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ЗЛАТНИТЕ ОЧИЛА 

АРТЪР КОНАН ДОЙЛ
ЗЛАТНИТЕ ОЧИЛА 

Когато гледам трите дебели ръкописа, които 
съдържат работата ни през 1894 година, при-
знавам, че ми е трудно да подбера от този оби-
лен материал най-любопитните случаи, които 
заедно с това най-релефно илюстрират особе-
ните способности на моя другар Шерлок Хол-
мс. Като преписвах тези книжа, попаднах на бе-
лежките си за неприятната история с червената 
пиявица и ужасната смърт на банкера Кросби. 
Там намерих и описанието на Адълтонската 
трагедия и нещичко за чудното съдържание на 
старинна британска гробница. Шумното дело 
на Смит и Мортимърското наследство се отна-
сят към това време, а също и проследяването и 
задържането на Хюрис – уличния убиец, – под-
виг, с който Холмс заслужи благодарствено пис-
мо от френския министър-председател и Орде-
на на Почетния легион. Всяка от тези случки 
би могла да ми послужи като тема за разказ, но 
аз мисля, че нито един от тях не съдържа тол-
кова много чудни и любопитни събития, както 
случката в старото Йокслейско имение, в която 
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се разказва не само за печалната смърт на мла-
дия Уилоуби Смит, но и последвалите събития 
хвърлят любопитна светлина върху причините 
за престъплението. 

Беше мрачна и бурна нощ в края на ноември. 
Ние с Холмс седяхме мълчаливо цялата вечер 
– с помощта на силна лупа той изучаваше оста-
тъците от надписа върху старинен пергамент, 
аз се бях задълбочил в едно ново съчинение по 
хирургия. Вятърът вееше по Бейкър Стрийт и 
дъждът яростно шибаше прозорците. Странно 
беше – в самия център на града да чувстваш 
силата на природата и да съзнаваш, че за нея 
Лондон не е нищо повече от къртичина, изник-
нала в полето. Аз се приближих до прозореца и 
погледнах на улицата. Редките фенери осветя-
ваха калния път и блесналите от дъжда плочки. 
Един-едничък файтон шляпаше по водата от-
към Оксфорд Стрийт. 

– Добре е, Уотсън, че няма да излизаме на-
вън през тази нощ – каза Холмс, като отмести 
настрана лупата и сгъна пергамента. – Доста 
поработих. Тази работа е уморителна за очите. 
Доколкото разбрах, представлява хроника, пи-
сана от някакъв абат от петнадесети век. Ех, хе, 
хе! Какво е това? 
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Сред воя на вятъра до слуха ни достигна 
шум от конски копита и протяжното скърцане 
на колела върху плочника. Файтонът, който бях 
видял, спря пред входа ни. 

– За какво ли идва? – възкликнах аз, като за-
белязах, че от файтона слиза някакъв мъж. 

– За какво идва ли? Идва при нас. А на нас, 
мой бедни Уотсън, ни трябват палта, завивки, 
галоши и всички спомагателни средства, ка-
квито човек е изнамерил за борбата с лошото 
време. Но почакайте! Файтонът си отиде! Има 
още надежда. Човекът би го задържал, ако 
трябваше да излезем с него. Идете долу, драги, 
и отворете вратата, защото всички примерни 
хора отдавна вече спят. 

Когато светлината от лампата в чакалня-
та освети нашия нощен посетител, аз можах 
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лесно да го позная. Той беше младият Станли 
Хопкинс, многообещаващ детектив, към чиято 
служба Холмс неведнъж бе проявявал практи-
чен интерес. 

– Вкъщи ли е той? – попита бързо Хопкинс. 
– Влезте, драги господине – обади се Холмс 

от горния етаж. – Надявам се, че нямате никак-
ви задачки за нас тази нощ. 

Детективът се качи горе и лампата освети 
измокрената му от дъжда мушама. Аз му по-
могнах да я свали, а през това време Холмс раз-
пали огъня в камината. 

– А сега, драги Хопкинс, седнете по-удобно 
и сгрейте краката си – каза той. 

– Ето ви цигари, а докторът ще ви даде горе-
ща вода с лимон – отлично лекарство в такава 
нощ. Трябва някаква важна работа да ви е из-
мъкнала от къщи в тази буря. 

– Наистина е важна, господин Холмс. Тежък 
товар нося на гърба си, уверявам ви. Чели ли 
сте нещо за Йокслейския случай в последните 
вестници? 

– Напоследък не съм чел нищо, написано 
след петнадесети век. 

– Е, това беше само една бележка, и то твър-
де невярна, така че нищо не сте изгубили. А аз 
не съм си губил времето. Това е станало в граф-
ство Кент – на седем мили от Четъм и на три от 
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железопътната линия. Телеграфираха ми в три 
часа и петнадесет минути, аз бях в старото име-
ние „Йокслей“ в пет часа, направих разследва-
не, върнах се на гара Чаринг Крос с последния 
влак и оттам ето ме право при вас. 

– Което значи, предполагам, че случаят за 
вас е съвсем неясен. 

– Това значи, че аз нищо не мога да проумея. 
Доколкото ми се струва, това е най-забърка-
ният случай, който някога съм виждал, и при 
това отначало всичко изглеждаше така просто, 
че беше невъзможно да сбъркам. Няма никакви 
мотиви, господин Холмс. Ето кое ме смущава 
– не мога да намеря мотивите. Има мъртвец – 
това не може да се отрече, – но доколкото виж-
дам, няма ни най-малка причина някой да е ис-
кал да причини зло на този човек. 

Холмс запали цигара и се облегна на канапето. 
– Да чуем какъв е случаят – каза той. 
– Събраните от мен факти са ясни – започна 

Станли Хопкинс. – Сега трябва само да проумея 
какво означават те. Историята е следната. Пре-
ди няколко години това селско имение „Йок-
слей“ е било наето от един стар човек, който 
се е казвал професор Корам. Той бил болен и 
половината от времето си прекарвал в леглото, 
а през другата половина се разхождал около къ-
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щата, като се подпирал с бастун или пък гради-
нарят го возел в инвалидна количка. Малкото 
му съседи го обичали много, посещавали го и 
той се ползвал с известността на много учен чо-
век. Прислугата му се състояла от икономката 
госпожа Маркър и прислужницата Сюзан Тар-
лтън. И двете работели при него от деня, в кой-
то пристигнал, и както изглежда, и двете жени 
били много добри по душа. Професорът пише 
научна книга и затова преди една година решил 
да си потърси секретар. Първите двама канди-
дати да работят при него не успели, но третият, 
господин Уилоуби Смит, много млад човек, то-
ку-що завършил университета, се оказал много 
нужен на професора. Работата му се състояла в 
това, че цяла сутрин пишел под диктовката на 
професора, а вечер обикновено търсел матери-
алите, необходими за следващия ден. В мина-
лото на тоя Уилоуби Смит няма нищо, което да 
говори против него – нито когато е бил момче 
в Упинхам, нито като студент в Кеймбридж-
кия университет. Видях дипломите му. Вижда 
се, че е бил възпитан, спокоен, работлив, без 
никакви слабости. А при това тъкмо този мла-
деж е намерен мъртъв тази сутрин в кабинета 
на професора при обстоятелства, които говорят 
само за убийство. 
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Вятърът виеше под прозорците, ние с Холмс 
се преместихме по-близо до огъня, а младият 
инспектор разказваше своя дълъг разказ. 

– Претърсете цяла Англия – каза той – и вие 
няма да намерите домакинство, в което прислу-
гата да е по-сдържана и по-изолирана от външ-
ния свят. От цели седмици никой не е излизал 
през градинската врата. Професорът е бил по-
гълнат от работата си и за него не е съществу-
вало нищо друго. Младият Смит не е познавал 
никого от съседите и е живял почти като своя 
господар. Двете жени нямали близки. Гради-
нарят Мортимър, който вози професора, е стар 
войник от запаса с отличен нрав. Той не живее 
в имението, а в къщичка с три стаи, която се 
намира в другия край на градината. Това са 
всички хора в старото имение „Йокслей“. Вра-
тата на градината е на сто метра от големия път, 
който води от Лондон за Четам. Тя се затваря с 
резе, но и всеки може лесно да влезе през нея. 

Сега ще ви предам показанията на Сюзан 
Тарлтън, единственият човек, който имаше да 
каже нещо положително за случая. Било преди 
обед, между единадесет и дванадесет часа. По 
това време тя закачвала една завеса в спалнята 
на горния етаж, която се намира в предната част 
на къщата. Професор Корам бил още в леглото, 
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защото в лошо време той рядко ставал преди 
обед. Икономката била заета с нещо в задната 
част на къщата. Уилоуби Смит бил в спалнята 
си, която му служела за кабинет, но по това вре-
ме слугинята чула как той минал по коридора 
и влязъл в кабинета, който се намирал тъкмо 
под стаята, дето била тя. Не го видяла, но каз-
ва, че не било възможно да не познае неговите 
бързи твърди стъпки. Тя не чула да се затваря 
вратата на кабинета, но след минути долетял 
страшен вик. Това бил див, задавен вик, тол-
кова странен и неестествен, че не би могло да 
се разбере кой го е издал – жена или мъж. Чул 
се тежък удар, който разтърсил цялата къща, и 
настъпила тишина. За миг момичето останало 
като вкаменено, после се посъвзело и слязло на 
долния етаж. Вратата на кабинета била затво-
рена и тя я отворила. На пода лежал младият 
Уилоуби Смит. Отначало тя не забелязала ни-
какви следи от насилие, но когато се опитала 
да го вдигне, видяла кръвта, която бликнала 
от долната част на шията му. Там имало много 
малка, но дълбока рана, била прерязана сънна-
та артерия. Оръжието, с което е била нанесена 
раната, лежало на пода. То било едно от ония 
малки ножчета, които можете да намерите на 
някое старомодно писалище, с дръжка от сло-
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нова кост и несгъващо се острие. Било взето от 
писалището на професора. Отначало слугинята 
помислила, че младият Смит е вече мъртъв, но 
когато го поляла с вода от каната, той отворил 
очи. „Професоре – промълвил той, – това беше 
тя.“ Момичето е готово да се закълне, че точ-
но това е казал. Той отчаяно се мъчел да каже 
още нещо и повдигнал дясната си ръка. После 
паднал мъртъв. През това време дошла и ико-
номката, но тя не чула предсмъртните думи на 
младия човек. Като оставила Сюзан до тялото 
му, тя забързала към стаята на професора. Той 
уплашено седял в леглото си, бил развълнуван, 
защото бил чул достатъчно, за да разбере, че 
се е случило нещо ужасно. Госпожа Маркър е 
готова да се закълне, че професорът е бил още 
по нощна риза, пък и за него е немислимо да се 
облече сам, без помощта на Мортимър, който 
е трябвало да дойде в дванадесет часа. Профе-
сорът казал, че е чул само един вик и не знае 
нищо повече. Той не можел да даде никакво 
обяснение на последните думи на младия чо-
век: „Професоре, това беше тя“, но мисли, че 
това е било бълнуване. Смята, че Уилоуби не е 
имал никакви врагове, и не може да си обясни 
престъплението. Най-напред изпратил гради-
наря Мортимър за местната полиция. Малко 
по-късно старият полицай повика и мене.  


