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Лев Николаевич Толстой  
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Един от най-известните  руски писатели  и  мислители, 
един от най-великите световни романисти. В повестта 
„Крайцерова соната“ (1887 — 1889), в разказа „Дяволът“ 
(1889  —  1890) и в повестта „Отец Сергий“ (1890  —  1898) 
Толстой се спира на въпросите за любовта, брака и чис-
тотата в семейните отношения. 

Дяволът
Повест

Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на 
жена с пожелание, вече е прелюбодействал с нея в 
сърцето си.

И ако дясното ти око те съблазнява, извади го 
и го хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе 
да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да 
бъде хвърлено в геената огнена.

И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я 
и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да 
погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде 
хвърлено в геената.

[Матей, V:28,29,30]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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I
Бляскава	кариера	очакваше	Евгений	Иртенев.	

Всичко	 го	 предполагаше.	 Прекрасното	 домашно	
възпитание,	 бляскаво	 завършеният	Юридически	
факултет	на	Петербургския	университет,	връзки-
те	от	наскоро	починалия	му	баща	с	най-висшето	
общество	 и	 дори	 започването	 на	 службата	 в	ми-
нистерството	под	покровителството	на	министъ-
ра.	 А	 и	 заможен	 беше,	 дори	много,	 но	 по	 съмни-
телни	причини.	Баща	му	живееше	в	чужбина	и	в	
Петербург,	като	отпускаше	по	шест	хиляди	на	си-
новете	си	–	Евгений	и	по-големия,	Андрей,	който	
служеше	като	кавалергард,	и	той	самият	заедно	с	
майка	им	живееше	доста	нашироко.	Само	през	ля-
тото	идваше	за	по	два	месеца	в	имението,	но	не	се	
занимаваше	със	стопанството,	ами	го	оставяше	на	
грижите	на	оялия	се	управител,	който	също	не	се	
занимаваше	с	имението,	но	на	когото	имаше	пъл-
но	доверие.

След	 смъртта	на	 баща	му,	 когато	 братята	 за-
почнаха	 да	 се	 делят,	 се	 оказа,	 че	 дълговете	 са	
толкова	много,	че	пълномощникът	по	делата	ги	
посъветва	да	запазят	имението	на	баба	си,	което	
струвало	сто	хиляди,	и	да	се	откажат	от	наслед-
ството.	Но	съседът	им	по	имение,	един	помешчик,	
свързан	 със	 стария	 Иртенев,	 тоест	 притежаващ	
полица	на	негово	име	и	дошъл	за	това	в	Петер-
бург,	каза,	че	въпреки	дълговете,	нещата	можело	
да	 се	 оправят	 и	 дори	 да	 се	 изкарат	 още	 повече	
пари.	 Достатъчно	 било	 да	 продадат	 гората,	 от-
делни	празни	парцели	и	да	запазят	най-важната	
златна	мина	 –	 Семьоновское	 с	 четирите	 хиляди	
десетини	 чернозем,	 захарния	 завод	 и	 двестате	
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десетини	ливади,	ако	се	посветят	на	тази	работа,	
преместят	се	на	село	и	умно	и	пресметливо	се	за-
емат	със	стопанството.	

Тогава	 напролет	 (баща	 му	 почина	 по	 време	
на	постите)	Евгений	замина	 за	имението,	 огледа	
всичко,	реши	да	се	уволни,	да	се	премести	с	майка	
си	на	село	и	да	се	захване	със	стопанството,	за	да	
може	да	запази	най-големия	имот.	С	брат	му,	с	ко-
гото	не	бяха	много	близки,	се	разбраха	така:	той	
да	му	плаща	всяка	година	по	четири	хиляди	или	да	
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му	даде	наведнъж	осемдесет	хиляди,	а	брат	му	да	
се	откаже	от	своя	дял	от	наследството.

Така	и	направиха,	с	майка	му	се	настаниха	в	го-
лямата	къща	и	с	плам	и	предпазливо	заедно	под-
хванаха	нещата.

Хората	обикновено	си	мислят,	че	консерватори	
обикновено	са	възрастните,	а	младите	са	новато-
ри.	Но	не	е	съвсем	така.	Най-големи	консерватори	
са	младите.	Младите,	на	които	им	се	живее,	но	не	
мислят	и	нямат	време	да	помислят	как	трябва	да	
живеят	и	 затова	 си	избират	 за	 образец	 досегаш-
ния	начин	на	живот.

Така	беше	и	с	Евгений.	Сега,	когато	се	премес-
ти	на	село,	мечтата	и	идеалът	му	бяха	да	възкреси	
формата	на	живот,	но	не	като	при	баща	му,	който	
беше	калпав	стопанин,	а	като	при	дядо	му.	И	сега	
вече	и	в	къщата,	и	в	градината,	и	в	стопанството	
той,	естествено	с	промените	съобразно	времето,	
се	стараеше	да	възкреси	общия	дух	на	живота	на	
дядо	си	–	всичко	на	широка	нога,	всички	наоко-
ло	да	са	доволни,	навсякъде	да	цари	ред	и	благо-
устройство,	 но	 за	 да	може	нещата	да	 потръгнат	
така,	трябваше	да	се	свърши	доста:	Трябваше	да	
се	удовлетворят	кредиторите	и	банките	и	за	цел-
та	 да	 се	 продадат	 някои	 парцели	и	 да	 се	 отсро-
чат	плащанията,	трябваше	да	се	печелят	и	пари,	
за	да	може	къде	чрез	наемане,	къде	с	работници	
да	продължава	да	се	води	огромното	стопанство	
в	Семьоновское	с	четирите	хиляди	десетини	орна	
земя	 и	 захарния	 завод;	 в	 къщата	 и	 градината	
също	трябваше	да	се	направи	така,	че	те	да	не	из-
глеждат	запуснати	и	в	упадък.

Работа	имаше	много,	но	и	Евгений	имаше	мно-
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го	сили	–	и	физически,	и	духовни.	Беше	на	дваде-
сет	и	шест,	среден	на	ръст,	със	силно	телосложение	
и	развити	от	гимнастиката	мускули,	 сангвиник	с	
ярка	 руменина	 по	 целите	 бузи,	 с	 бляскави	 зъби	
и	устни	и	с	не	много	гъста,	мека	и	чуплива	коса.	
Единственият	му	физически	недостатък	беше	къ-
согледството,	което	сам	си	беше	докарал	с	очила-
та,	и	сега	вече	не	можеше	да	се	движи	без	пенсне-
то,	което	оставяше	чертички	върху	малката	гър-
бица	на	носа	му.	Така	изглеждаше	физически,	а	що	
се	отнася	до	духовния	му	облик,	колкото	повече	го	
опознаваше	 човек,	 толкова	 повече	 го	 обикваше.	
Майка	му	поначало	винаги	 го	бе	обичала	повече	
от	всички,	а	след	смъртта	на	мъжа	си	насочи	към	
него	не	само	цялата	си	нежност,	но	му	посвети	и	
целия	си	живот.	Но	не	само	майка	му	го	обичаше	
така.	Другарите	му	от	гимназията	и	университета	
винаги	го	бяха	обичали	особено	много,	но	го	и	ува-
жаваха.	Той	винаги	въздействаше	на	всички	окол-
ни	по	този	начин.	Не	можеше	да	не	му	се	вярва	на	
каквото	казва,	не	можеше	да	се	предполага,	че	ще	
те	излъже	с	това	толкова	открито,	честно	лице	и	
най-вече	с	тези	очи.

Изобщо	 цялата	 му	 личност	 много	 му	 помага-
ше	 във	 всяко	 едно	 отношение.	 Кредитор,	 който	
би	 отказал	 другиму,	 на	 него	 вярваше.	 Икономът,	
управителят,	 мужикът,	 който	 би	 сторил	 пакост,	
би	излъгал	другиго,	 забравяше	да	 го	излъже,	 за-
ради	приятното	 впечатление,	 с	 което	 бе	 останал	
от	общуването	 си	 с	 този	добър,	непосредствен	и	
най-вече	открит	човек.

Беше	в	края	на	май.	Евгений	криво-ляво	беше	
уредил	 в	 града	 работите	 с	 освобождаването	 на	
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един	празен	парцел	от	ипотеката,	за	да	го	продаде	
на	един	търговец,	и	беше	взел	от	него	заем,	за	да	
обнови	инвентара,	 тоест,	 да	набави	коне,	 бикове	
и	каруци.	И	най-вече	за	да	започне	необходимото	
строителство	на	селото.	Работата	потръгна.	Кара-
ха	дървения	материал,	дърводелците	вече	работе-
ха	и	материалът	се	караше	с	осемдесет	каруци,	но	
доскоро	нещата	бяха	на	косъм.

II
В	 средата	 на	 тия	 дейности	 се	 случи	 нещо,	 ма-

кар	и	 не	много	 важно,	 но	 което	 тогава	 притесня-
ваше	Евгений.	Той	живееше	своята	младост,	както	
я	живеят	всички	млади,	здрави	и	неженени	мъже,	
тоест,	имаше	връзки	с	различни	жени.	Не	беше	раз-
вратник,	но	и	както	той	самият	казваше	за	себе	си,	
не	беше	и	монах.	И	го	правеше	само	дотолкова,	до-
колкото,	 според	 думите	му,	 бе	 необходимо	 за	фи-
зическото	му	здраве	и	умствената	му	свобода.	За-
почна	го	на	шестнадесет	години.	И	досега	вървеше	
успешно.	Успешно,	в	смисъл	че	той	не	се	отдаде	на	
разврат,	нито	веднъж	не	се	увлече	и	нито	веднъж	
не	се	разболя.	В	Петербург	отначало	си	имаше	една	
шивачка,	после	тя	се	развали	и	той	я	остави.	В	това	
отношение	 всичко	 беше	 осигурено	 и	 нищо	 не	 го	
смущаваше.

На	село	обаче	караше	вече	втори	месец	и	изоб-
що	не	знаеше	какво	да	прави.	Неволното	въздър-
жание	започваше	да	му	действа	зле.	До	града	ли	да	
ходи	заради	това?	И	къде?	Как?	Само	това	безпоко-
еше	Евгений	Иванович	и	понеже	той	бе	уверен,	че	
това	е	необходимо,	че	се	нуждае	от	него,	то	наис-
тина	му	ставаше	необходимо	и	той	чувстваше,	че	
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не	е	свободен	и	че	против	волята	си	изпровожда	с	
поглед	всяка	млада	жена.

Смяташе,	че	не	е	хубаво	тук,	в	собственото	си	
село,	да	се	събере	с	някоя	жена	или	мома.	Беше	чу-
вал,	че	и	баща	му,	и	дядо	му	в	това	отношение	на-
пълно	 са	 се	разграничили	от	другите	тогавашни	
помешчици	и	не	са	вършили	никакви	нередности	
с	крепостните	у	дома,	и	реши,	че	и	той	няма	да	го	
стори;	но	после	взе	да	се	чувства	все	по-зависим,	
с	ужас	си	представи	какво	може	да	му	се	случи	в	
градчето,	 и	 като	 си	 рече,	 че	 сега	 вече	 няма	 кре-
постни,	реши,	че	може	и	тук.	Само	че	да	го	прави	
така,	та	никой	да	не	научи,	и	не	за	разврат,	а	както	
си	казваше	наум,	само	за	поддържане	на	здравето.	
И	като	го	реши,	още	повече	се	обезпокои;	когато	
разговаряше	с	управителя,	със	селяните,	с	дърво-
делеца,	без	да	иска,	насочваше	темата	към	жените,	
а	ако	се	отвореше	дума	за	жени,	не	бързаше	да	я	
затваря.	И	все	повече	се	заглеждаше	по	жените.

III
Но	той	самият	да	вземе	решение,	бе	едно,	а	да	

го	приведе	в	изпълнение	–	съвсем	друго.	Нямаше	
как	сам	да	потърси	някоя.	Коя?	Къде?	Трябваше	да	
е	чрез	някого,	но	към	кого	да	се	обърне?

Веднъж	му	се	случи	да	се	отбие	в	горската	хижа	
и	да	се	напие.	Пазач	там	беше	бившият	ловец	на	
баща	 му.	 С	 Евгений	 Иванович	 се	 заприказваха	 и	
пазачът	взе	да	му	разказва	някогашни	истории	за	
лудориите	по	време	на	лов.	Тогава	на	Евгений	Ива-
нович	му	хрумна,	че	няма	да	е	лошо	да	го	направи	
тук,	в	хижата	или	в	гората.	Само	че	не	знаеше	как	
ще	стане	и	дали	старият	Данила	ще	склони.	„Може	
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да	се	ужаси	от	подобно	предложение	и	да	се	изло-
жа,	а	може	просто	да	се	съгласи“.	Така	си	мислеше,	
докато	слушаше	разказите	на	Данила.	Данила	му	
разправи	как	веднъж	били	на	ловното	поле	на	дя-
коншата	и	как	бил	довел	жена	на	Пряничников.

„Значи	може“	–	помисли	си	Евгений.
–	Вашият	баща,	светла	му	памет,	не	се	занима-

ваше	с	такива	глупости.
„Значи	 не	може“	 –	 помисли	 си	 Евгений,	 но	 за	

всеки	случай	попита:
–	 Ами	 ти	 как	 си	 се	 занимавал	 с	 такива	 лоши	

неща?
–	Че	кое	му	е	лошото?	И	тя	се	зарадва,	и	моят	

Фьодор	Захарич	от	доволен	по-доволен.	И	за	мен	
една	рубла.	Той	какво	да	прави?	Нали	душа	носи.	
Нали	и	той	пие	чай,	вино.

„Да,	може	да	му	кажа“	–	помисли	си	Евгений	и	
тозчас	подхвана.

–	Да	 ти	 кажа	 –	 и	 усети	 колко	 силно	 се	 изчер-
вява,	–	знаеш	ли,	Данила,	мъка	ми	е.	–	Данила	се	
усмихна.	–	Все	пак	не	съм	монах,	свикнал	съм.

Усещаше,	че	всичко,	което	казва,	звучи	глупаво,	
но	се	радваше,	защото	Данила	го	подкрепи.

–	 Какво	 пък,	 отдавна	 трябваше	 да	 ме	 питате,	
може,	разбира	се	–	рече	той.	–	Само	искам	да	знам	
каква	да	бъде.

–	Ох,	 честно	казано,	няма	 значение.	Е,	 да	не	 е	
някоя	грозница	и	да	е	здрава.

–	Ясно!	–	отсече	Данила.	Помисли	малко.	–	Ох,	
има	една	мома	–	подхвана	той.	Евгений	пак	се	из-
черви.	–	Хубава	мома.	Да	ви	кажа,	есента	я	омъжи-
ха	–	зашепна	Данила,	–	пък	той	нищо	не	може	да	
направи.	Тъкмо	е	за	някой	мераклия.
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