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Глава 1
Щедростта на Сула

При	изгрев	слънце	на	четвъртия	ден	преди	но-
емврийския	иди	(10	ноември)	през	675	римска	го-
дина,	 по	 времето	 на	 консулите	 Публий	 Сервилий	
Ватия	Исаврик	и	Апий	Клавдий	Пулхер,	 Рим	 гъм-
жеше	от	народ,	който	прииждаше	от	всички	части	
на	града	към	Големия	цирк.

Тази	безчислена	тълпа	се	състоеше	от	гражда-
ни,	работници,	безимотни,	освободени	роби,	стари,	
осакатени	 и	 покрити	 с	 рани	 гладиатори,	 бедни	 и	
едноръки	ветерани	от	гордите	легиони	–	покори-
тели	на	Азия,	Африка	и	кимврите,	–	прости	женици,	
мимове,	комедианти,	танцьорки	и	орляк	весели	и	
подскачащи	деца.	С	ведрия	си	вид,	веселия	си	по-
глед,	непринудената	си	реч	и	леките	шеги,	които	си	
подхвърляха,	 забързаните	 към	цирка	 хора	 даваха	
да	се	разбере,	че	отиват	на	някакво	публично	при-
ятно	зрелище.

Най-после	 се	 чуха	 ръкопляскания,	 отначало	
слаби,	после	все	по-силни,	докато	не	оглушиха	аре-
ната.	Всички	очи	се	извърнаха	към	Триумфалната	
врата,	 през	която	в	момента	влизаше	Луций	Кор-
нелий	Сула,	следван	от	много	сенатори,	приятели	и	
привърженици.

Този	 необикновен	 човек	 тогава	 бе	 петдесет	 и	
девет	годишен.	Беше	висок,	с	хубаво	и	снажно	те-
лосложение	и	ако	в	момента	на	появата	си	в	цирка	
вървеше	бавно	и	с	олюляване	като	човек	с	отпад-
нали	сили,	това	се	дължеше	на	безсрамните	оргии,	
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на	които	по	това	време	се	бе	отдал	напълно.	Него-
вата	несигурна	походка	обаче	се	дължеше	най-вече	
на	неизлечимата	и	мъчителна	болест,	която	бе	сло-
жила	върху	лицето	и	цялата	му	фигура	печата	на	
една	печална	и	преждевременна	старост.

Видът	на	Сула	беше	наистина	страшен	–	не	за-
щото	 хармоничните	 и	 правилни	 черти	 на	 лицето	
му	 бяха	 грозни.	 Напротив:	 широкото	 чело,	 добре	
изваяният	нос	с	леко	лъвски	ноздри,	голямата	уста,	
издадените	и	властни	устни	биха	накарали	всеки	
да	го	признае	за	хубавец,	още	повече	че	тези	пра-
вилни	черти	бяха	украсени	с	буйна	и	гъста	черве-
никаворуса	коса	и	озарени	от	сивосини	оживени	и	
проницателни	очи.	Те	понякога	придобиваха	бля-
съка	на	орлов	взор,	друг	път	напомняха	подозри-
телния	и	скрит	поглед	на	хиена	–	винаги	свирепи	
и	дръзки;	във	всяко	тяхно	примигване	прозираше	
стремеж	към	власт	или	жажда	за	кръв.

При	аплодисментите	на	тълпата	устните	му	се	
присвиха	в	зла	усмивка	и	той	промълви:

–	Ръкопляскайте,	ръкопляскайте,	глупави	овце!
Междувременно	консулите	бяха	дали	знак	зре-

лището	да	започне	и	гладиаторите	бяха	излезли	от	
карцерите	и	обикаляха	арената.

Най-отпред	крачеха	рециарият1	и	мирмилонът2,	
които	щяха	да	се	бият	първи,	и	макар	че	само	след	
няколко	 минути	 щяха	 да	 се	 хвърлят	 един	 срещу	
друг,	 разговаряха	 спокойно	 помежду	 си.	 Зад	 тях	
вървяха	 трийсет	 двойки	 гладиатори,	 които	 щяха	
да	се	сражават	на	две	дружини	от	по	трийсет	души	
и	 щяха	 да	 представят	 всъщност	 истинска	 малка	
битка.	Трийсетте	от	тях	бяха	траки,	а	другите	–	сам-

1	Гладиатор,	въоръжен	с	мрежа	и	тризъбец.
2	Гладиатор,	въоръжен	с	меч,	щит	и	шлем.
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нити.	Всичките	бяха	млади,	с	хубава	и	войнствена	
външност	и	исполинско	телосложение.

Гладиаторите	обикаляха	арената	под	ръкопляс-
канията	и	виковете	на	зрителите	и	когато	стигнаха	
под	стъпалото,	на	което	седеше	Сула,	вдигнаха	гла-
ви	и	съгласно	заръките,	които	им	бе	дал	ланистът	
Ациан,	викнаха	в	хор:

–	Ave dictator! Здравей,	о,	диктаторе!	
–	Добре,	добре!	–	каза	Сула	на	окръжаващите	го,	

като	оглеждаше	преминаващите	гладиатори	с	на-
битото	си	око	на	победител	в	толкова	много	сраже-
ния.	–	Всички	са	млади,	пъргави	и	смели	и	обеща-
ват	хубаво	зрелище.

Шествието	 на	 гладиаторите	 обиколи	 цирка	 и	
след	като	поздравиха	консулите,	влязоха	отново	в	
карцерите.	На	блестящата	като	сребро	арена	стоя-
ха	вече	един	срещу	друг	само	мирмилонът	и	реци-
арият.

Настъпи	дълбоко	мълчание	и	всички	погледи	се	
отправиха	към	двамата	бойци,	които	се	готвеха	да	
се	хвърлят	един	срещу	друг.

Мирмилонът,	по	произход	гал,	беше	хубав,	рус,	
висок	и	 снажен	младеж,	 който	носеше	на	 главата	
си	шлем	със	сребърна	риба	отгоре.	Държеше	малък	
щит	и	къс	широк	меч.	Рециарият,	въоръжен	само	с	
тризъбец	и	мрежа,	носеше	обикновена	синя	туни-
ка.	Той	стоеше	на	двайсет	крачки	от	мирмилона	и	
сякаш	съобразяваше	по	какъв	начин	да	го	нападне	
и	да	го	увие	в	мрежата	си.

Изведнъж	рециарият	скочи,	спусна	се	към	мир-
милона	и	като	го	приближи,	с	мълниеносна	бързи-
на	метна	върху	него	мрежата	 си.	В	 същото	време	
мирмилонът	 бързо	 отскочи	 надясно,	 превивай-
ки	почти	доземи	тялото	си,	избягна	мрежата	и	се	
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хвърли	към	рециария,	който,	като	видя,	че	опитът	
му	излезе	несполучлив,	хукна	да	бяга.

Мирмилонът	се	впусна	след	него,	но	рециарият,	
който	бе	по-бърз	и	по-ловък,	 успя	да	 се	отдалечи	
на	достатъчно	разстояние,	стигна	навреме	до	мре-
жата	си	и	я	вдигна	отново.	Но	едва	успя	да	я	вземе,	
и	мирмилонът	почти	го	настигна.	Рециарият	се	из-
върна	изведнъж	тъкмо	когато	неговият	противник	
щеше	да	го	връхлети,	и	хвърли	към	него	мрежата	
си,	която	другият	тоя	път	избягна,	като	се	метна	по	
корем	наляво.

Мирмилонът	скочи	и	се	изправи	на	крака	в	мо-
мента,	когато	рециарият	се	опита	да	го	промуши	с	
тризъбеца	си,	и	острията	попаднаха	върху	щита	на	
гала.

Хиляди	гласове	завикаха	свирепо:
–	Удряй!...	Удряй!	Убий	рециария!	Убий	този	не-

кадърник!	Убий	този	страхливец!	Заколи	го!	Зако-
ли	го!	Прати	го	да	лови	жаби	на	брега	на	Ахерон!

Насърчен	от	виковете	на	тълпата,	мирмилонът	
преследваше	 неотстъпно	 рециария,	 който	 беше	
съвсем	пребледнял	и	се	мъчеше	да	отблъсне	с	три-
зъбеца	противника	си,	като	правеше	последно	уси-
лие	да	сграбчи	мрежата.

Изведнъж	мирмилонът,	отклонил	тризъбеца	на	
неприятеля,	се	впусна	към	него	и	вдигна	лявата	си	
ръка	с	щита,	по	който	се	плъзна	оръжието	на	реци-
ария.

Тъкмо	 върхът	 на	 меча	 му	щеше	 да	 се	 забие	 в	
гърдите	на	рециария,	когато	той	остави	тризъбеца	
върху	щита	 на	 мирмилона	 и	 с	 мълниеносна	 бър-
зина	се	хвърли	към	мрежата	си;	но	не	можа	да	из-
бегне	меча	на	мирмилона,	който	се	заби	в	лявото	
му	рамо,	откъдето	бликна	изобилна	кръв.	Въпреки	
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това	рециарият	побягна	бързо	с	мрежата	си	и	като	
измина	трийсет	крачки,	се	обърна	и	извика	високо:

–	Лека	рана,	няма	значение!	–	А	след	миг	започ-
на	да	пее:	–	Ела,	ела,	мой	красавецо	гале,	не	търся	
тебе,	 търся	 твоята	 риба,	 търся	 твоята	 риба!	 Ела,	
ела,	мой	красавецо	гале!

Тези	стихове	предизвикаха	весел	смях:	хитрост-
та,	 към	 която	 прибягна	 рециарият,	 за	 да	 спечели	
отново	симпатиите	на	народа,	успя	великолепно	–	
избухнаха	бурни	ръкопляскания	за	човека,	който,	
обезоръжен,	ранен,	облян	в	кръв,	успя	да	намери	у	
себе	си	смелост	да	се	шегува	и	надсмива.

Мирмилонът	полагаше	нечовешки	усилия,	за	да	
се	освободи	от	мрежата,	но	все	повече	се	заплита-
ше	в	нея.	В	същото	време	рециарият	се	завтече	към	
тризъбеца	си.	Той	го	взе	и	се	втурна	към	мирмило-
на,	като	викаше:

–	Харон	ще	има	риба!	Харон	ще	има	риба!
Но	 когато	 се	 приближи	 до	 неприятеля	 си,	 по-

следният	с	херкулесово,	отчаяно,	върховно	усилие	
на	атлетичните	си	мускули	разкъса	мрежата,	която	
се	свлече,	и	освободи	ръцете	си,	за	да	посрещне	на-
падението	на	рециария;	краката	му	обаче	останаха	
заплетени	и	той	не	можеше	да	се	движи.

Нови	 ръкопляскания	 избухнаха	 сред	 тълпата,	
която	следеше	със	затаен	дъх	и	най-малкото	дви-
жение	на	гладиаторите.

Рециарият	стигна	до	мирмилона	в	момента,	ко-
гато	той	разкъсваше	мрежата,	и	насочи	с	все	сила	
тризъбеца	 в	 него.	Мирмилонът	 посрещна	 удара	 с	
щита,	който	се	разби	на	дребни	парченца.	Тризъбе-
цът	се	заби	в	ръката	на	гладиатора	и	от	три	места	
рукна	кръв.	Но	почти	в	същия	миг	с	бързо	движе-
ние	мирмилонът	сграбчи	с	лявата	си	ръка	тризъ-
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беца	и	се	хвърли	върху	противника	си,	като	успя	да	
забие	меча	си	до	половината	в	дясното	му	бедро.	

Бурни	 аплодисменти	 съпроводиха	 последните	
минути	от	борбата	и	все	още	продължаваха,	когато	
рециарият	се	извърна	към	зрителите,	опрян	на	ле-
вия	си	лакът,	повдигна	мъртвешки	бледото	си	лице	
и,	мъчейки	се	да	посрещне	смъртта	по	най-храбър	
и	достоен	начин,	поиска	–	защото	такова	беше	пра-
вилото,	а	не	защото	хранеше	някаква	надежда	–	от	
зрителите	да	му	подарят	живота.

Мирмилонът,	който	бе	стъпил	с	единия	си	крак	
върху	тялото	на	противника	и	бе	насочил	меча	си	в	
гърдите	му,	обходи	с	поглед	зрителите,	за	да	узнае	
решението	им.

Повече	от	90	000	палеца	на	мъже,	жени	и	мом-
чета	 бяха	 насочени	 надолу,	 знак	 за	 смърт,	 а	 едва	
15	000	милостиви	пръста	бяха	вдигнати	нагоре	–	
знак,	с	който	се	подаряваше	животът	на	победения	
гладиатор.
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Глава 2
Спартак на арената

Докато	 лорариите	 извличаха	 извън	 арената	
трупа	на	рециария	и	почистваха	кървавите	следи,	
Валерия,	 която	от	доста	 време	 гледаше	Сула,	 сед-
нал	недалече	от	нея,	слезе	от	стъпалото,	приближи	
се	до	диктатора	и	отскубна	една	вълнена	нишка	от	
хламидата	му.	Той	се	обърна	учуден	и	изгледа	про-
ницателно,	със	страшен	блясък	в	свирепите	си	очи	
тази,	която	го	бе	докоснала.	Тя	се	усмихна	нежно	и	
промълви:

–	Не	се	сърди,	о,	диктаторе,	взех	тая	нишка,	за	да	
мога	и	аз	да	участвам	в	радостта	ти.

И	като	го	поздрави	вежливо,	докосвайки	устата	
си	 с	ръка,	както	повеляваше	обичаят,	 тя	 се	върна	
на	мястото	си.	Приятно	поласкан	от	милите	ѝ	думи,	
Сула	хвърли	към	нея	продължителен	поглед,	който	
той	се	помъчи	да	изглежда	добродушен,	поздрави	я	
любезно	и	извърна	глава	едва	когато	тя	седна.

–	Коя	е	тази?	–	попита	Сула	веднага	щом	поглед-
на	отново	към	арената.

–	Валерия	–	отвърна	Гней	Корнелий	Долабела,	–	
дъщеря	на	Месала.

–	Ах!	–	възкликна	Сула.	–	Сестрата	на	Квинт	Хор-
тензий	ли?

–	Да.
И	Сула	отново	се	обърна	към	Валерия,	която	бе	

спряла	влюбения	си	поглед	върху	него.
Хортензий	беше	станал	и	бе	отишъл	да	седне	при	

Марк	Крас,	много	богат	патриций,	прочут	със	скъ-



Глава 2. Спартак на арената

11

перничеството	си	и	голямата	си	амбициозност,	две	
така	противоположни	страсти,	които	при	все	това	се	
сливаха	у	тоя	човек	в	изключителна	хармония.

Крас	беше	тогава	трийсет	и	две	годишен.	Има-
ше	 по-скоро	 среден	 ръст	 –	 силно	 развито	 тяло,	
предразположено	към	затлъстяване.	Беше	с	шия	на	
бик	и	голяма	глава,	която	отговаряше	на	телосло-
жението	 му.	 Лицето	 му	 беше	 слабо,	 с	 бронзовоз-
латист	цвят.	Чертите	му	бяха	резки	и	строги	като	
на	римляните:	носът	орлов,	брадичката	издадена.	
Очите	му	бяха	сивожълти,	от	време	на	време	хвър-
лящи	необикновени	блясъци	или	пък	неподвижни,	
безцветни,	полузамрели.

Благородният	му	произход	и	изящното	му	крас-
норечие,	безбройните	богатства,	неговата	привет-
ливост	и	любезност	му	бяха	спечелили	не	толкова	
популярност,	колкото	влияние.	По	времето	на	на-
шия	 разказ	 той	 вече	 се	 бе	 сражавал	 смело	 много	
пъти	в	гражданските	размирици	в	полза	на	Сула	и	
бе	заемал	различни	висши	държавни	служби.

Разговорите,	 смеховете	 и	 шумът	 заглъхнаха	 и	
всички	отправиха	погледи	към	борците	–	яркочер-
вените	траки	и	сините	самнити.	Първият	сблъсък	
бе	страшен:	сред	дълбоката	тишина,	която	царува-
ше	над	арената,	отекна	дрезгав	металически	звън	
от	щитове	и	мечове.	Веднага	наоколо	полетяха	пера	
и	парчета	от	шлемове	и	разбити	щитове,	докато	в	
същото	 време	 гладиаторите,	 смели	 и	 запъхтени,	
нанасяха	бясно	удар	след	удар.

Едва	бяха	изминали	пет	минути,	откакто	бе	за-
почнало	сражението,	а	кръвта	вече	се	лееше	по	аре-
ната,	 където	 лежаха	 трима	 умиращи	 гладиатори,	
които	щяха	да	издъхнат	в	големи	мъки,	стъпкани	
от	сражаващите	се.
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Зрителите	 следяха	 развитието	 на	 кървавата	
борба	с	голямо	напрежение.	Колкото	повече	оредя-
ваха	редиците	на	 гладиаторите,	 толкова	по-чести	
ставаха	ръкоплясканията,	крясъците	и	насърчени-
ята	от	трибуните.	След	час	сражението	приближа-
ваше	към	своя	край:	петдесет	гладиатори,	мъртви	
или	 умиращи,	 бяха	 залели	 с	 кръвта	 си	 арената	 и	
лежаха	проснати,	гърчеха	се	в	предсмъртни	мъки	и	
надаваха	страшни	викове.

Седмина	самнити	бяха	обградили	в	кръг	и	при-
тискаха	тримата	оцелели	траки,	които,	образували	
малък	триъгълник	и	опрени	рамо	до	рамо,	оказва-
ха	 отчаяна	 смела	 съпротива	на	превъзхождащите	
ги	по	брой	противници.

Между	тези	трима	оцелели	траки	беше	и	Спар-
так.

Атлетичната	му	снага,	чудната	сила	на	мускули-
те	му,	 съвършено	хармонично	развитото	му	тяло,	
неговата	 неукротена	 и	 неукротима	 смелост	 бяха	
преимущества,	които	създадоха	от	него	изключи-
телен	мъж	в	една	епоха,	в	която	първото	условие	за	
издигане	на	личността	бяха	силата	на	мишците	и	
безстрашието	на	духа.

Спартак	 тогава	 беше	 едва	 трийсетгодишен	 и	
извън	 споменатите	 изключителни	 преимущества	
той	притежаваше	широка	и	далеч	неотговаряща	на	
положението	му	култура,	необикновена	възвише-
ност	на	мислите,	душевно	благородство	и	величие,	
за	които	даде	най-блестящи	доказателства.	

Дългата	му	руса	коса	и	гъстата	брада	обрамчва-
ха	хубавото	му	мъжествено	и	правилно	лице.	Кога-
то	беше	спокоен,	 големите	сини	очи,	пълни	с	жи-
вот,	страст	и	блясък,	придаваха	на	лицето	му	израз	
на	печална	доброта.	Който	беше	коренно	различен,	
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когато,	изпълнен	с	гняв,	с	пламтящи	очи	и	със	стра-
шен	вид,	се	биеше	в	цирка.

Спартак	бе	роден	сред	Родопите	в	Тракия.	Бил	
се	срещу	римляните,	когато	нахлули	в	страната	му.	
Хванат	в	плен,	бил	зачислен	благодарение	на	сила-
та	и	смелостта	си	в	един	легион.	Дал	такива	изклю-
чителни	доказателства	за	храбростта	си	в	борбата	
срещу	Митридат	и	съюзниците	му,	че	бил	назначен	
за	декан,	началник	на	отряд	от	десет	души,	и	бил	
награден	с	граждански	венец3.	Но	когато	римляни-
те	 се	 върнали	 отново	 да	 се	 бият	 против	 траките,	
Спартак	избягал	при	своите	сънародници	и	се	из-
правил	 срещу	вчерашните	 си	другари	по	 оръжие.	
Бил	ранен	и	отново	пленен.	Вместо	да	бъде	осъден	
на	 смърт,	 както	 заслужавал,	 Спартак	 бил	 опреде-
лен	да	стане	гладиатор	и	продаден	на	един	ланист,	
от	когото	впоследствие	го	купил	ланистът	Ациан.

Бяха	изминали	едва	две	години,	откакто	Спар-
так	бе	записан	сред	гладиаторите.	С	първия	ланист	
той	бе	обиколил	почти	всички	италийски	градове	
и	 бе	 взел	 участие	 в	 повече	 от	 сто	 схватки,	 без	 да	
бъде	нито	веднъж	тежко	ранен.	Колкото	и	силни	и	
смели	да	бяха	другите	гладиатори,	той	се	оказваше	
най-силен	от	всички	и	излизаше	победител	от	вся-
ка	битка.	Така	се	прочу	с	подвизите	си	по	арените	и	
цирковете	на	Италия.

Ациан	бе	заплатил	за	него	значителната	сума	от	
дванайсет	хиляди	сестерции	и	макар	че	го	прите-
жаваше	от	шест	месеца,	все	още	не	бе	го	изкарвал	
на	римските	 амфитеатри,	 било	 защото	 го	ценеше	
много	 като	 учител	 по	 фехтовка,	 борба	 и	 гимнас-
тика	 в	 школата	 си,	 било	 защото	 му	 се	 струваше,	

3	 Венец	 от	 дъбови	 листа	 с	 жълъди,	 даван	 на	 римски	
воин,	спасил	живота	на	свой	другар,	убивайки	неговия	враг.
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