки дълбоко, 
прекрачила прага на кабинета.

Мария Ленорман била нисичка, едното ѝ рамо види-
мо било по-високо от другото, но понеже била седнала, 
това не биело много на очи. Тя вдигнала поглед и с жест 
повикала най-напред Тереза. Жозефин, едва сдържайки 
се да не си тръгне, останала права до вратата.

– Седнете в креслото – направила ѝ знак Ле-
норман. – С вас ще говорим после.

Казала това тихо и спокойно, но било невъзможно 
да не ѝ се подчиниш.

– Дайте ми ръката си.
Тереза послушно протегнала длан. Ленорман я 

разглеждала няколко секунди и се усмихнала:
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