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На негово превъзходителство принц
Алфонсо Серафино ди Порча

Разрешете ми да поставя името ви в
началото на творба, свързана изцяло с Париж,
но замислена през последните дни в дома ви. Не е
ли естествено да ви поднеса разцъфналите във
вашата градина цветя на изкуството, оросени
със сълзите на съжаленията, чрез които познах
носталгията, облекчавана от вас по време на
разходките ни из парковете, чиито брястове ми
напомняха Шан-з-Елизе. Може би по този начин
ще изкупя греха си, че пред катедралата мислех
за други неща, а по чистите и изкусно направени
плочи пред Порта Ренца мечтаех за нашите
кални улици. След като подготвя за печат и други
книги, които смятам да посветя на някои дами
от Милано, ще бъда щастлив, ако измежду
имената, близки до сърцето на старите
италиански разказвачи, открия имена на скъпи за
нас хора, на които ви моля да припомните за

искрено предания ви
Дьо Балзак

Юли 1838 година
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ПЪРВА ЧАСТ
КАК ЛЮБЯТ ПРОСТИТУТКИТЕ
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ГЛЕДКА ОТ МАСКЕНИЯ БАЛ В ОПЕРАТА

На последния бал в Операта през 1824 година много маски се
възхитиха от красотата на един младеж, който сновете из кулоарите и
във фоайето като мъж, очакващ жена, задържана в къщи от
непредвидени обстоятелства. Само старите жени и някои заклети
скитници познават тайната на тази ту отпусната, ту забързана походка.
В такава огромна тълпа хората не се занимават едни с други, но влагат
страст във всичко, което буди интерес, така че дори и Безделието си
намира работа. Младото конте бе така погълнато от безпокойното си
очакване, че не си даваше сметка за своя успех: не виждаше и не
чуваше подигравателно възхитените подвиквания след някои маски,
сериозните възгласи на учудване, хапливите подигравки и нежните
думи. Макар че красотата му го поставяше между онези изключителни
същества, които отиват на бала в Операта, за да преживеят някаква
авантюра и очакват тази авантюра, както по времето на Фраскати
хората са очаквали да им се усмихне щастието на рулетката, той
изглеждаше по буржоазному уверен, че ще прекара добре вечерта;
очевидно бе сигурен, че е главният герой в тази мистерия с три
действуващи лица, които изнасят целия маскен бал в Операта,
известни единствено на хората, играещи в него някаква роля; за
младите жени, дошли единствено, за да могат да кажат: бях там, за
провинциалистите, за неопитните младежи, за чужденците Операта е
дворец на умората и скуката. За тях облечената в черно бавна или
забързана тълпа, която снове насам-натам, лъкатуши, извива в една
посока, после в друга, отдалечава се или се приближава, подобна само
на мравуняк в гората, е също така неразбираема, както е неразбираема
Борсата за някой бретонски селянин, комуто не е известно
съществуването на книгата за задължения към държавата. С малки
изключения мъжете в Париж не се маскират: мъж с домино изглежда
смешен. В този страх от смешното се проявява умът на нацията.
Желаещите да укрият щастието си могат да кажат, че са ходили на бала
в Операта, без да са били там, а маскираните, които не могат да не
влязат вътре, излизат начаса. Едно от най-забавните зрелища, още със
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започването на бала, е задръстването на вратата от измъкващите се на
вълни отвътре хора и онези, които напират да влязат. Маскираните
мъже са обикновено ревниви съпрузи, тръгнали да следят жените си,
или мъже с авантюристични намерения, които не желаят да бъдат
следени от съпругите си — две положения, еднакво достойни за
подигравка.

Някаква дебела, късокрака и зловеща маска, чието движение
напомняше търкаляща се бъчва, следеше хубавия младеж, без той да я
забележи. За постоянния посетител на Операта зад това домино се
криеше някой чиновник от администрацията, борсов агент, банкер,
нотариус или гражданин, заподозрял, че му изневеряват. Действително
в най-висшето общество никой не тича подир доказателства,
унизяващи човека. Няколко маски си бяха вече показали със смях тази
уродлива личност, други й бяха подвикнали, отделни младежи и се
бяха присмели, макар че широкоплещестата фигура и държанието й
показваха подчертано пренебрежение към подобни стрели, които не
попадаха в целта; човекът се движеше след младежа, както се движи
преследваният глиган, когото не го е грижа нито за свирещите покрай
ушите му куршуми, нито за лая на кучетата подире му. Макар на пръв
поглед удоволствието и тревогата да носят едно и също облекло —
прочутия черен венециански плащ — и на бала в Операта всичко да е
объркано, различните слоеве, от които е съставено парижкото
общество, все пак се откриват, разпознават и наблюдават. За
посветените съществуват толкова точни белези, че те четат в тази
смесица от интереси като в забавен роман. Ето защо за постоянните
посетители беше ясно, че този човек не е търсач на галантни
авантюри; в такъв случаи неизбежно би носил някакъв уговорен знак
— червен, бял или зелен, — белег за отдавна подготвяно щастие. За
отмъщение ли се отнасяше? Като виждаха как маската следи съвсем
отблизо мъж с успехи сред жените, неколцина безделници се загледаха
отново в красивото лице, божествено озарено от любовната наслада.
Младежът интригуваше всички; колкото повече се мяркаше из тълпата,
толкова по-голямо любопитство предизвикваше. Между другото,
всичко в него издаваше привичките на човек, свикнал на изящен
живот. Според един неизбежен закон на нашето съвремие нямаше
голяма разлика във физическо и в нравствено отношение между най-
изискания и възпитан син на някой херцог или пер на Франция и този
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очарователен младеж, когото до неотдавна оскъдицата стискаше в
железните си прегръдки сред Париж. Хубостта и младостта
прикриваха в него дълбоки празноти, както и у мнозина млади хора,
устремили се да играят някаква роля в Париж, без да притежават
необходимия за амбициите си капитал, залагащи всеки ден всичко на
карта и принесли жертва на Случайността — най-ухажвания бог в този
царствен град. Това не пречеше облеклото и държането му да бъдат
безупречни; той тъпчеше класическия паркет на фоайето като човек,
свикнал да ходи в Операта. А има ли някой, който да не е забелязал, че
и за там, както за всяка част на Париж, съществува подходящо
държане, което издава кой сте, с какво се занимавате, откъде идвате и
какво желаете.

— Хубав младеж! Оттук можете да се обърнете и ще го видите
— каза една маска, в която постоянните посетители на бала биха
познали дама от доброто общество.

— Не си ли спомняте кой е? — запита хваналият я под ръка мъж.
— Нали госпожа дю Шатле ви го бе представила?…

— Как! Да не е синът на оня аптекар, в когото тя се бе влюбила и
който стана журналист, любовникът на Корали?

— Смятах го паднал толкова низко, че едва ли някога ще може да
изплува и не разбирам как може да се явява в парижкото общество —
каза граф Сикст дю Шатле.

— Видът му е царствен — забеляза маската, — сигурно не го е
придобил от актрисата, с която живееше; и братовчедка ми, макар че тя
го откри, не можа да му придаде по-приличен вид; много бих искала да
се запозная с любовницата на тоя нов Саржин, кажете ми нещо от
живота му, та да мога да я заинтригувам.

В този момент маската с широките рамене обърна внимание на
двойката, която вървеше, шепнейки, подир младия човек.

— Драги господин Шардон — каза префектът на Шарант, като
хвана контето под ръка, — позволете ми да ви представя една личност,
която желае да поднови познанството си с вас…

— Драги граф Шатле — отвърна младият човек, — същата
личност ми даде да разбера колко е смешно прозвището, с което ме
наричате. С кралско нареждане ми бе възвърнато името на предците ми
по майчина линия: Рюбампре. Макар че вестниците съобщиха този
факт, той се отнася до един толкова беден човек, че не ме е срам да го
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припомня както на приятелите си, така и на враговете и на
безразличните към мене хора; вие може да принадлежите към която
щете обществена категория, но аз съм сигурен, че напълно ще
одобрите мярка, внушена ми от вашата съпруга още по времето, когато
тя бе само госпожа дьо Баржьотон. (Тази сполучлива хаплива
забележка, на която маркизата се усмихна, предизвика нервно
потръпване у префекта на Шарант.) Кажете й — добави Люсиен, — че
сега гербът ми представлява широко зинал, ламтящ за богатство бик
на зелен фон.

— Ламтящ за богатство — повтори Шатле.
— Ако не сте наясно, госпожа маркизата ще ви изясни защо този

стар герб е за предпочитане пред камердинерския ключ и златните
имперски пчелички — емблема на вашия, за голямо отчаяние на
госпожа Шатле, която по баща е Негрьопелис д’Еспар… — продължи
разпалено Люсиен.

— Понеже ме познахте, не представлявам никаква загадка за вас,
но не бих могла да ви кажа колко много ме заинтригувахте — рече
тихичко маркиза д’Еспар, дълбоко учудена от безочието и
самоувереността на човека, когото на времето бе презряла.

— В такъв случай позволете ми, госпожо, да запазя единствената
възможност да заема някакво място в мислите ви, като си остана в
същия тайнствен полумрак — отвърна той, усмихнат като човек,
решен да не изложи на опасност щастието, в което е сигурен.

Почувствувала се, както казват англичаните, покосена от точния
отговор на Люсиен, маркизата не съумя да потисне едно бързо и рязко
движение.

— Поздравявам ви за промяната в общественото ви положение
— продължи граф дю Шатле.

— И аз ви благодаря в същия дух — отвърна Люсиен и най-
изящно се поклони на маркизата.

— Суетен глупак! — рече тихо графът на госпожа д’Еспар. —
Успял да се домогне и до дедите си.

— Когато младите хора проявят спрямо нас безочие, то почти
винаги е израз на преуспяване, поддържано от най-високо място,
докато при вас, благородниците, то е израз на несполука. Ето защо бих
искала да зная коя наша приятелка е взела под покровителството си
това красиво птиче; може би, ако успея, ще ми се удаде възможност да
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се позабавлявам малко тази вечер. Навярно някоя моя съперница ми е
изпратила онази злостна анонимна бележчица, защото в нея се говори
за този младеж; подучили са го да се държи нахално; наблюдавайте го.
Аз ще бъда с херцог дьо Наварен, знаете къде да ме намерите.

Точно когато госпожа д’Еспар се канеше да улови под ръка
родственика си, тайнствената маска застана между нея и херцога и й
прошепна:

— Люсиен ви обича, той е авторът на бележчицата; префектът на
Шарант е най-големият му враг, как би могъл да обяснява чувствата си
пред него?

И непознатият се отдалечи, оставяйки госпожа д’Еспар в двойно
недоумение. Маркизата не познаваше никого, който би могъл да играе
ролята на тази маска, побоя се това да не е клопка и седна в едно
кресло, прикрита от хорските погледи. Граф Сикст дю Шатле, комуто
Люсиен подчертано бе премахнал благородната частица пред името, с
което издаваше отдавна мечтано отмъщение, последва на известно
разстояние чудесното конте, но скоро срещна друг млад мъж, с когото
счете, че може да говори откровено.

— Ето ви и вас, Растиняк, видяхте ли Люсиен? Съвсем се е
променил.

— Ако бях красавец като него, щях да бъда още по-богат —
отговори елегантният младеж с лек, но тънък намек, който изразяваше
подигравка.

— Не — пошепна на ухото му дебелата маска, като само по
начина, по който натърти едносричната дума, отвърна многократно на
единствената подхвърлена подигравка.

Растиняк, който не преглъщаше лесно обиди, остана като
поразен от гръм и безропотно позволи на една желязна ръка, от която
му бе невъзможно да се освободи, да го отведе до прозореца.

— Слушай, петленце от курника на леля Воке, комуто не
достигна смелост да заграби милионите на дядо Тайфер, след като най-
трудното бе вече извършено, ако искаш да си сигурен за живота си,
знай, че не се ли отнасяш с Люсиен като с любим брат, ти си в ръцете
ни, нас ти не можеш да ни хванеш. Мълчание и преданост! Иначе се
намесвам и развалям играта ти. Люсиен дьо Рюбампре е под закрилата
на най-голямата власт на нашето време — църквата. Избирай между
живота и смъртта. Какво ще отговориш?
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На Растиняк му се зави свят като на човек, заспал в гора и
събудил се до прегладняла лъвица. Изплаши се, наоколо нямаше хора;
точно в такива случаи и най-смелите хора се оставят да ги завладее
страхът.

„Само той знае и може да посмее…“ — мина му през ума.
Маската стисна ръката му, за да му попречи да завърши мисълта

си, и рече:
— Действувайте, както би постъпил той.
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ДРУГИ МАСКИ

Тогава Растиняк постъпи като милионер, нападнат от пладнешки
разбойници: предаде се.

— Драги графе — обърна се той към Шатле, към когото отново
се бе доближил, — ако държите на положението си, отнасяйте се с
Люсиен дьо Рюбампре като с човек, който един ден ще бъде много по-
високопоставен от вас.

С незабележимо движение маската показа задоволството си и
отново тръгна след Люсиен.

— Много бързо променихте мнението си за него, драги —
отвърна не без основание зачуденият префект.

— Също така бързо, както някои депутати, които гласуват за
десните, макар че са от центъра — отвърна Растиняк на този префект и
народен представител, чийто глас от известно време не се чуваше в
министерството.

— А нима днес съществуват мнения — възрази де Люпо, който
ги слушаше, — днес има само интереси. За какво става дума?

— За многоуважаемия господин дьо Рюбампре, когото Растиняк
желае да ми представи като някаква важна личност — отвърна
депутатът на генералния секретар.

— Драги графе — заяви важно де Люпо, — господин дьо
Рюбампре е извънредно ценен млад човек и с толкова силни
покровители, че бих бил много щастлив да подновя познанството си с
него.

— Вижте го как попада в осѝлото на най-големите хитреци на
нашето време — каза Растиняк.

И тримата погледнаха към ъгъла, където бяха застанали няколко
души, повече или по малко известни с остроумието си, и мнозина
елегантно облечени мъже. Тези господа споделяха наблюденията,
остротите и злословията си, за да се забавляват или в очакване на нови
развлечения. В тази група с толкова необичаен състав имаше и хора, с
които Люсиен на времето бе поддържал сложни връзки — резултат на
доказани положителни стъпки, както и на тайни нечисти услуги.
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— О, Люсиен, момчето ми, скъпата ми любов, я виж как сме се
изкърпили, ремонтирали. Откъде идваме? Значи, пак сме яхнали коня
благодарение на подаръците, изпратени от будоара на Флорин. Браво,
момчето ми! — каза Блонде и пусна ръката на Фино, за да прегърне
свойски Люсиен и да го притисне до гърдите си.

Андош Фино бе собственик на списание, Люсиен бе работил в
него почти безплатно, а Блонде сътрудничеше и помагаше с умните си
съвети и широките си възгледи. Фино и Блонде олицетворяваха
Бертран и Ратоп[1] с тази разлика, че у Лафонтен котката най-сетне
разбира, че е излъгана, докато Блонде продължаваше да служи на
Фино, макар да знаеше, че го мамят. Този блестящ наемник на перото
щеше още дълго време да остане роб. Под грубоватата си външност и
цветистата безочлива глупост, прикрита с остроумие като натъркания с
чесън хляб на работника, Фино криеше зверска упоритост. Умееше да
скътва каквото събереше — идеи или екю — из нивата на
прахосническия живот на писатели и политици. За нещастие Блонде бе
предоставил способностите си в услуга на своите пороци и на
леността си. Навестяван непрекъснато от нуждата, той беше от
племето на сиромасите, съставено от хора, способни да направят
всичко в полза на другите и неспособни да направят каквото и да било
за себе си — своего рода аладиновци, които се оставят да им отнемат
вълшебната лампа. Тези прекрасни съветници имат проницателен и
целенасочен ум тогава, когато той не е затормозен от личната
заинтересованост. У тях действува не ръката, а мозъкът. Оттам и
нередовният им живот, и укорите, с които ги отрупват хора, не така
издигнати в интелектуално отношение. Блонде разделяше кесията си с
другаря, когото предната вечер бе наранил; вечеряше, пиеше и спеше с
оня, когото на другия ден можеше да заколи. Забавните му парадокси
оправдаваха всичко. Тъй като гледаше на целия свят като на забава,
сам той не искаше да гледат на него сериозно. Млад, обичан, щастлив,
станал почти прочут, той не търсеше като Фино да спечели състояние,
необходимо на мъжа в зряла възраст.

Най-трудно осъществимата смелост е може би смелостта, от
която се нуждаеше в този момент Люсиен, за да среже Блонде, тъй
както бе сторил с госпожа д’Еспар и Шатле. За жалост радостта,
породена от тщеславието, му пречеше да прояви горделивостта си,
която, както е известно, е първопричина за много велики неща. Суетата
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му бе възтържествувала при предишната среща: бе се показал богат,
щастлив и пренебрежителен спрямо двама души, които някога го бяха
презирали в бедността и нещастието му; но може ли един поет да
скъса рязко отношенията си, както би постъпил някой застарял
дипломат, с хора, които се наричат негови приятели, приютявали са го,
когато е бил беден, давали са му легло, когато е бил в беда. Фино,
Блонде и той се бяха плъзгали заедно по наклонената плоскост, бяха
затъвали в оргии, които поглъщаха не само парите на заемодавците им.
Подобно на войници, които не знаят как да изразят храбростта си,
Люсиен постъпи като мнозина в Париж: отново направи компромис,
като прие да се ръкува с Фино и не отклони прегръдката на Блонде.
Всеки, който е потъвал в журналистиката или е там, изпитва жестоката
необходимост да поздравява хора, които презира, да се усмихва на най-
върлия си враг, да се примирява с най-гнусните низости, да си цапа
ръцете, ако желае да плати на нападателите си със същата монета.
Човек свиква да гледа, че се върши зло, започва да не му обръща
внимание, да го одобрява и най-сетне сам започва да го върши. В края
на краищата опетняваната безспирно от непрекъснатите срамни сделки
човешка душа загубва достойнствата си, подтикът за благородни
постъпки ръждясва, двигателите на баналността започват да се движат
сами по себе си. Алекстовци се превръщат във филентовци[2],
характерите губят закалката си, дарованията се израждат, вярата в
добрите дела отлита. Някой иска да се гордее със статиите си, а се
разпилява в невзрачни писания, посочени рано или късно от съвестта
му като недобри дела. Като Лусто и Верну, човек се гласи да стане
голям писател, а се оказва жалък драскач. Ето защо голямо уважение
заслужават хора, у които характерът е на висотата на дарованието, хора
като д’Артез, умеещи да се движат със сигурна стъпка по подводните
скали на литературния океан. Люсиен не можа да отговори нищо на
подмазването на Блонде, чийто ум между другото го пленяваше по
неотразим начин; той проявяваше спрямо него превъзходството на
съблазнителя спрямо своя ученик, а освен това бе твърде добре
поставен в обществото поради връзката си с графиня дьо Монкорне.

— Да не сте получили наследство от някой чичо? — запита Фино
подигравателно.

— И аз като вас редовно обирам глупците на карти — отвърна
Люсиен в същия тон.
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— Да не би господинът да притежава някакво списание или
вестник? — продължи Андрош Фино с безочливото самодоволство на
експлоататора към човека, когото използува.

— Нещо още по-добро — отвърна Люсиен, чието тщеславие,
наранено от превъзходството, проявявано от главния редактор, му
възвърна съзнанието за новото му обществено положение.

— И с какво се сдобихте, драги мой?…
— С партия.
— Има ли партия „Люсиен“? — запита засмяно Верну.
— Фино, предсказвах ти, че това момче ще те задмине. Люсиен е

талантлив човек, но ти не го пощади, измами го. Разкайвай се сега,
грубиянино — рече Блонде.

Хитър като лисица, Блонде долови някаква тайна в говора,
маниерите и външния вид на Люсиен; смекчавайки казаното, той
същевременно съумя с думите си да затегне още повече юздите.
Искаше да узнае причините за завръщането на Люсиен в Париж,
намеренията му и от какво живее.

— На колене пред превъзходство, което ти никога няма да
постигнеш, макар че си Фино! — продължи той. — Веднага включи
господина сред силните мъже, на които принадлежи бъдещето, той е от
нашите! Какъвто е остроумен и красив, не трябва ли и той да успее,
както ти казваш, quibuscumque viis[3]? Ето го в прекрасно миланско
снаряжение, с полуизваден остър кинжал и с развято рицарско знаме!
Дявол да го вземе, Люсиен! Откъде си измъкнал тази красива жилетка?
Само любовта може да открие такива платове. Имаме ли си дом?
Тъкмо са ми необходими адреси на приятели, не зная къде да
пренощувам. Тази вечер Фино ме изгони под просташкия предлог, че
имал среща с жена.

— Драги приятелю — отвърна Люсиен, — прилагам едно
правило, с което човек е сигурен, че ще живее спокойно: fuge, late
face[4]. Довиждане!

— Няма да те оставя, докато не си платиш един свещен дълг към
мене, оная вечеря, а? — каза Блонде, който си падаше малко
чревоугодник и когато останеше без пари, караше други да го
угощават.

— Каква вечеря? — запита Люсиен нетърпеливо.
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— Не си ли спомняш? Ето по какво познавам, че приятелят ми е
преуспял: започва да забравя.

— Той знае какво ни дължи, гарантирам за сърцето му — поде
Фино, схванал шегата на Блонде.

— Растиняк — обърна се Блонде към младия елегантен мъж и го
хвана под ръка точно в момента, когато той пристигаше откъм фоайето
при колоната, където стояха така наречените приятели, — и вие ще
дойдете с нас… Освен ако господинът продължава да отрича, че има
към нас един дълг на чест; в състояние е да направи това — продължи
той сериозно, сочейки Люсиен.

— Гарантирам, че господин дьо Рюбампре не е способен на
такова нещо — каза Растиняк, който мислеше за всичко друго, но не и
за някаква измама.

— Ето и Биксиу, и той ще дойде с нас — провикна се Блонде. —
Без него нищо не става. Ако не е той, от шампанското ми се плете
езикът и най-пиперлията епиграма ми се вижда блудкава.

— Приятели — каза Биксиу, — виждам, че сте се събрали около
чудото на днешния ден. Нашият скъп Люсиен възкресява
„Метаморфозите“ на Овидий. Както боговете са се превръщали на
разни зеленчуци и други неща, за да съблазняват жените, така и
нашият Шардон се превърна в благородник, и то за да съблазни кого?
Шарл X! Мили Люсиен — обърна се той към него, като го хвана за
едно от копчетата на фрака, — за журналист, превърнал се във
велможа, си заслужава да се вдигне голям шум. На тяхно място —
продължи неумолимият подигравчия, сочейки Фино и Верну — щях да
те наредя здравата във вестника; с десет добре написани колони щеше
да им докараш стотина франка печалба.

— Биксиу — рече Блонде, — Амфитрион за нас е свещен
двадесет и четири часа преди празненството и дванадесет часа след
него: знаменитият ни приятел ни дава вечеря.

— Как така! — продължи Биксиу. — Че има ли нещо по-важно
от това да се спаси едно голямо име от забравата и да се направи на
изпадналата аристокрация дар от един талантлив човек? Люсиен, ти се
радваш на уважението на печата; ти му беше най-хубавото украшение
и ние ще те поддържаме… Фино, дай една уводна статия в „Парижки
новини“! Блонде, от теб — една хитроумна тирада на четвърта
страница! Да известим за появата на най-красивата книга на епохата:
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„Стрелецът на Шарл IX“! Да замолим Дориа да издаде скоро
„Маргаритки“ — тези божествени сонети на френския Петрарка! Да
вдигнем нашия приятел върху щит от обгербвана хартия, сътворителка
и разрушителка на човешката репутация!

— Щом искаш да вечеряш, струва ми се, че нямаше нужда да
употребяваш хиперболи и притчи за стария си приятел, сякаш той е
някакъв глупак — каза Люсиен на Блонде, за да се отърве от тълпата,
която застрашително растеше. И като се втурна към една жена, идваща
насреща му, бързо изрече: — До утре вечер, при Лоантие.

— О-хо-хо! — каза Биксиу подигравателно, произнасяйки всяка
сричка с различен тон, сякаш бе познал маската, към която се бе
запътил Люсиен. — Заслужава си да се позанимаем с тази работа.

[1] Герои от басните на Лафонтен. — Б.пр. ↑
[2] Алекстовци, филентовци — герои на Молиер. — Б.пр. ↑
[3] По какъвто и да е начин (лат.). — Б.пр. ↑
[4] Бягай, крий се, мълчи (лат.). — Б.пр. ↑
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ЛА ТОРПИЙ[1]

 
Той проследи красивата двойка, мина пред нея, огледа я с

проницателен поглед и се върна за голямо задоволство на всички тия
завистливци, заинтересувани да узнаят откъде е дошла промяната в
материалното състояние на Люсиен.

— Приятели — каза им Биксиу, — известен ви е успехът на
господин дьо Рюбампре сред жените; жената бе някогашното „плъхче“
на де Люпо.

Една извратеност, забравена днес, но разпространена в началото
на века, бе разкошът да имаш „плъхче“. Прякорът е вече остарял, но се
е давал на десет-единадесет годишни деца, статисти в някой театър,
най-често в Операта, подготвяни от развратниците за порока и
безчестието. „Плъхчето“ било нещо като паж на сатаната, хлапе от
женски пол, на което прощавали всякакви шеги. „Плъхчето“ можело
всичко да си вземе; от него се пазели като от опасен звяр, но то
внасяло в живота струя веселие, както някога в стара комедия
скапеновци, сганареловци и фронтеновци. „Плъхчето“ струвало много
скъпо: то не донасяло почести, нито принасяло полза и не създавало
удоволствие. Модата на „плъхчетата“ минала толкова бързо, че днес
малцина знаят за тази интимна подробност от светския живот преди
Реставрацията до момента, в който неколцина писатели се заловиха с
„плъхчетата“ като с нов сюжет.

— Как? Да не би, след като уби с любовта си Корали, Люсиен да
ни е отнел Ла Торпий? — запита Блонде.

Като чу това име, маската с атлетическите форми направи
неволно движение, което, макар и сдържано, не мина незабелязано за
Растиняк.

— Не е възможно — отвърна Фино, — Ла Торпий няма пукната
пара; Натан ми каза, че е заела хиляда франка от Флорин.

— Господа, моля ви се!… — намеси се Растиняк, мъчейки се да
защити Люсиен срещу толкова отвратителни обвинения.
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— Добре де — викна Верну, — бившият любовник на Корали,
когото тя издържаше, да не би да е толкова превзет светец?…

— О, за мен хиляда франка са доказателство, че нашият приятел
Люсиен живее с Ла Торпий — каза Биксиу.

— Каква непоправима загуба за цвета на литературата, науката,
изкуството и политиката! — каза Блонде. — Ла Торпий е единствената
проститутка, у която има заложби на красива куртизанка; не носи
покварата на образованието: не знае нито да чете, нито да пише: тя
щеше да ни разбере. Ние щяхме да дадем на нашето време един от
онези великолепни аспазийски образи, без които не може да
съществува нито една велика епоха. Вижте колко подхожда Дюбари на
осемнадесети век, Нинон дьо Ланкло — на седемнадесети, Флора —
на римската република, която тя направи своя наследница и с това
наследство републиката изплати дълговете си! Какво щеше да бъде
Хораций без Лидия, Тибул — без Делия, Катул — без Лесбия,
Проперций — без Цинтия, Деметриус — без Ламия, станала причина
за славата му?

— Като слушам Блонде да говори за Деметриус във фоайето на
Операта, все едно, че чувам някой от „Деба“ — каза Биксиу на ухото
на съседа си.

— А какво щеше да представлява империята на цезаровци без
всичките тези царици — продължаваше Блонде. — Лайс и Родопа,
това са Гърция и Египет. Впрочем те всички въплъщават поезията на
своето време. Поезията, която липсва на Наполеон, тъй като историята
за вдовицата на неговата велика армия е войнишка шега; тази поезия
не липсва обаче на Революцията, която си имаше госпожа Талиен! Тъй
като във Франция се надпреварват да царуват, сега у нас има вакантен
престол! Ние всички можехме да създадем една кралица. Аз бих могъл
да дам една леля на Ла Торпий, защото вън от всякакво съмнение е, че
майка й е умряла на полето на безчестието; дю Тийе би й наел
жилище, Лусто можеше да й наеме кола, Растиняк — лакеи, де Люпо
— готвач, Фино можеше да й купи шапки (Фино не можа да не трепне,
получавайки в упор тази хаплива забележка), Верну би могъл да й
направи реклама, Биксиу да й съчини остроумни думички!
Аристокрацията щеше да идва да се забавлява при нашата Нинон, у
която, под страх от смъртоносни статии, щяхме да съберем и
артистите. Нинон Втора щеше да бъде прекрасна по нахалството си и
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да поразява с разкоша си. Тя щеше да изказва мнения. При нея би
могло да се прочете някой забранен драматически шедьовър, създаден
при нужда дори нарочно. Тя нямаше да е с либерални разбирания,
куртизанките са по начало за монархията. Ах! Каква загуба! Тя
трябваше да обхване цяла епоха, а се люби с някакъв дребен младеж!
Люсиен ще я превърне в ловджийско куче!

— Никоя от жените-властителки, които спомена, не е газила по
улиците — възрази Фино, — а това красиво „плъхче“ се е търкаляло в
калта.

— Подобно на семена от лилия, попаднали в торна пръст —
продължи Верну, — от това тя се е разхубавила и разцъфтяла. Оттам
идва и превъзходството й. Не трябва ли да си познал всичко, за да
умееш да създаваш усмивки и радост?

— Той е прав — рече Лусто, който дотогава ги бе наблюдавал
мълчаливо. — Ла Торпий умее да се смее и да разсмива другите. Това
умение на големите писатели и актьори принадлежи на хора,
проникнали във всички социални дълбини. На осемнадесет години
това момиче е познавало вече и най-голямо охолство, и най-голяма
бедност, и мъже от всички обществени слоеве. Тя сякаш държи
вълшебна пръчица, с която разпалва грубите апетити, силно потискани
у чувствителните мъже, занимаващи се с политика, с наука, литература
или изкуство. В Париж няма друга жена, която да може като нея да
каже на звера у мъжа: „Излизай!…“ И „зверът“ напуска леговището си
и потъва в разврат; тя ви угощава до пресищане, пие и пуши заедно с
вас. И най-сетне, тази жена е като солта, възпявана от Рабле: тя вдъхва
живот на материята и я издига до прекрасните владения на изкуството:
одеждите й разкриват нечувани великолепия, от пръстите й се отронват
от време на време скъпоценни камъни, както от устата й — усмивки;
тя придава на всяко нещо необходимия за момента смисъл; речта й
блести от остроти; тя притежава тайната на най-цветистите и най-
образните думи; у нея…

— Загуби сто су хонорар — прекъсна го Биксиу, — Ла Торпий е
много повече от всичко това: всички вие сте били повече или по-малко
нейни любовници, но никой от вас не може да каже същото за нея; тя
ви притежава, но вие нея — никога. Вие насилвате дома й и искате от
нея услуга…
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— О, тя е по-щедра от преуспял разбойнически главатар и по-
предана и от най-добрия ти съученик — каза Блонде. — На нея можеш
да повериш кесията и тайните си. Онова обаче, което според мен я
прави кралица, е бурбоновското й безразличие спрямо падналия в
немилост любимец.

— Прилича на майка си, прекалено е скъпа — рече де Люпо. —
Тая прелестна холандка, изглежда, е погълнала имуществото на
архиепископа на Толедо, нагънала е и двама нотариуси…

— Хранила е Максим дьо Трай, когато е бил паж — забеляза
Биксиу.

— Ла Торпий е прекалено скъпа подобно на Рафаел, Карем,
Талиони, Лоуренс, Бул; всички гениални артисти са били много
скъпи… — каза Блонде.

— Никога Естер не е приличала до такава степен на жена от
доброто общество — каза Растиняк, посочвайки маската, която бе
хванала Люсиен под ръка. — Обзалагам се, че това е госпожа дьо
Серизи.

— Няма съмнение — потвърди и дю Шатле, — така и
богатството на господин дьо Рюбампре ни става ясно.

— Ах, църквата знае къде да търси свещенослужителите си,
какъв хубав легационен секретар би станал от него! — каза де Люпо.

— Още повече, че Люсиен е даровит — продължи Растиняк и
като погледна към Блонде, Фино и Лусто, добави: — Господата са
имали случай да се убедят неведнъж в това.

— Да, момчето е създадено да отиде далеч, още повече, че
притежава така наречената независимост в мисленето — отвърна
Лусто, който умираше от завист.

— Ти го създаде — каза Верну.
— Слушайте — възрази Биксиу, втренчил поглед в де Люпо, —

позовавам се на спомените на господин генералния секретар и
референт в Държавния съвет — тази маска е Ла Торпий, обзалагам се
на една вечеря…

— Приемам облога — каза Шатле, любопитен да узнае истината.
— Хайде, де Люпо — допълни Фино, — вижте дали ще познаете

ушичките на някогашното си „плъхче“.
— Не е необходимо да се извършва престъпление спрямо

обществото — продължи Биксиу. — Ла Торпий и Люсиен ще обиколят
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фоайето и ще дойдат пак при нас, тогава се наемам да ви докажа, че
това е тя.

— Изглежда, че нашият приятел Люсиен е изплувал — рече
присъединилият се към групата Натан. — Мислех, че се е прибрал до
края на живота си в Ангулем. Да не е изнамерил някаква тайна против
англичаните?

— Сторил е онова, което ти скоро няма да направиш — отговори
му Растиняк, — платил е всичките си дългове.

Дебелата маска поклати одобрително глава.
— Когато човек на неговата възраст се нареди, той губи

смелостта си, превръща се в рентиер — възрази Натан.
— О, Люсиен ще си остане благородник, у него винаги ще има

някаква възвишеност в мисленето, която ще го постави по-високо от
много, така да се каже, издигнати хора — възрази Растиняк.

В този момент всички — журналисти, светски контета и
безделници — разглеждаха прекрасния обект на облога, както
търговците на коне оглеждат изложеното за продан животно. Тези
остарели поради допира им с парижката поквара съдници, отличаващи
се до един, макар и по различен начин, с остроумието си, тези еднакво
покварени и с еднакво развращаващо влияние мъже, отдали се до един
на бесните си амбиции, свикнали да предполагат всякакви неща и да
долавят всичко, бяха втренчили пламнали погледи върху една
маскирана жена, която единствено те можеха да отгатнат коя е. Само те
и неколцина постоянни посетители на бала в Операта можеха да
разпознаят под дългия плащ на черното домино, под качулката със
спусната надолу яка, от които жените стават неузнаваеми,
закръглените форми, особеностите в стойката и в походката,
кръшността на талията, държането на главата — неща, съвършено
неуловими за очите на тълпата и съвсем зрими за тях самите. Ето защо
въпреки неоформената външна обвивка, те можаха да видят едно
извънредно трогателно зрелище, гледката на жена, обладана от
истинска любов. Независимо от това коя бе жената — Ла Торпий,
херцогиня дьо Мофриньоз или госпожа дьо Серизи, — от първото или
от последното стъпало на обществената стълба, тя бе прекрасен образ
— мълниеносно проблеснал щастлив сън. Така че и състарените
младежи, и запазените старци бяха тъй очаровани, че завидяха на
Люсиен заради върховното щастие да предизвика подобно
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превъплъщение на жената в богиня. Маската се държеше така, като че
ли наоколо й нямаше други хора освен Люсиен; за тази жена не
съществуваха нито десетте хиляди души, нито тежкият и прашен
въздух; не; тя стоеше под небесния свод на амурите както Рафаеловите
мадони — под златния ореол. Не усещаше блъсканицата, пламналите й
очи проникваха през двата отвора на маската и се преливаха в очите на
Люсиен, трепетът на тялото й сякаш се пораждаше от движението на
нейния приятел. Откъде идва огънят, грейнал около влюбената жена и
отличаващ я измежду всички останали? Кой е изворът на самодивската
красота, която като че ли променя законите на земното привличане?
Душата ли се показва наяве? Щастието притежава ли физически
свойства? Изпод доминото прозираха девическа невинност, детински
прелести. Макар и движещи се отделно, тези две същества приличаха
на скулптурните групи на Флора и Зефир, вплетени изкусно един в
друг от най-големите майстори; те бяха нещо повече от скулптурна
група, където виждаме най-голямото от всички изкуства: Люсиен и
красивото домино приличаха на обкръжените с цветя или птички
ангелчета, рисувани от четката на Джовани-Белини под образа на
майката Богородица; те можеха да се почувствуват само чрез
въображението, което стои в основата на изкуството, както следствието
се поражда от причината.

Когато тази жена, за която светът не съществуваше, се доближи
на една крачка от групата мъже, Биксиу извика: „Естер!“
Нещастницата се обърна живо, като всеки, когато чуе името си, позна
язвителната личност и сведе глава подобно на агонизиращ, изпуснал
последния си дъх. Избухна пронизителен смях и групата изчезна сред
тълпата като изплашени покрай пътя полски мишки, юрнали се към
дупките си. Растиняк не се отдръпна повече от нормалното, за да не
изглежда, че иска да избяга от святкащия поглед на Люсиен; така че
успя да се удиви на две еднакво дълбоки, макар и потулени страдания:
първо, у нещастната Ла Торпий, сякаш поразена от гръмотевичен удар,
а после — у загадъчната маска, която единствена не си бе тръгнала.
Естер прошепна нещо на ухото на Люсиен, но коленете й се подкосиха
и като я придържаше, той изчезна заедно с нея. Потънал в мислите си,
Растиняк проследи с очи красивата двойка.

— Откъде й е дошло това прозвище Ла Торпий? — изрече един
мрачен глас, който отекна дълбоко в него, защото не бе вече престорен.
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— Пак се е измъкнал на свобода… — промълви Растиняк.
— Мълчи или ще те убия — отвърна маската с друг тон. —

Доволен съм от тебе, ти удържа думата си, така че много ръце могат да
се притекат на помощ. Остани си ням като гроб; но преди да онемееш,
отговори на въпроса ми:

— Добре! Това момиче е толкова привлекателно, че би могло да
замае ума и на император Наполеон, а дори и на някои още по-труден
за съблазняване — теб например! — отвърна Растиняк и си тръгна.

— Момент! — каза маската. — Ще ти докажа, че не трябва да си
ме виждал никъде и никога.

Човекът свали маската си и Растиняк се поколеба за миг, тъй като
не видя нищо от онова отвратително същество, което някога бе
познавал в пансиона на госпожа Воке.

— Дяволът ви е помогнал да се преобразите напълно с
изключение на очите, които не могат да се забравят — каза той.

Една желязна китка стисна ръката му, за да му заповяда да мълчи
до смъртта си.

В три часа сутринта де Люпо и Фино намериха елегантния
Растиняк облегнат до една колона, на същото място, където го бе
оставила страшната маска. Растиняк се бе изповядал пред себе си; бе
едновременно и съдник, и обвиняем, свещеник и каещ се грешник. Той
се остави да го заведат на закуска, след което се прибра в къщи съвсем
пиян, но мълчалив.

[1] La Torpille — торпедо (вид риба), торпила. — Б.пр. ↑
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ПАРИЖКА ГЛЕДКА

Улица Ланглад, както и успоредните й улички разделят Пале-
Роайал от Риволи. Тази част на един от най-блестящите парижки
квартали дълго ще носи петното на купищата боклуци на стария
Париж, по които някога е имало мелници. Тесните, тъмни и кални
улици, където разните занаяти не са особено привлекателни, стават
нощем тайнствени и пълни с противоположности. Идейки от
осветените пространства на улиците Сент-Оноре, Ньов-де-Пти-Шан и
Ришельо, където се тълпи непрекъснато множество и блестят най-
добрите произведения на промишлеността, модата и изкуствата, човек,
който не познава Париж вечер, би изпаднал в печален ужас, ако се
озове в мрежата от улички, обкръжаващи светлината, отразена чак на
небето. Плътен мрак настъпва след потоци светлина. Тук-таме бледа
лампичка несигурно мъждее, без да може да освети тъмните улички.
Редките минувачи се движат бързо. Дюкянчетата са затворени, а
отворените са съмнителни; мръсна и неосветена кръчма или
перачница, където се продава одеколон. Зловреден хлад полага на
плещите ви влажното си наметало. Малко коли минават оттук.
Намират се зловещи кътчета, между които на първо място улица
Ланглад, краят на пасажа Сен-Гийом и някои завои. Градският съвет
още нищо не е успял да направи, за да почисти това огромно огнище
на проказа, тъй като от много отдавна проституцията е установила там
главната си квартира. Може би за парижкото население е щастие, че
тия улички са запазили гнусния си вид. Ако мине оттам през деня,
човек не може и да си представи в какво се превръщат те през нощта;
кръстосват ги странни същества, непринадлежащи към никакъв
обществен слой; полуголи белезникави силуети заемат места покрай
зидовете, мракът оживява. Между стените и минувачите се промъкват
движещи се и разговарящи тоалети. Отделни полуоткрехнати врати се
заливат в смях. Ухото ви долавя слова, за които Рабле твърди, че били
„замразени“; те обаче се размразяват. Звуците не са неопределени, те
означават нещо: прегракнали ли са, значи, са човешки гласове, но
заприличат ли на нещо като мелодия, значи, не съдържат нищо
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човешко, вече напомнят звука на свирка. Тук често прозвучава свирка.
Изобщо стъпките на ботуши съдържат нещо предизвикателно и
подигравателно. От такава смесица ти се замайва главата. Тук и
атмосферните условия са други: топло е през зимата, студено през
лятото. Но каквото и да е времето, тази странна природа предлага все
една и съща гледка: вълшебния свят на Хофмановите приказки. След
като е минал през тесните улички, водещи към почтените булеварди,
където има хора, магазини и осветление, и най-реално мислещият
касиер не е в състояние да открие тук нещо от действителността.
Днешната администрация (или правителство) е по-пренебрежителна
или се срамува повече, отколкото кралете и кралиците на миналото,
които не са се бояли да се занимават с куртизанките, защото не се
осмелява да погледне направо тази язва на големите столични градове.
Разбира се, мерките трябва да се променят съобразно с времето, а щом
се отнасят до отделната личност и до свободата й, те трябва да се
прилагат внимателно; но може би е необходимо да се прояви повече
размах и смелост, когато става дума за условия от чисто материален
характер, като въздуха, светлината, жилищните помещения.
Моралистът, артистът и мъдрият администратор ще съжаляват за
някогашните „Дървени галерии“ на Пале-Роайал, където са се
събирали овчици, които винаги ще ходят там, където се разхождат
хората; а не е ли по-добре обратното — хората да отиват там, където са
и те? Какво става днес? Почтените семейства не могат да ходят
вечерно време в най-красивите части на булевардите — прекрасно
място за разходка. Полицията не съумя да се възползува от
предложените й няколко пасажа, за да запази обществените места.

Сломена от казаните думи на бала в Операта, Ла Торпий
живееше от месец-два в една къща с неприветлива външност на улица
Ланглад. Прилепена до стената на огромна сграда, тази зле измазана
постройка, тясна, невероятно висока и доста прилична на стойка на
папагал, получава светлина откъм улицата. На всеки етаж има по един
двустаен апартамент. До тях се стига по тясна стълба, притисната до
стената, своеобразно осветена от рамки за проветряване, очертаващи
перилото откъм външната страна; на всяка площадка е оставена
цинкова кофа — една от най-отвратителните особености на Париж.
Дюкянът и междинният етаж принадлежаха по онова време на един
тенекеджия, собственикът живееше на първия етаж, а останалите
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четири бяха заети от съвсем почтени работнички, които се радваха на
уважението и любезността на собственика и портиерката, тъй като бе
трудно да се даде под наем къща, така странно построена и
разположена. Участта на този квартал се обяснява с наличието на
доста голям брой подобни сгради, ненужни на търговията и
използувани само за незаконни, несигурни или нечестни занимания.
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ДОМАШНА ОБСТАНОВКА, ПОЗНАТА ЗА ЕДНИ И
НЕПОЗНАТА ЗА ДРУГИ

В три часа следобед портиерката, която бе видяла, че някакъв
млад човек доведе в къщи в два часа през нощта разстроената Естер,
се съветваше с работничката от горния етаж; преди да се качи в колата,
за да отиде на разходка, тя сподели с нея безпокойството си, защото не
бе чула Естер да се движи из стаята. Навярно спеше още, но и този сън
изглеждаше подозрителен. Останала сама в жилището си, портиерката
съжаляваше, че не може да отиде да разбере какво става на четвъртия
етаж, където живееше госпожица Естер. Точно когато реши да повери
на сина на тенекеджията портиерската стая — нещо като ниша,
изградена в хлътнатината на една стена на междинния етаж, — един
файтон спря пред вратата. От него излезе мъж, загърнат от глава до
пети с наметало, желаещ явно да скрие облеклото или общественото
си положение, и запита за госпожица Естер. Тогава портиерката се
успокои напълно, тъй като мълчанието и тишината в стаята на Естер й
се видяха напълно обясними. Когато посетителят се качваше по
стълбата над портиерската стая, портиерката забеляза сребърните токи
на обувките му и й се стори, че вижда черни ресни от колана на
монашеско расо; тя слезе на улицата и разпита кочияша, който й кимна
с глава — всичко беше съвсем ясно.

Духовникът почука, не получи отговор, долови слаби пъшкания
и издъни вратата с един удар на рамото, и то със сила, продиктувана му
навярно от чувството за милосърдие, която у всеки друг би изглеждала
просто навик. Той се втурна във втората стая и видя нещастната Естер
коленичила или по-точно свлякла се на земята със сключени ръце пред
боядисана гипсова Богородица. Тя издъхваше. Догарящият мангал с
дървени въглища разказваше как е преминала тази страшна утрин.
Наметката и качулката на доминото лежаха на земята. Леглото не беше
разтурено. Смъртно ранено в сърцето, нещастното създание очевидно
бе подредило всичко след завръщането си от Операта. Фитилът на
свещта, застинал в локвичката лой, събрала се в паничката на
свещника, показваше колко много е била погълната Естер от
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предсмъртните си размисли. Напоената със сълзи кърпичка сочеше
искреното отчаяние на тази Магдалена, заела класическата поза на
невярваща куртизанка. Това безусловно разкаяние накара духовника да
се усмихне. Неопитна в изкуството да се самоубие, Естер бе оставила
вратата си отворена, без да прецени, че въздухът от двете стаи ще се
нуждае от повече въглища, за да стане невъзможен за дишане; димът
само я бе зашеметил; чистият въздух от стълбището й възвърна
постепенно съзнанието за страданията й. Свещеникът остана прав,
потънал в мрачни размисли, без да се трогне от божествената красота
на девойката, следящ движенията й, сякаш пред него се намираше
животно. Погледът му шареше с явно равнодушие от отпуснатото й
тяло към безразлични за него предмети. Той разгледа мебелировката на
тази стая, чийто червен, изтъркан и студен плочник бе зле прикрит от
протрит и грозен килим. Старовремска кушетка от боядисано дърво,
около която се спускаха завеси от жълто платно на червени рози; едно
кресло и два стола, също от боядисано дърво, покрити със същото
платно, от което бяха и пердетата на прозореца; тапети със сив фон, на
цветя, почернели и измазнени от времето; работна маса от абаносово
дърво; камина, отрупана с най-прости кухненски прибори, два
наченати вързопа дърва, каменен корниз, по който имаше пръснати
стъклени дрънкулки, размесени със скъпоценности; ножици; изцапано
кълбо, чифт бели парфюмирани ръкавици, прелестна шапка, поставена
върху каната за вода; кашмирен шал, с който бе запушен прозорецът,
елегантна рокля, закачена на гвоздей, малко изтърбушено канапе без
възглавници; грозни счупени налъми и прелестни обувки, високи
обувки, на които би могла да завиди и царица; нащърбени чинии от
обикновен порцелан, по които личаха остатъци от последното ядене, в
тях — ножове и вилици от така нареченото „ново сребро“ —
сребърните прибори на парижката беднота; кошче, пълно с картофи и с
дрехи за избелване, върху които бе метнато чисто газено боне;
разтворен и празен евтин скрин с огледало, по чиито полици се
виждаха разписки от заложната къща — това бяха, общо взето,
печалните и радостните, бедняшките и богаташките вещи, които
удивляваха погледа. Дали тази странна гледка на белези от разкош по
тия отломки, на домакинство, така съчетано с бохемския живот на
момичето, повалено в смачканото си бельо като кон, умрял, както е
впрегнат, под счупената стръка, спънал се в поводите си, подтикваше



28

свещеника към размисли? Признаваше ли той, че това заблудено
създание навярно е било безкористно, щом е съчетало такава
сиромашия с любовта на младия и богат мъж? Обясняваше ли си
безредието в обстановката с безредието в живота й? Състрадание ли
изпитваше или ужас? Вълнуваше ли се от доброто си дело? Който го
видеше, застанал със скръстени ръце, замислено чело, стиснати устни
и строг поглед, би сметнал, че е обладан от мрачни и ненавистни
чувства, от противоречиви размисли, от зловещи планове. Той бе
безчувствен към красивата закръгленост на почти смазаната от
тежестта на отпуснатото тяло гръд и към прелестните форми на тази
строполила се Венера, очертаващи се през черното бельо, толкова
силно се бе огънала агонизиращата; отпуснатата глава, която
подчертаваше отзад бялата, нежна и гъвкава шия, красивите и пищни
рамене не го вълнуваха; той не повдигна Естер и сякаш не чуваше
сърцераздирателното дишане, бележещо възвръщането към живота;
едва след едно страшно изхълцване и при ужасения поглед, който му
хвърли тя, той благоволи да я вдигне и да я отнесе в леглото с лекота,
която издаваше необикновена сила.

— Люсиен! — прошепна тя.
— Любовта се възвръща, жената идва на себе си — изрече

духовникът с горчивина.
В този момент жертвата на парижката порочност забеляза

облеклото на спасителя си и каза с усмивката на дете, успяло да
получи желания предмет:

— Значи, няма да умра, без да съм се примирила с бога!
— Ще можете да изкупите греховете си — отвърна духовникът,

като намокри челото й с вода и я накара да вдъхне етер от едно
шишенце, което бе намерил в стаята.

— Чувствувам, че вместо да ме изостави, животът отново
нахлува в мен — каза тя, като видя грижите му, и с непринудено
движение изрази признателността си.

Тази именно прелестна пантомима, към която биха прибягнали
грациите от гръцката митология, за да прелъстят някого, оправдаваше
напълно прякора на странната девойка.

— По-добре ли се чувствувате? — запита духовникът, след като
й даде да изпие чаша подсладена вода.
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Този човек сякаш бе свикнал с подобни места, той познаваше
всичко. Бе като у дома си. А привилегията да се чувствуват навсякъде
у дома си е дадена само на кралете, на проститутките и на крадците.
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ИЗПОВЕДТА НА ЕДНО „ПЛЪХЧЕ“

— Като се съвземете напълно — поде този странен свещеник,
след като помълча малко, — ще ми кажете какво ви подтикна да
извършите последното си престъпление — този опит за самоубийство.

— Историята ми е съвсем проста, отче — отвърна тя. — До
преди три месеца водех разпуснатия живот, в който съм се родила. Бях
последното и най-безчестното, а сега съм най-нещастното от всички
човешки същества. Позволете ми да не ви разказвам нищо за горката
ми майка, починала…

— Убита от един капитан в едно долнопробно заведение —
прекъсна свещеникът изповядващата се. — Известен ми е произходът
ви и зная, че ако съществува лице от вашия пол, достойно да бъде
опростено за срамния живот, който е водило, това сте именно вие,
защото ви е липсвал добрият пример.

— Уви! Не съм кръстена, нито пък са ме учили да вярвам в нещо.
— Значи, всичко все още може да се поправи — забеляза

свещеникът, — стига вярата и разкаянието ви да са искрени,
безкористни.

— Люсиен и бог изпълват сърцето ми — отвърна тя с трогателно
простодушие.

— Можехте да кажете бог и Люсиен — възрази свещеникът с
усмивка. — Напомнихте ми защо съм дошъл. Не скривайте нищо от
онова, което се отнася до този млад човек.

— Вместо него ли сте дошли? — запита тя така влюбено, че би
трогнала всяко друго духовно лице. — О, той е отгатнал, че с мене
става нещо.

— Не — отвърна той, — не за смъртта ви, а за живота ви се
тревожим. Хайде, изяснете ми вашите отношения.

— Ще ви кажа накратко — отговори тя.
Нещастното момиче трепереше от грубия тон на духовника, но

все пак беше жена, престанала отдавна да се изненадва от каквато и да
е грубост.



31

— Люсиен е Люсиен — започна тя, — най-красивият от
младежите и най-добрият от всички човешки същества; ако го
познавате, любовта ми ще ви се стори напълно естествена. Срещнах го
случайно преди три месеца на Порт-Сен-Мартен, където бях отишла
през свободния си ден; защото в заведението на госпожа Менарди,
където работех, имахме по един почивен ден през седмицата. Сигурно
разбирате, че на другия ден излязох сама без разрешение. Любовта бе
нахлула в сърцето ми и така ме бе променила, че на връщане от
театъра сама не можех да се позная: ужасявах се от себе си. Люсиен
никога нищо не узна. Вместо да му кажа откъде идвам, дадох му
адреса на тази квартира. Тук живееше една моя приятелка, която бе
така мила, че ми я отстъпи. Заклевам ви се във всичко свято…

— Не бива да се кълнем.
— Нима е клетва да даваш свята дума! И така, от този ден

започнах да работя в тази стая като луда, шиех ризи по двадесет и осем
су едната, за да мога да се издържам с почтен труд. Цял месец ядох
само картофи, за да остана благоразумна и достойна за Люсиен, който
ме обича и уважава като най-добродетелната от всички добродетелни
жени. Подадох и заявление в полицията, за да възстановя правата си, и
засега съм под надзор за две години. Там много лесно ви слагат в
списъците на позора, но са крайно взискателни, когато трябва да ви
отпишат от тях. От небето исках само да ми помогне в решението ми.
През април ще навърша деветнадесет години: на тази възраст все още
има надежда. Струва ми се, че съм родена преди три месеца… Всяка
сутрин се молех на бога, исках от него Люсиен никога да не разбере
какъв е бил миналият ми живот. Купих и ей тази Богородица; молих и
се помоему, понеже не знаех никакви молитви; не зная нито да чета,
нито да пиша, никога не съм влизала в църква, а господ съм го виждала
само по религиозните шествия, от любопитство.

— И какво казвате на Богородица?
— Говоря й, както говоря на Люсиен, с оня порив, който го

разплаква.
— А, значи, той плаче?
— От радост — отвърна тя живо. — Горкото ми котенце! Ние

така добре се разбираме, сякаш сме една душа! Той е тъй мил, тъй
гальовен, кротък, нежен и внимателен!… Казва, че е поет, а аз му
отвръщам, че е господ… Извинете! Но вие, духовниците, не знаете
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какво е любов. Впрочем само ние познаваме достатъчно мъжете, за да
оценим човек като Люсиен. Знаете ли, такъв мъж е нещо толкова
рядко, както и жена без прегрешения; срещнеш ли го, обикнеш
единствено него — това е. Но за такъв човек трябва и жена като него.
Така че исках да бъда достойна за любовта на моя Люсиен. Оттам
дойде и бедата ми. Вчера в Операта ме познаха младежи, които имат в
сърцата си толкова състрадание, колкото милост има у тигрите; с
тигъра дори по бих се разбрала! Булото на невинността падна от мене;
смеховете им пронизаха ума и сърцето ми. Не смятайте, че сте ме
спасили, аз ще умра от мъка.

— Булото на невинността?… — каза духовникът. — Вие, значи,
сте се отнесли към Люсиен с най-голяма строгост.

— Ах, отче, как можете, като го познавате, да ми задавате такъв
въпрос? — отвърна тя и му хвърли прелестна усмивка. — Човек не се
съпротивява на бога.

— Не богохулствувайте — каза духовникът кротко. Няма човек,
подобен на господа; преувеличението не подхожда на истинската
любов; вие не сте изпитвали към вашия идол чиста и истинска любов.
Ако наистина сте почувствували промяната, която се хвалите, че сте
претърпели, щяхте да придобиете добродетели, свойствени на
юношеската възраст, щяхте да узнаете прелестите на целомъдрието,
отсенките на свенливостта — две неща, които правят чест на девицата.
Вие не любите.

Естер трепна ужасена; духовникът го забеляза, но това ни най-
малко не накърни безстрастието му.

— Така е, вие го обичате за себе си, не заради него, за
временните удоволствия, които са ви омаяли, не заради самата любов;
и понеже ви е обхванало греховно чувство, не сте изпитали онзи
свещен трепет, вдъхновяващ съществото, на което бог е сложил печата
на най-възвишени съвършенства: помислихте ли, че поради блудството
на миналия си живот водите към падение един младеж, че ще го
покварите с онези страшни наслади, заради които са ви дали
прозвище, ознаменувано с безчестие? Били сте непоследователна
спрямо себе си и спрямо мимолетната си страст…

— Мимолетна! — повтори тя и вдигна очи.
— Как да наречем любов, която не е вечна и не ни съединява в

християнското бъдеще с оня, когото любим?
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— Ах, искам да стана католичка — викна тя глухо и така буйно,
че би заслужила опрощението на нашия небесен спасител.

— Може ли момиче, което не е получило кръщението нито на
църквата, нито на науката, което не знае да чете, да пише, нито пък да
се моли, което не може и стъпка да направи, без камъните по улицата
да се размърдат, за да го обвинят, забележително само с временното
преимущество на красотата, която утре може би болестта ще му
отнеме, може ли това унизено, пропаднало същество и което при това
осъзнава падението си (ако не го осъзнавахте и не бяхте толкова
влюбена, човек би могъл да ви извини)… тази бъдеща самоубийца и
жертва на ада да стане жена на Люсиен дьо Рюбампре?

Всяка дума бе като удар с меч дълбоко в сърцето й. При всяка
дума новите ридания и потоците сълзи на отчаяната девойка
свидетелствуваха за силата, с която просветлението навлизаше
едновременно в ума й, непомрачен като ума на дивака, и в най-сетне
събудилата се душа, в самото й същество, където развратът бе настлал
пласт заледена кал, която в този момент се разтапяше от лъчите на
вярата.

— Защо не умрях! — Това бе единствената мисъл, изразена от
нея сред порой други, нахлули в мозъка й, опустошителни мисли.

— Дъще моя — рече страшният съдник, — има една любов,
която не се показва пред хората и чието признание се приема с
щастлива усмивка от ангелите.

— Коя е тя?
— Любов без надежда, любов вдъхновена, почиваща на

принципа на самопожертвованието и облагородяваща всяко действие с
мисълта да се постигне идеално съвършенство. Да, ангелите одобряват
такава любов, тя води до опознаване на бога. Да се усъвършенствуваш
непрекъснато, за да станеш достоен за оня, когото обичаш, да вършиш
за него хиляди тайни жертви, да го обожаваш отдалеч, да му отдадеш
капка по капка кръвта си, да му пожертвуваш себелюбието си, да не
изпитваш ни гордост, ни гняв с него, да не му дадеш дори да разбере
жестоката ревност, която разпалва в сърцето ти, да му дадеш каквото
поиска, дори и това да е в твоя вреда, да любиш каквото той обича,
лицето ти да е непрестанно обърнато към него, за да го следваш, без
той да знае; религията би ви простила такава любов, тя не обижда нито
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човешките, нито небесните закони, тя води към друг път, не към пътя
на вашето гнусно сладострастие.

Като чу тази страшна присъда, произнесена с една дума (и то
каква дума! И с какъв тон!), Естер бе обзета от напълно основателно
недоверие. Тази дума бе като гръм, възвестяващ настъпващата буря. Тя
погледна свещеника и се почувствува обзета от оня трепет в утробата,
който разпъва вътрешностите и на най-смелия в момент на внезапна и
неминуема опасност. Никой поглед не би могъл да проникне тогава в
мислите на този човек; но дори и най-смелите биха изпитали по-скоро
ужас; отколкото надежда при вида на очите му, някога светли и жълти
като на тигър, по които суровият и изпълнен с лишения живот бе
хвърлил було, подобно на булото над хоризонта в горещ ден: земята е
жарка и светла, но маранята я прави неясна, смътна, почти невидима.
Истинска испанска непроницаемост, дълбоки бръчки, станали
отвратителни поради стотиците белези от едра шарка и заприличали на
насечени бразди, кръстосваха маслиненозеленото му и изпечено от
слънцето лице, чиято суровост изпъкваше още по-ярко от това, че се
открояваше под олисялата перука на свещеник — човек, който не
обръща внимание на външността си, — проскубана и с
червеникавочерни оттенъци на светлината. Атлетическото му тяло,
войнишките му ръце, широките плещи, силните рамене напомняха
кариатидите, поставяни от средновековните архитекти в различни
италиански дворци; статуите от фасадата на театъра при Порт-Сен-
Мартен са тяхно несъвършено подобие. И най-непроницателните хора
биха помислили, че най-горещи страсти или необикновени събития са
отпратили този човек в лоното на църквата; само най-удивителни неща
биха могли да го променят, ако природа като неговата изобщо е
податлива на промени.
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРОСТИТУТКИТЕ

Жените, водили живота, така страстно отхвърлян от Естер, стават
напълно безразлични към външността на мъжа. Те приличат на
съвременния литературен критик и в някои отношения могат да бъдат
сравнени с него, тъй като и той стига до дълбоко нехайство при
оценките в изкуството: толкова съчинения е чел, толкова много са
минали пред очите му, така е свикнал с написаните страници,
издържал е на толкова развръзки, видял е толкова човешки драми и е
писал толкова статии, без да каже какво точно мисли за тях, като често
е извършвал предателство спрямо изкуството за сметка на приятелите
или неприятелите си, че е стигнал до отвращение от всичко, но все пак
продължава да дава преценките си. Трябва да стане чудо, за да напише
такъв критик истинска творба, също както е нужно друго чудо, за да
разцъфне в сърцето на куртизанката чиста и възвишена любов. Тонът и
обноските на този свещеник, слязъл сякаш от картините на Зурбаран,
се сториха така враждебни на нещастното момиче, за което
външността нямаше голямо значение, че то се почувствува не толкова
предмет на загриженост, колкото необходима участница в преднамерен
план. Без да може да направи разлика между преструвката на личната
заинтересованост и мирото на милосърдието — тъй като човек трябва
да стои нащрек, за да открие фалшивата монета, дадена му от приятел,
— тя се почувствува сякаш в ноктите на чудовищна и кръвожадна
птица, връхлетяла върху й след дълго кръжене, и в ужаса си изрече
изплашено:

— Мислех, че свещениците трябва да дават утеха, а вие ме
убивате!

При този протест на невинността духовникът неволно трепна,
замълча и преди да отговори, събра мислите си. В краткия миг на
мълчание тези двама души, събрани по такъв странен начин, скришом
се разглеждаха. Свещеникът разбра девойката, но тя не можа да го
разбере. Навярно той се отказа от някакво свое намерение, което
съдържаше заплаха за нещастната Естер, и се върна на първоначалната
си мисъл.
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— Ние сме лекари на душата — заяви той кротко, — знаем какво
лекарство е нужно за страданието й.

— Много трябва да се прощава на бедността — отвърна Естер.
Тя сметна, че се е излъгала, смъкна се от леглото, коленичи в

краката на този човек, целуна расото му с дълбоко умиление, вдигна
към него пълни със сълзи очи и каза:

— Мислех, че съм направила вече много.
— Слушайте, дете мое, пагубната ви репутация е потопила в

скръб семейството на Люсиен; страхуват се, и то с известно основание,
да не го увлечете в разпуснатост и в безумия…

— Вярно, аз го заведох на бала, за да го заинтригувам…
— Вие сте много красива и той ще поиска да парадира с вас пред

обществото, да ви показва с гордост, като че ли сте животно за показ.
Де да прахосваше само парите си!… Но той ще прахоса и времето, и
силите си; ще загуби интерес към хубавото бъдеще, което му се готви.
Вместо един ден да стане богат и прочут посланик, от когото хората да
се възхищават, той ще си остане любовникът на една пропаднала жена
както толкова много покварени мъже, удавили способностите си в
калта на Париж. А вие, след краткотрайното си възкачване към един
издигнат свят, ще се върнете по-късно към първоначалния си живот,
защото не притежавате силата, която дава доброто възпитание, за да
устоите на порока и да помислите за бъдещето. Не бихте могли да
скъсате с приятелките си, тъй както не сте скъсвали с хората, които
тази сутрин ви изложиха в Операта. Разтревожени от любовта, която
му вдъхвате, истинските приятели на Люсиен са ви проследили и
всичко са научили. Те ме изпратиха ужасени при вас, за да видя какви
са намеренията ви и да реша съдбата ви; но макар че са доста
влиятелни и могат да очистят пътя на младежа от препречилия се
камък, те са състрадателни. Знайте, дъще моя, че оня, който е обичан
от Люсиен, има право на уважение, тъй както истинският християнин
обожава калта, където по някаква случайност е блеснала божествената
искра. Дошъл съм да изпълня дълга си като пратеник на едно добро
дело; ако обаче ви бях намерил съвсем покварена, нахална и хитра,
напълно извратена и глуха за гласа на разкаянието, щях да ви изоставя
на техния гняв. Ето ви документа за онази гражданска и политическа
свобода, която се получава така трудно и основателно се забавя от
полицията в интерес на самото общество: чух ви с каква пламенност
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на истински разкаял се човек желаете да го получите — добави
духовникът и извади от джоба си някакъв лист, приличен на документ.
— Вчера са ви видели, а това писмо е с днешна дата: виждате колко са
силни хората, които се интересуват от Люсиен.

При вида на документа конвулсивно треперене, причинено от
неочакваното щастие, разтърси така непринудено Естер, че на устните
й се появи застинала усмивка, като у лудите. Свещеникът спря да
говори, погледна това младо същество, за да види дали, като е лишено
от страшната сила, която покварените извличат от самата поквара, и се
е възвърнало към крехката и неустойчива първична човешка природа,
ще може да устои на толкова вълнения. Като измамна куртизанка,
Естер би могла да изиграе една комедия, но след като си бе възвърнала
невинността и се показваше каквато е, тя можеше да умре, тъй както
оперираният слепец може, пак да загуби зрението си, ако бъде изложен
на ярка светлина. В този момент духовникът прозря до дъно човешката
природа, но запази страшното си непроницаемо спокойствие — сякаш
бе студена, бяла, стигаща до небето планина, сурова, с гранитни
склонове и все пак благотворна. Проститутките са същества по начало
непостоянни, без причина преминават от най-тъпа недоверчивост към
пълно доверие. В това отношение те стоят по-долу и от животните.
Крайни във всичко — в радостта, отчаянието, вярата в бога или
неверието, те почти всички биха стигнали до лудницата, ако
смъртността, която е голяма сред тях, не ги косеше и ако щастливата
случайност не извличаше една или друга измежду тях над тинята, в
която живеят. За да се проникне до дъното на мизерията в ужасния им
живот и да се прецени докъде могат да стигнат тези същества в
безумието си, би трябвало да се види възхитителният и буен екстаз на
Ла Торпий на колене пред свещеника. Нещастното момиче
разглеждаше освободителния документ с изражение, пропуснато от
Данте и надминаващо въображението му в неговия Ад. Със сълзите
настъпи, и реакцията. Естер се изправи, обви ръце около шията на този
човек, склони глава на гърдите му, обля ги със сълзите си, целуна
грубия плат, който покриваше това желязно сърце, сякаш искаше да
проникне вътре в него. После улови ръцете му и ги обсипа с целувки; в
свещения изблик на признателността си бе по котешки гальовна,
нарече го с най-мили имена; заедно със сладките думи повтори хиляди
пъти с най-различни интонации: „Дайте ми го!“; тя така бързо го
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обгърна с нежността си и го очарова с погледите си, че го обезоръжи;
най-сетне успя да приспи гнева му. Свещеникът разбра как тя е
получила прозвището си; разбра колко е трудно да се устои на чара й,
отгатна в миг защо я обича Люсиен и какво е съблазнило поета в него.
Подобна страст крие, между другите си прелести, стръв, остра като
копие, привличаща преди всичко възвишената душа на артиста.
Необясними за тълпата, такива чувства се обясняват напълно с
жаждата за идеална красота, с каквато се отличават творческите
натури. Не напомня ли това донякъде ангелите, на които е възложено
да изведат грешниците към доброто? Каква съблазън да внесеш
хармония между нравствената и физическата красота! Каква гордост,
ако успееш! Какво прекрасно дело, в което работиш единствено с
любовта! Подобни връзки, прославени между другото чрез примера на
хора като Аристотел, Сократ, Платон, Алкивиад, Цетегус и Помпей и
считани за чудовищни от простаците, се пораждат от чувството,
подтикнало Луи XIV да построи Версай и тласкащо мъжете към
всякакви разорителни начинания, като например да превърнеш
миазмите на едно блато в куп благоухания, заобиколени от изворни
води, да изградиш езеро на някакъв хълм, както направи принц дьо
Конти в Ноантел, или гледки от Швейцария в Касан, като финансиста
Бержьоре. С една дума, това означава нахлуване на изкуството в
областта на нравствеността.

Засрамен, че се е поддал на тази нежност, свещеникът отблъсна
рязко от себе си Естер, която седна също така засрамена, защото той й
каза: „Вие сте си останали куртизанка.“ После хладнокръвно сложи
документа отново в пояса си. Като дете, което има едно-единствено
желание, Естер не откъсваше поглед от онова място в пояса, където
остана документът.
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„ПЛЪХЧЕТО“ СЕ ПРЕВРЪЩА В КАЕЩА СЕ
ГРЕШНИЦА

— Дете мое — поде свещеникът, като помълча, — майка ви е
била еврейка и вие не сте кръстена, но не са ви водили и в синагога:
все едно, че се намирате в преддверието на църквата, където са и
малките деца…

— Като малките деца — повтори тя разнежено.
— … също както сте и в картотеката на полицията, някакъв

номер извън хората, съставляващи обществото — продължи
безстрастно той. — Ако любовта, зърната в някакво мигновение, ви е
накарала да повярвате преди три месеца, че се раждате отново, трябва
да почувствувате, че от онзи ден наистина сте като дете; следователно
трябва да се държите като че ли сте дете, да се промените напълно и аз
се нагърбвам да ви направя неузнаваема. Най-напред ще забравите
Люсиен.

Горката девойка почувствува сърцето си сломено от тези думи;
тя вдигна очи към свещеника и кимна отрицателно; не бе в състояние
да говори, защото отново видя палач в лицето на спасителя.

— Най-малкото ще се откажете да го виждате — продължи той.
— Ще ви заведа в един дом на църквата, където получават възпитание
девойки от най-добри семейства; там ще станете католичка, ще ви
научат да изпълнявате религиозните обреди, ще узнаете какво е
религия; оттам можете да излезете истинско младо момиче, непорочно,
чисто, добре възпитано, ако…

Той вдигна пръст и замълча. След това продължи:
— Ако се чувствувате силна да изоставите тук Ла Торпий.
— Ах! — възкликна нещастното дете; всяка дума звучеше като

музика, при която райските врати бавно се разтварят. — Ах! Да мога да
излея тук цялата си кръв и да си влея нова…

— Изслушайте ме!
Тя млъкна.
— Бъдещето ви зависи от дълбочината на забравата. Мислете

колко голямо задължение поемате: една дума или движение, с което би
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могла да се прояви Ла Торпий, ще убие любимата на Люсиен; нещо,
казано насън, неволна мисъл, нескромен поглед, нетърпеливо
движение, безпътен спомен, някакъв пропуск, движение на главата,
което би издало какво знаете или какво други знаят за нещастието ви…

— Продължавайте, отче — помоли момичето с екзалтираността
на светица, — всичко ще ми бъде приятно и леко: да вървя с обувки от
нажежено желязо и да се усмихвам, да се стегна с железен корсет с
шипове и да запазя грациозността на танцьорка, да ям хляб с пепел, да
пия пелин!

Тя падна на колене, целуна обувките на духовника, заплака и ги
намокри със сълзите си, прегърна краката му и се притисна към тях,
като шепнеше нещо несвързано и плачеше в същото време от радост.
Възхитително красивите й руси коси се разпуснаха и се разпиляха като
килим пред нозете на небесния пратеник, застанал мрачен и суров
пред нея, когато тя се изправи.

— С какво ви обидих? — запита Естер изплашено. — Чувала
съм да говорят за жена като мене, която измила с благовония краката
на Исус Христос. Уви! От добродетелния живот станах толкова бедна,
че мога да ви предложа само сълзите си.

— Не чухте ли какво ви казах? — отвърна той жестоко. — Казах,
че от дома, където ще ви заведа, трябва да излезете така променена
физически и нравствено, че никой от мъжете или жените, които са ви
познавали, да не може да извика: „Естер!“ и да ви накара да се
обърнете. Вчера любовта не ви даде сили да погребете проститутката
така, че тя да не се появи никога вече; тя се проявява в обожанието,
което дължим само на бога.

— Но нали той ви изпрати при мене? — запита тя.
— Ако по време на превъзпитанието се сетите за Люсиен, всичко

ще бъде загубено, помнете това — продължи той.
— Кой ще го утеши? — запита тя.
— А вие за какво го утешавахте? — запита свещеникът с глас, в

който за първи път от началото на тази сцена се прокрадна нервен
трепет.

— Не зная, той често е идвал тъжен.
— Тъжен? — запита свещеникът. — Казвал ли ви е защо?
— Никога — отвърна тя.
— Бил е тъжен, че обича жена като вас! — викна той.
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— Уви! Сигурно е затова — каза тя с дълбоко смирение, — аз
съм най-презряната от всички жени и можех да получа прошка от него
само със силната си любов.

— Тази любов трябва да ви вдъхне смелост за сляпо подчинение.
Ако веднага ви отведа в дома, където ще се извърши превъзпитанието
ви, тук всички ще кажат на Люсиен, че днес, неделя, сте заминали с
някакъв свещеник; възможно е той да тръгне по следите ви. След една
седмица, ако не се явя отново, портиерката ще ме помисли за такъв,
какъвто не съм. Ето защо след една седмица в седем часа ще излезете
незабелязано и ще се качите във файтона, който ще ви чака на ъгъла с
улица Фрондьор. През тези осем дни избягвайте Люсиен; намирайте
разни предлози, забранете му да идва, а ако дойде, качете се при някоя
приятелка; аз ще разбера дали сте го виждали пак и в такъв случай
всичко ще бъде свършено, няма дори да дойда при вас. Тази седмица
ви е необходима да си приготвите прилично бельо и да заличите
външността си на проститутка — довърши той и остави на камината
една кесия. — Във вида и облеклото ви има нещо много познато на
парижаните, което издава каква сте. Никога ли не сте срещали по
улиците, по булевардите скромна и добродетелна девойка с майка си?

— О, да, за мое нещастие. Да видиш майка и дъщеря заедно, е
наше най-голямо изпитание, то събужда разкаянието, стаено в
потайните кътчета вътре в нас и разяждащо сърцата ни!… Много
добре зная какво ми липсва.

— Добре тогава, знаете как трябва да изглеждате следната неделя
— каза свещеникът, като стана.

— О — рече тя, — научете ме една истинска молитва, та да мога
да се помоля на бога.

Трогателно бе да гледаш как свещеникът караше тази жена да
повтаря „Ave Maria“ и „Pater Noster“ на френски.

— Много е хубаво — каза Естер, след като бе повторила без
грешка тези две прекрасни и известни молитви — израз на
католическата вяра.

После, когато свещеникът си тръгваше, запита:
— Как се наричате?
— Карлос Ерера, испанец съм и съм изгонен от родината си.
Естер хвана ръката му и я целуна. Но това не бе вече

куртизанката, а ангел, възраждащ се след падението си.
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ПОРТРЕТ, КОЙТО ТИЦИАНО БИ ЖЕЛАЛ ДА
НАРИСУВА

В началото на март тази година пансионерките в един манастир,
прочут с благородническото си и религиозно възпитание, забелязаха в
понеделник сутринта, че прелестната им група се е увеличила с една
новодошла, чиято красота се наложи по безспорен начин не само сред
другарките й, но и в отделните съвършенства, които можеха да се
открият у всяка от тях поотделно. Във Франция е извънредно рядко, да
не кажем невъзможно, да се срещнат описаните в персийските стихове
и както казват, гравирани в сарая тридесет прочути съвършенства,
необходими на жената, за да бъде истинска красавица. Но дори всички
те да не се намират заедно, все пак се срещат отделни прелестни
подробности. Що се отнася до внушителната съвкупност, която
скулптурното изкуство цели да предаде и която е изваяло в някои
редки композиции, като статуята на Диана и на Калипига, тя е
привилегия на Гърция и Мала Азия. Естер водеше потеклото си
именно от тази люлка на човешкия род, родина на красотата: майка й
бе еврейка. Макар и често смесени с други народи, евреите имат сред
многочислените си племена залежи на красота, в която се е запазил
прекрасният азиатски тип. Когато не са отблъскващо грозни, те
притежават прекрасната характерност на арменското лице. Естер
можеше да спечели наградата в сарая, у нея и тридесетте красоти се
бяха съчетали хармонично. Вместо да се отрази на съвършенството на
формите, на свежестта на обвивката, странният й живот й бе придал
някаква неуловима женственост: гладката и твърда тъкан на зеления
плод бе изчезнала, но топлите тонове на зрелостта не бяха още
настъпили, цъфтежът продължаваше. Още няколко дни, прекарани в
разпуснатост, и тя щеше да напълнее. Това изобилие от здраве, това
животинско съвършенство у същество, у което сладострастието е
заместило мисленето, трябва да е нещо забележително в очите на
физиолозите. Вследствие на редки обстоятелства, да не кажем съвсем
редки у младите момичета, неимоверно изящните й ръце бяха меки, с
прозрачна белота като у жена, родила второто си дете. Тя имаше
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краката и прочутите коси на херцогиня дьо Бери, които ничия
фризьорска ръка не е можела да задържи, толкова са били гъсти и така
дълги, че разпуснати до земята, са се навивали на масури. Естер беше
със среден ръст, което позволява да превърнеш една жена в играчка, да
я вдигаш, оставяш и носиш без умора. Кожата й, изящна като китайска
хартия, с топъл кехлибарен цвят, нюансиран от кръвоносните съдове,
бе бляскава, без да е суха, мека, без да е влажна. Крехка привидно, но
извънредно жизнена, Естер привличаше веднага вниманието с една
особеност, запечатана в най-добрите картини на Рафаело, тъй като
Рафаело е художникът, който най-много е изучавал и най-добре е
предал еврейската красота. Тази прелестна особеност се получаваше
от дълбочината на очната дъга, в която окото се движеше сякаш
неограничено и чиято извивка напомняше с точността си извивката на
свод. А когато младостта положи чистите си и неуловими отсенки по
един толкова красив свод с изписаните над него тънки вежди и
прокрадналата се светлина остави в браздата под него светлорозова
следа, там се разкриват съкровища от нежност и за най-взискателния
любовник и красоти, които могат да хвърлят в отчаяние живописеца.
Светлите гънки, в които сянката получава златисти оттенъци, жилавата
и еластична като най-тънка мембрана тъкан са дело на върховните
усилия на природата. Когато е спокойно, окото наподобява чудодейно
яйце в гнездо от копринени нишки. Но щом страстите оставят
въгленни сенки по тия тъй волни очертания, а скръбта набръчка
мрежицата от жилчици, този образ навява страшна мъка.

Произходът на Естер личеше във формата на очите, чиито разрез
и клепачи бяха като у туркините; тъмносивият им цвят получаваше на
светлината синкавия оттенък на черно гарваново крило. Само
безкрайната нежност на погледа й можеше да смекчи блясъка им.
Единствено племената, дошли от пустинята, притежават такава
неотразима за всички сила на погледа, докато жената има такава власт
над някоя отделна личност. Няма съмнение, че очите на тези племена
запазват нещо от безкрая, който са съзерцавали. Дали предвидливата
природа е снабдила ретината им с някакъв отразяващ слой, който им
дава възможност да задържат пясъчния мираж, потоците светлина и
нажежения лазур на етера? Или подобно на останалите живи същества
хората приемат нещо от средата, в която се развиват, като запазват
придобитото през вековете? Може би в този въпрос е и разрешението
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на големия проблем за човешките раси. Инстинктите са живи
последици, чиято причина лежи в някаква изживяна необходимост.
Животинските разновидности са плод на упражняването на тези
инстинкти. За да се убедим в тази така дълго търсена истина, ще бъде
достатъчно да приложим към етнографските групи наблюденията,
завършени наскоро над стада от английски и испански овци, които
пасат едно до друго в равнинните пасища, където тревата е буйна, но
се разделят в планините, където тревата е по-рядка. Извадете тези два
вида овци от страната им и ги пренесете в Швейцария или във
Франция: планинската овца ще пасе отделно, макар и в ниско
разположена и обилна с трева ливада; полските овци ще пасат една до
друга, дори да се намират на някоя планина. Няколкото поколения
внасят незначителни промени в придобитите и предавани инстинкти.
И след сто години планинският дух може да се прояви в някое
непокорно агне, тъй както след хиляда и осемстотин години изгнание
Изтокът продължаваше да блести в очите и лицето на Естер. Погледът
й не таеше мъчително упоение, а излъчваше сладостна топлина, не
удивляваше, а разнежваше, и най-твърдата воля се стопяваше под
пламъка му. Естер бе побеждавала омразата, тя бе изненадвала
парижките развратници с този именно поглед и нежността на
пленителната кожа бе получила грозното прозвище, станало преди
малко причина тя да потърси смъртта. Всичко у нея бе като у
самодивите — обитателки на горещите пясъци. Челото й бе волево, с
горди очертания. Арабският й нос бе изящен, тънък, със закръглени,
красиво очертани и леко повдигнати в краищата ноздри. Червените й
свежи устни бяха като роза, още неповехнала от безчестието, тъй като
оргиите не бяха оставили по тях никакви следи. Изваяна сякаш от
влюбен скулптор, брадичката й бе с млечнобели очертания. Само едно
нещо, което тя не бе могла да поправи, издаваше падналата твърде
ниско куртизанка: изпочупените й нокти, на които бе нужно време, за
да възстановят изящната си форма, дотолкова бяха обезобразени от
грубата домашна работа.

Отначало младите пансионерки завидяха на тази чудна красота,
но после започнаха да й се възхищават. Не измина и една седмица, и те
се привързаха към простодушната Естер, защото се заинтересуваха от
скритите злочестини на едно осемнадесетгодишно момиче, неумеещо
нито да чете, нито да пише, за което всяко знание, всякаква просвета бе
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нещо ново; покръстването на тази еврейка в католическата вяра щеше
да допринесе за прославянето на архиепископа на манастира, където
то щеше да се извърши. Скоро Естер възприе добрите обноски, нежния
глас, стойката и държането на тези тъй изискани момичета, с една
дума, стана отново такава, каквато бе някога. Промяната бе така пълна,
че при първото си посещение Ерера, когото като че ли нищо на света
не можеше да изненада, остана учуден, а игуменката го поздрави
заради възпитаничката му. Никога във възпитателската си практика
тези жени не бяха виждали по-обичлив характер, по-християнска
кротост, по-искрена скромност, нито пък такъв силен стремеж към
знание. Когато едно момиче е преживяло страданията, стоварили се
върху нещастната пансионерка, и когато то очаква награда като онази,
която испанецът бе обещал на Естер, много трудно е то да не извърши
чудеса, подобни на чудесата от първите години на християнската
църква, възобновени по-късно от йезуитите в Парагвай.

— Тя служи за пример — каза игуменката, като я целуна по
челото.

Тази напълно католическа преценка изчерпва всичко.
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МЪКА ПО МИНАЛОТО

По време на почивките Естер разпитваше грижливо другарките
си за най-обикновени неща, които за нея бяха като първите откровения
на живота за детето. Когато научи, че в деня на покръстването си и по
време на първото причастие ще бъде облечена в бяло, с бяла сатенена
лента на челото, бели панделки, бели обувки и бели ръкавици, че в
плитките й също ще има бели кордели, тя се разрида сред учудените си
другарки. Пълна противоположност на сцената с Йевфай на планината.
Куртизанката се изплаши да не разберат причината на сълзите й, затова
обясни дълбокото си вълнение с радостта, която изпитвала
предварително от описанието на собствения й образ. Понеже животът,
който напускаше, се различаваше от онзи, в който навлизаше, толкова,
колкото дивачеството се отличава от цивилизацията, тя прояви
прелестта, наивността и дълбочината на очарователната героиня от
романа „Пуританите в Америка“. И нейното сърце се терзаеше, без тя
да си дава сметка, от любов — странна любов, — от желание, по-силно
у нея, която познаваше всичко, отколкото у девственица, която не знае
нищо, макар че и у двете желанието има същата първопричина и
същия завършек. През първите месеци новият отшелнически живот,
удивлението от знанията, заниманията, изпълнението на религиозните
обреди, усърдно прилаганото благочестиво решение, сладостта от
породените привързаности и, най-сетне, пробудилите се умствени
способности — всичко, дори и усилията да запомни толкова нови
неща, потискаше спомените; колкото й предстоеше да учи, толкова
трябваше да забрави. Съществуват няколко вида памет: на плътта и на
съзнанието; така че залиняването е болест на физическата памет. Ето
защо през третия месец устремът на тази девствена душа, размахала
крила към рая, бе не толкова обуздан, колкото възпрепятствуван от
някаква глуха вътрешна съпротива, чиято причина бе неизвестна и за
самата Естер. Подобно на шотландските овци и тя искаше да пасе
отделно, но не можеше да победи инстинктите, развили се у нея
поради развратния живот. Дали не я зовяха калните парижки улици, от
които се бе отказала? Дали оковите на прекъснатите грозни навици не
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я държаха все още в невидими вериги и не продължаваше ли тя да ги
чувствува също както според лекарите старите войници продължавали
да чувствуват болки в отрязаните крайници? До мозъка на костите й ли
бяха проникнали пороците и злоупотребите с тях, та и светената вода
не можеше да достигне до скрития вътре демон? Толкова ли бе
необходимо на тази жена (на която бог навярно прощаваше, че смесва
човешката любов с божествената) да види оня, в името на когото се
извършваха тези ангелски усилия? Едното я бе довело до другото.
Ставаше ли у нея някакво изместване на тежестта на жизнените сили и
то ли я докарваше до тези страдания? Мрак и съмнение покриват
пренебрегваните от науката положения под предлог, че въпросът бил
твърде безнравствен и прекалено излагащ, сякаш лекарят, писателят,
свещеникът или политическият мъж не стоят над всякакво подозрение.
И все пак един лекар има смелостта да започне проучвания, останали
недовършени поради намесата на смъртта. Възможно е черната
меланхолия, от която Естер бе обладана и която помрачаваше
щастливия й живот, да се отнасяше до гореизтъкнатите причини;
неспособна да ги проумее, тя може би страдаше така, както страдат
болни, незапознати нито с медицината, нито с хирургията. Странен
случай. Обилната и здрава, заменила отвратителната и възбуждаща
храна не можеше да задоволи Естер. Безупречният и редовен живот, в
който се редуваха подбрани, неизморителни занимания и почивки,
дошъл на мястото на едно разпуснато съществуване, чиито
удоволствия и мъки бяха еднакво пагубни, съсипваше младата
пансионерка. Напълно освежаващата почивка, тихите нощи, заменили
смазващата умора и жестоките вълнения, предизвикваха у нея треска,
чиито признаци се изплъзваха от вниманието на монахинята. С една
дума, доброто, щастието и сигурността, които бяха заместили злото,
нещастието и несигурността, се оказаха така гибелни за Естер, както
предишните нейни злочестини биха били пагубни за младите й
другарки. Корените лежаха в покварата, там те се бяха развили.
Демонското в нея продължаваше да налага властта си независимо от
върховните повели на една безусловна воля. Онова, което мразеше, й
носеше живот, а което обичаше, я убиваше. Вярата й бе така пламенна,
че благочестието й радваше душата. Тя обичаше да се моли. Бе
отворила душата си за светлината на истинската религия, която
приемаше леко, без съмнения. Свещеникът — неин ръководител — бе
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във възторг, но у нея плътта бе в непрекъснато противоречие с душата.
За да задоволят някаква прищявка на мадам дьо Ментьонон, взели
шарани от едно тинесто блато и ги сложили в мраморен басейн, в
бистра вода; тя ги хранела с трохите от кралската трапеза. Шараните
започнали да линеят. Може животните да са ни предани, човек никога
не ще успее да ги зарази с проказата на ласкателството. Някакъв
царедворец забелязал тази мълчалива опозиция във Версай. „И те са
като мене — отвърнала непризнатата кралица, — съжаляват за
мътилката на тинята.“ В тези думи се крие цялата история на Естер.
Понякога горката девойка тичаше из чудната градина на манастира,
ходеше унесена от дърво до дърво, втурваше се отчаяно из тъмните
ъгълчета и търсеше нещо, но какво? Тя не знаеше, че вече се поддава
на демона, кокетничеше с дърветата, нашепваше им безмълвни слова.
Понякога вечер се промъкваше покрай стените като змиорка, без шал,
с голи рамене. Често в параклиса по време на служба стоеше и гледаше
втренчено разпятието; всички й се възхищаваха, а тя се задушаваше от
сълзи, плачеше от ярост; вместо свещените образи, които желаеше да
види, пред нея се възправяха разюздани, бесни и скотски ония
пламтящи нощи, през които тя бе водила оргиите, така както Абнек
дирижира в Консерваторията Бетховеновите симфонии, ония весели,
сладострастни нощи, прекъсвани от нервни вълнения и от неудържими
смехове. Външно тя бе пленителна като девственица, задържана в
земното единствено от женския си образ, а вътре в нея се вълнуваше
истинска властвуваща Месалина. Само тя знаеше тайната на тази
борба на демона срещу ангела; когато игуменката я мъмреше, че се е
сресала по-изкусно, отколкото разрешава правилникът, тя бързо
променяше прическата си, прелестна в послушанието си, готова да
отреже косите си, ако й го наложат. Мъката по миналото притежаваше
някаква трогателна прелест у девойка, предпочитаща да умре, но не и
да се върне в селенията на порока. Тя побледня, промени се, отслабна.
За да я поразпита, игуменката намали броя на уроците и взе при себе
си това интересно създание. Естер каза, че е безкрайно щастлива,
харесва й обществото на другарките й, не се чувствува сериозно болна,
но е останала без жизнени сили; за нищо не съжалява, но и желания
няма.

Учудена от отговорите на пансионерката си и като виждаше, че е
обзета от изтощителна отпадналост, игуменката не знаеше какво да
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мисли. Когато състоянието на младата пансионерка се влоши, извикаха
лекар, но той не познаваше предишния живот на Естер и не можеше и
да го подозира; лекарят не намери никакво страдание, организмът
беше здрав. Болната отговори така, че обърка всичките му
предположения. Оставаше само един начин да се изяснят съмненията
на доктора, а той бе свързан с нещо, което вдъхваше ужас на Естер: тя
отказа упорито да се подложи на неговия преглед. При това опасно
положение игуменката се обърна към абат Ерера. Испанецът дойде,
видя отчаяното състояние на Естер и поговори малко насаме с лекаря.
След този поверителен разговор докторът заяви на духовника, че
единственото средство е едно пътуване в Италия. Но абатът отказа
това пътуване да стане преди покръстването и първото причастие на
Естер.

— Още колко време ще продължи? — запита лекарят.
— Месец — отвърна игуменката.
— Тя ще умре — възрази той.
— Да, но обсипана с божията благодат и спасена — каза абатът.
В Испания религията стои над въпросите на политиката,

обществеността и живота; затова лекарят не възрази нищо повече на
испанеца, но реши да се обърне към игуменката; обаче странният
духовник го спря, хващайки го за ръката.

— Нито думичка, господине! — каза му той.
Макар и вярващ и монархически настроен, докторът хвърли към

Естер поглед, изпълнен с нежно състрадание. Това момиче бе красиво
като прекършена лилия.

— Да я оставим на божията милост тогава! — заключи той на
излизане.

В деня, когато стана този консулт, Естер бе заведена от
покровителя си в „Роше-дьо-Канкал“, тъй като желанието да я спаси
му бе подсказало най-чудновати приумици; той опита две крайности:
отлични вечери, които можеха да напомнят на нещастната девойка
някогашните й оргии, и посещения в Операта, за да й покаже някои
светски зрелища. Необходим бе неговият съкрушителен авторитет, за
да се уговори тази млада светица за подобни светотатства. Ерера се
преоблече изцяло като военен, и то така, че Естер едва го позна; той се
погрижи тя да бъде с воал и я настани в ложа, където можеше да се
скрие от всякакви погледи. Тази полумярка, която не криеше опасност
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за така искрено спечелената невинност, скоро се оказа изчерпана.
Пансионерката започна да изпитва отвращение към вечерите на своя
покровител и религиозна отврата към театъра и отново изпадна в
униние. „Тя чезне от любов по Люсиен“ — каза си Ерера и пожела да
стигне до дълбините на тази душа, да разбере какво може да се поиска
от нея. Дойде моментът, когато нещастното момиче бе поддържано
само от нравствените си сили, а тялото бе на път да се откаже от
борбата. Духовникът пресметна настъпването му със страхотна
проницателност, проявявана от някогашните средновековни палачи в
умението им да провеждат разпити. Той намери повереницата си в
градината, седнала на една пейка, под асма, галена от априлското
слънце, на което тя се грееше като премръзнала; другарките й
разглеждаха с любопитство бледността й, напомняща повехнала трева,
очите й, подобни на очите на умираща газела, тъжната й поза. Естер
стана, за да посрещне испанеца с движение, което показваше колко
малко живот бе останал у нея или по-точно колко слабо бе желанието й
да живее. Тази нещастна несретница, тази ранена дива лястовица
събуди за втори път жалост у Карлос Ерера. Мрачният божи служител,
когото господ навярно използуваше само за да се изпълняват
наказанията му, посрещна болната с усмивка, изразяваща в еднаква
степен горчивина и кротост, неумолимост и милосърдие. Привикнала
към съзерцание и самовглъбяване, откакто бе започнал почти
монахинският й живот, Естер изпита за втори път чувство на
недоверие към покровителя си; но както и по-рано думите му веднага я
успокоиха.

— Е, дъще моя — каза той, — защо не споменавате никога нищо
за Люсиен?

— Аз ви обещах, заклех ви се да не споменавам това име —
отвърна тя, обзета от конвулсивен трепет.

— Но не сте престанали да мислите за него?
— Това е единственият ми грях, господине. Непрекъснато мисля

за него и дори когато се появихте, си повтарях името му.
— Раздялата, значи, ви убива?
Вместо отговор Естер склони глава, като болен, усетил полъха на

гроба.
— А ако го видите?… — запита той.
— То би означавало да живея — отвърна тя.
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— С душата си ли само мислите за него?
— О, господине, при любовта не може да се правят

разграничения.
— Дъщеря на народ, прокълнат от бога! Направих всичко, за да

те спася, но вече те предавам на предопределената ти орис: ще го
видиш!

— Но защо хулите щастието ми? Не мога ли да любя Люсиен и
да поддържам добродетелния живот, който ми е мил, така както
обичам и него? Не съм ли готова да умра в името на добродетелта,
както бих била готова да умра и за Люсиен? Да умра заради тези две
безкрайни привързаности, заради добродетелта, която ме прави
достойна за него, и заради него, защото ме хвърли в обятията на
добродетелта? Да, готова съм да умра, без да съм го видяла отново, и
да живея, ако го видя. Бог ще ме съди.

Цветът на лицето й се бе възвърнал, бледността й бе добила
златист оттенък. И този път Естер получи опрощение.

— На следния ден, след като ви измият във водите на кръщелния
купел, ще видите Люсиен и ако смятате, че живеейки за него, можете
да живеете добродетелно, няма вече да се разделите.

Духовникът трябваше да прихване Естер, чиито колене се
подгъваха. Нещастната девойка щеше да падне, сякаш земята се
изплъзваше изпод краката й; абатът я положи на една пейка и тя, след
като възстанови способността си да говори, му каза:

— А защо не днес?
— Нима желаете да лишите архиепископа от гордостта, че ви е

направил християнка и че ви е покръстил? Много близо сте до
Люсиен, не се отдалечавайте от бога.

— Да, не мислех вече за нищо друго!
— Вие не сте създадена за никаква религия — каза духовникът с

дълбока ирония.
— Бог е добър — отвърна тя, — той чете в сърцето ми.
Победен от прелестната наивност в гласа, погледа и държането

на Естер, Ерера я целуна за първи път по челото.
— Добре са те нарекли волнодумците: ти можеш да съблазниш и

бог-отец. Още няколко дена, няма как, а после и двамата ще бъдете
свободни.

— И двамата! — повтори тя радостно и възторжено.
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Наблюдавана отдалеч, тази сцена порази пансионерките и
монахините; като сравниха сегашната Естер с предишната, те
помислиха, че присъствуват на някакво вълшебно преображение.
Съвсем променена, девойката бе пълна с живот. Тя се показа в
истинската си обичлива природа, мила, кокетлива, закачлива, весела; с
една дума, бе възкръснала!
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РАЗМИСЛИ

Ерера живееше на улица Касет, близо до църквата „Сен-
Сюлпис“, към която се бе причислил. Със суровия си и строг стил тази
църква подхождаше на испанеца, чиято религия имаше сродство с
доминиканския орден. Жертва на лукавата политика на Фердинанд VII,
той служеше на конституционната кауза, макар да знаеше, че
предаността му би могла да бъде възнаградена само при
възстановяването на Rey netto[1]. А Карлос Ерера се бе отдал телом и
духом на придворната клика в момент, когато изглеждаше, че
династията на Кортесите не може да бъде свалена. За хората подобно
поведение бе белег на духовно превъзходство. Експедицията на херцог
д’Ангулем бе завършила, в Испания царуване крал Фердинанд, а
Карлос Ерера още не бе поискал от Мадрид възнаграждение за
услугите си. Бранейки се от любопитството с дипломатично мълчание,
той обясняваше престоя си в Париж със силната си привързаност към
Люсиен дьо Рюбампре, благодарение на която младият човек дължеше
кралската разпоредба за промяната на името си. Впрочем Ерера
живееше като всички духовници, натоварени с тайни мисии, тоест
съвсем незабелязано. Изпълняваше религиозните си задължения в
„Сен-Сюлпис“, излизаше само по работа, и то винаги вечер, с кола.
Денят му бе запълнен със следобедната почивка, която по испанския
обичай става между две яденета и заема по този начин цялото време,
през което Париж шуми, отрупан с работа. Пушенето на испански
пури също изиграваше своята роля и с това се изразходваше толкова
време, колкото и тютюн. Леността е прикритие, както и важното
държане, което също е леност. Ерера обитаваше едно от крилата на
къщата на втория етаж, а Люсиен живееше в другото крило. Двата
апартамента бяха едновременно разделени и съединени чрез
просторно помещение за гости, чието антично великолепие
подхождаше както на сериозния духовник, така и на младия поет.
Големи кичести дървета засенчваха градината. Домовете, избирани от
духовни лица, се отличават с тишината и дискретността си. Жилището
на Ерера можеше да се опише с две думи: монашеска килия. Блестящо



54

с разкоша си и снабдено с изискванията на уютността, жилището на
Люсиен съдържаше всичко, което налага елегантният живот на светски
човек, който е поет и писател, при това славолюбив, покварен,
горделив и суетен, неимоверно небрежен, а държащ на реда, един от
онези незавършени гении, способни да изразят разни стремежи и идеи
— което може би е едно и също, но съвсем безсилни да ги осъществят.
Взети заедно, Люсиен и Ерера образуваха една политическа личност.
Без съмнение там бе и тайната на връзката им. Възрастните мъже, у
които жизнената енергия се е пренесла в областта на амбициите, често
изпитват потребност от красиво оръдие, от млад и готов да действува
човек, за да осъществят чрез него плановете си. Ришельо потърси
много късно едно красиво, бяло и мустакато същество, за да го
предложи на жените, които трябваше да забавлява. Без да е от хората,
които могат да имат успех пред кралици, той направи опит да бъде
обикнат както от майката на своя височайши господар, така и от
кралицата, но зле разбран от някои лекомислени младежи, бе принуден
да изгони вън от страната едната и да сплаши другата. Каквото и да
прави човек, щом е честолюбив, все ще попадне на някоя жена, и то в
момент, когато най-малко се надява да я срещне. Колкото и да е
влиятелен големият политик, на него му трябва жена, която да
противопостави на другите жени, тъй както холандците обработват
диамантите с диамант. И Рим, по времето на величието си, се бе
подчинил на тази необходимост. Животът на италианския кардинал
Мазарини не се ли наложи с по-други белези в сравнение с живота на
френския кардинал Ришельо? Като открива съпротива в лицето на
големите френски велможи, Ришельо прибягва до сеч; той умира в
разцвета на властта си, изхабен от този двубой, където единствен негов
съратник е един калугер. Мазарини е гонен от обединилите се,
въоръжени и от време на време побеждаващи буржоазия и дворянство,
които обръщат в бягство дори и кралската фамилия; обаче министърът
на Ана Австрийска не отрязва главата на никого, съумява да победи
цяла Франция и да създаде Луи XIV, който довърши делото на
Ришельо, като удуши със златни върви дворянското съсловие в
големия Версайски дворец. Щом почина мадам дьо Помпадур, настъпи
и краят на Щоазьол. Дали и Ерера се бе поучил от този опит във
висшите кръгове? Бе ли си дал сметка за тия неща по-рано, отколкото
бе сторил това Ришельо? Или бе избрал в лицето на Люсиен дьо
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Рюбампре човек като Сен-Мар, само че предан? Никой не можеше да
даде отговор, нито да измери честолюбието на испанеца, както не
можеше да се предвиди какъв ще бъде краят му. Подобни въпроси,
задавани от хора, успели да надзърнат зад тази дълго време прикрита
връзка, имаха за цел да проникнат в една страшна тайна, открита на
Люсиен едва преди няколко дни. Карлос бе славолюбив за двама: това
именно доказваше поведението му на хората, които го познаваха, и те
до един смятаха, че Люсиен е негов незаконен син.

Петнадесет месеца след появата му в Операта, с което той
навлезе твърде рано в общество, където абатът искаше да го види едва
след като стане годен да се бори с него, Люсиен имаше вече три хубави
коня в конюшнята си, затворена кола за вечерно време, кабриолет и
двуколка за сутрин. Той се хранеше вън от къщи. Предвижданията на
Ерера се бяха сбъднали: възпитаникът му се бе поддал на
разсипничеството, но той бе сметнал за необходимо да го отвлече от
безразсъдната любов, която младежът хранеше в сърцето си към Естер.
Люсиен похарчи около четиридесет хиляди франка, но всяка
извършена лудория го връщаше още по-непреодолимо към Ла Торпий;
той я търсеше упорито и понеже не я намираше, тя се превърна за него
в своего рода дивеч, преследван от ловеца. Можеше ли Ерера да
разбере любовта на един поет? Завладее ли веднъж тя мозъка на някои
от тези велики човечета, след като е обладала сърцето им и е запалила
чувствата, поетът се издига над останалите хора чрез любовта си така,
както стои над тях с богатото си въображение. Дължащ на една
прищявка на духовното си изграждане рядката способност да
пресъздава природата посредством образи, в които влага едновременно
и чувство, и мисъл, той дава на любовта си крилата на своя ум;
чувствува и изобразява, действува и съзерцава: умножава усещанията
си чрез мисълта, утроява блаженството на момента чрез въжделенията
за бъдещето и спомените от миналото; прибавя към тях прелестни
душевни наслади, които правят от него пръв измежду всички творци.
Тогава страстта на поета се превръща в голяма поема, в която
човешките измерения често са надминати. Не поставя ли в такъв
случай той любимата си много по-високо, отколкото биха желали
самите жени? Подобно на идеалния рицар от Ла Манча и той
превръща в принцеса селската девойка. Докосва и себе си с
вълшебната пръчица, с която омагьосва всичко, и по такъв начин чрез
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възхитителния свят на идеалното засилва наслаждението си. Затова
такава любов е образец на сърдечна страст: тя е крайна във всичко, в
надеждата и отчаянието, в гнева, тъгата и радостта; такава любов лети,
носи се със скокове, тя не прилича на нито едно от вълненията,
изпитвани от обикновените хора; в сравнение с еснафската любов тя е
като вечния алпийски поток спрямо полските рекички. Такива красиви
дарования така рядко биват разбрани, че се изчерпват в напразни
надежди; те изгарят в търсене на идеални любовници и почти винаги
умират като прелестни насекоми, накитени безсмислено от поетичната
природа за празника на любовта и смазани непорочни от крака на
някой минувач; а има и друга опасност: ако срещнат образа, отговарящ
на мечтите им, а всъщност често се оказва, някаква хлебарка, те
постъпват като Рафаело, като красивото насекомо: умират до своята
Форнарина. Люсиен бе в такова състояние. Неговата поетична
природа, крайна във всичко — както в доброто, така и в злото, — бе
отгатнала, че в проститутката се крие ангел, че тя е по-скоро омърсена
от допира с покварата, но не и покварена; и той я виждаше
непрекъснато в бяло, крилата, чиста и тайнствена, каквато тя му се бе
показала, тъй като бе схванала, че той я желае именно такава.

[1] Истинския крал (исп.). — Б.пр. ↑
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ПРИЯТЕЛ

Към края на месец май 1825 година Люсиен бе изгубил всякаква
жизнеспособност; не излизаше от къщи, вечеряше с Ерера, вглъбяваше
се в мисли, работеше, четеше дипломатически книги, седеше по
турски на един диван и пушеше по три-четири наргилета на ден.
Прислужникът му бе по-зает да чисти цевите на тази чудесна
залъгалка и да ги парфюмира, отколкото да четка конете и да ги
украсява с рози за надбягванията в Булонската гора. В деня, когато
испанецът видя побледнялото Люсиеново чело, където съзря белези на
заболяване — плод на опустошенията от потисканото любовно
чувство, — той пожела да проникне до дъно в това мъжко сърце, на
което бе заложил живота си.

През една хубава вечер, когато Люсиен, седнал в кресло,
съзерцаваше несъзнателно слънчевия залез през дърветата на
градината и както правят потъналите в размисъл пушачи, изпускаше на
равни и продължителни издишвания облаци благовонен дим, дълбока
въздишка го извади от размислите му. Той се обърна и видя зад себе си
абата, застанал прав, със скръстени ръце.

— Ти си бил тук? — възкликна поетът.
— Отдавна — отвърна духовникът — и мислите ми се покриваха

с твоите…
Люсиен разбра смисъла на тези думи.
— Никога не съм се смятал за човек с железен характер, какъвто

си ти. За мен животът е или рай, или ад; и ако случайно не е нито
едното, нито другото, той ми досажда и аз скучая…

Как може човек да се отегчава, когато има пред себе си толкова
прекрасни надежди…

— Ако не вярва в тях или ако са много смътни…
— Без глупости! — извика духовникът. — И за теб, и за мен ще

бъде по-достойно да ми откриеш сърцето си. Между нас има нещо,
което не трябва да съществува някаква тайна! Това продължава вече
шестнадесет месеца. Ти любиш една жена.

— След…
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— Една безпътна проститутка, наречена Ла Торпий…
— Е, и какво?
— Дете мое, бих ти разрешил да си намериш любовница, но от

придворните дами, млада, красива, влиятелна, най-малко херцогиня.
Бях ти избрал госпожа д’Еспар, за да я превърнеш без угризения в
средство за преуспяване; защото тя нямаше никога да те разврати и
щеше да те остави свободен… Но да любиш една проститутка от най-
долна проба, когато нямаш като кралете власт да й дадеш
благородническа титла, е огромна грешка.

— Аз ли съм първият, който се е отказал от честолюбивите си
стремежи, увлечен от безумна любов?

— Добре — рече духовникът и подаде на Люсиен края на
наргилето, който той бе изпуснал на земята, — разбирам
язвителността ти. Не можеш ли да обединиш честолюбивите си
намерения и любовта? В лицето на стария Ерера имаш човек, който
като майка ти е безусловно предан, синко…

— Това ми е известно, приятелю — отвърна Люсиен, улови
ръката му и я разтърси.

— Ти пожела да притежаваш залъгалките на богатите хора;
получи ги. Искаш да блестиш и аз те насочвам към пътя на властта;
целувам твърде изцапани ръце, за да ти помогна да напреднеш и ти ще
напреднеш. Още малко и няма да ти липсва нито едно от нещата, които
се харесват на мъже и жени. Прищевките са те разгалили, но умствено
си останал мъж; разбрал съм те напълно и всичко ти прощавам. Само
продумай и ще задоволиш мимолетната си страст. Аз разширих
обхвата на живота ти, като вложих в него онова, което кара повечето
хора да го обожават, а именно белезите на политическото влияние и на
властта. Колкото сега си незначителен, толкова прочут ще станеш един
ден; не трябва обаче да чупим инструмента, с който сечем пари.
Разрешавам ти да вършиш всичко, но не и грешки, които биха убили
бъдещето ти. Отварям пред тебе вратите на салоните в квартал Сен-
Жермен, но ти забранявам да се търкаляш из уличните локви! Люсиен,
в твой интерес ще бъда като желязна преграда в живота ти, от теб и
заради теб ще понеса всичко! Ето, така превърнах неумението ти да
играеш в живота в чувствителност на сръчен играч… (Люсиен вдигна
глава с грубо и раздразнено движение.) Аз отвлякох Ла Торпий!

— Ти! — извика Люсиен.
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В пристъп на животинска ярост поетът стана, хвърли в лицето на
духовника покрития със злато и скъпоценни камъни край на наргилето
и го блъсна толкова буйно, че събори този атлет.

— Аз — отвърна испанецът със същата ужасяваща сериозност и
стана.

Черната му перука бе паднала. Голият като мъртвешка глава
череп разкриваше истинския образ на този човек; той бе страшен.
Люсиен остана седнал на дивана, с отпуснати ръце, потиснат и
загледан глупаво в духовника.

— Аз я отвлякох — повтори Ерера.
— Какво си направил с нея? Отвлякъл си я на другия ден след

маскения бал…
— Да, след оня ден, когато видях как типове, които не бих

ритнал дори в…, оскърбяват човека, които ти принадлежи…
— Типове — прекъсна го Люсиен, — кажи по-скоро чудовища,

пред които гилотинираните са ангели. Знаеш ли какво е направило
горкото момиче за трима от тях? Единият е бил цели два месеца неин
любовник; тогава тя била бедна и изкарвала прехраната си от тинята;
той нямал и стотинка, бил като мене, когато ти ме срещна до самата
река; тоя приятел ставал през нощта, отивал при долапа, където стояли
остатъците от вечерята на Естер и ги изяждал; после тя открила
хитруванията му; като разбрала, че го е срам, погрижила се да оставя
повече храна и била много щастлива; тя сама ми го разказа във
файтона, на връщане от Операта. Вторият я обрал, но преди да се
досети за кражбата му, тя му заела една сума, която той все забравял да
върне на нещастното момиче, макар че можел да го стори. Колкото пък
до третия, тя му създала благосъстояние, като изиграла една комедия,
където блести умът на Фигаро; представила се за негова жена и
станала любовница на някакъв много влиятелен човек, който я взел за
най-невинна буржоазка. Живот — на единия, чест — на другия,
богатство — на третия, това са неща, които днес са всичко. А ето как й
се отплатиха.

— Искаш ли тези хора да умрат? — запита Ерера с блеснала в
очите му сълзица.

— Хайде, пак започваш! Познавам те…
— Не, ти трябва всичко да узнаеш, побеснели поете — каза

духовникът, — Ла Торпий не съществува вече…
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Люсиен се спусна така буйно към Ерера, за да го стисне за
гърлото, че всеки друг на негово място би паднал на земята; но ръката
на испанеца задържа поета.

— Изслушай ме, моля ти се — каза той студено. — Превърнал
съм Ла Торпий в целомъдрена, чиста, възпитана и вярваща жена, в
жена от доброто общество; сега тя получава и образование. Под
влияние на любовта ти тя може и трябва да стане втора Нинон,
Марнон дьо Лорм или Дюбари, както казваше оня журналист е
Операта. Ти можеш да признаеш, че тя ти е любовница, или да си
останеш скрит зад творението си, което ще е по-разумно! И в двата
случая ще извлечеш полза, гордост, удоволствие и успех; но ако си
толкова голям дипломат, колкото си и поет, за теб Естер трябва да си
остане проститутка; по-късно тя може би ще ни оправи работите, това
момиче си струва парите. Пий, но не се напивай. Ако не бях обуздал
страстта ти, къде щеше да си днес? Щеше да се търкаляш с Ла Торпий
в тинята на сиромашията, откъдето те измъкнах. На, чети — довърши
Ерера съвсем естествено, като Талма в „Манлий“, макар че никога не
го бе гледал.

Лист хартия падна на коленете на поета и го изтръгна от
учудената прехласнатост, в която го бе хвърлил този страшен отговор;
той го взе и прочете първото писмо, написано от госпожица Естер.

„До господин абат Карлос Ерера.
Уважаеми покровителю, няма ли да си кажете, че в

мен признателността е по-силна от любовта, като видите,
че за първи път използувам способността да изразявам
мислите си, за да ви благодаря, вместо да опиша любовта
си към Люсиен, който може би вече я е забравил? На вас
обаче, светия човек, ще кажа онова, което не бих посмяла
да кажа на него, който за мое щастие принадлежи все още
на земния живот. Вчерашната церемония изсипа върху мен
съкровищата на божията благодат, така че отдавам съдбата
си във вашите ръце. Дори и да трябва да умра, като остана
далеч от любимия си, ще умра пречистена като Мария
Магдалена и душата ми ще съперничи на неговия ангел-
хранител. Мога ли да забравя някога, вчерашния празник?
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Как бих могла да искам да се отрека от славния престол, на
който се възкачих? Вчера измих целия си позор в
кръщелната вода и приех светото тяло на нашия Спасител;
превърнах се в негова дарохранителница. В оня миг чух
пеенето на ангелите и престанах да бъда жена, родих се за
живот и светлина, обградена от земни възторзи, от
възхищението на хората, сред опияняващ облак от тамян и
молитви, нагласена като непорочна девица в очакване на
небесния съпруг. Откривайки, че съм достойна за Люсиен
— на което никога не съм се надявала, — аз се отказах от
нечестивата си любов и искам отсега нататък да вървя само
по пътя на добродетелта. Ако плътта е по-слаба от душата
ми, нека загина. Решете вие каква да бъде участта ми и ако
почина, кажете на Люсиен, че съм умряла за него,
възродена в името на бога.

Неделя вечерта“

Люсиен вдигна към абата насълзените си очи.
— Знаеш къде се намира жилището на дебелата Каролин

Белфьой, на улица Тетбу — поде испанецът. — Нейният прокурор я
изостави и тя изпадна в страшна нужда; щяха да наложат запор на
вещите й; аз наредих да купят цялата мебелировка и тя си излезе с
парцалите си. Сега Естер — този ангел, който пожела да отиде на
небето — те чака там.

В този миг Люсиен чу нетърпеливия тропот на конете в двора;
той нямаше сили да изрази възторга си от такава преданост,
разбираема единствено от него; хвърли се в обятията на човека, когото
бе оскърбил, и поправи грешката си само с един поглед и с
мълчаливия изблик на чувствата си; после изтича по стълбите, изрече
набързо адреса на Естер на ухото на кочияша и конете потеглиха,
сякаш страстта на господаря им бе вдъхнала сили да полетят.
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ГЛАВА, ОТ КОЯТО НАУЧАВАМЕ, ЧЕ АБАТ ЕРЕРА НЕ Е
НИКАКЪВ ДУХОВНИК

Някакъв мъж, когото минувачите можеха да вземат по облеклото
за преоблечен полицай, се разхождаше на другия ден по улица Тетбу
срещу една къща, сякаш чакаше някой да излезе оттам; походката му
издаваше вълнение. Често можете да срещнете в Париж такива
разпалени разхождащи се — истински полицаи, които дебнат някой
отклонил се от военната служба войник от националната гвардия,
свидетели, наети от полицията, обмислящи как да арестуват някого,
кредитори, заети с мисълта какво унижение да наложат на затворилия
се в къщи длъжник, ревниви и мнителни съпрузи и любовници, хора,
застанали на пост заради приятелите си; много рядко ще срещнете
обаче лице, тръпнещо от диви и сурови мисли, като лицето на мрачния
мъжага, който сновеше под прозорците на госпожица Естер, замислен
и забързан като мечка в клетка. Към обед един от прозорците се отвори
и през него се подаде ръката на камериерката, която разтвори
подплатените с възглавнички капаци. След няколко мига облечената в
домашна роба Естер дойде да подиша чист въздух; тя се бе облегнала
на Люсиен; който ги видеше, би помислил, че са оригиналът на
прелестната винетка в английски стил.

Естер първа забеляза змийките очи на испанския духовник и
сякаш простреляна от куршум, нададе вик на ужас.

— Ето го страшния свещеник — посочи го тя на Люсиен.
— Този ли! — усмихна се той. — Той е толкова свещеник,

колкото си и ти…
— Какъв е тогава? — запита тя изплашено.
— Стар мошеник, който вярва само в дявола — отвърна Люсиен.
Ако друг човек, не тъй предан като Естер, беше чул тази тайна на

мнимия духовник, това можеше да погуби завинаги Люсиен. Като се
върнаха от спалнята в трапезарията, където обедът току-що бе сложен,
двамата влюбени завариха Карлос Ерера.

— За какво си дошъл? — запита грубо Люсиен.
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— Да ви дам благословията си — отвърна смело той и спря
младата двойка в салончето на апартамента. — Ще ме изслушате ли,
душички мои? Забавлявайте се, бъдете щастливи, това е прекрасно.
Щастие на всяка цена — такъв е моят принцип. Но ти, дето те извадих
от калта и те очистих телом и духом, нали нямаш желание да
препречиш пътя на Люсиен? — обърна се той към Естер. После
помълча и продължи, загледан в Люсиен: — А ти, момчето ми, ти не
си вече такъв поет, че да търсиш втора Корали. Сега пишем проза.
Какво може да излезе от любовника на Естер? Нищо. А Естер може ли
да стане госпожа дьо Рюбампре? Не. В такъв случай, малката —
продължи той, докосвайки с ръка ръката на Естер, която потръпна,
сякаш я бе обвила змия, — хората не трябва да знаят за
съществуването ти; те най-вече не трябва да знаят, че госпожица Естер
обича Люсиен и че Люсиен е влюбен в нея… Този апартамент ще
стане ваш затвор, моето момиче. Ако пожелаете да излезете, ако
здравето ви го изисква, ще се разхождате през нощта, в часовете,
когато никой няма да ви види; защото красотата ви, младостта ви и
изискаността, спечелена в манастира, ще бъдат забелязани много бързо
в Париж. — После добави, като наблегна злокобно и погледна още по-
страховито: — Денят, когато някой, който и да било, узнае, че Люсиен
е ваш любовник, и вие — негова любовница, ще бъде предпоследният
в живота ви. За този младеж успяхме да получим разрешение да носи
името и герба на прадедите си по майчина линия. Но това не е всичко!
Титлата маркиз не ни бе дадена; а за да я получим, той трябва да се
ожени за момиче от добър род и тогава кралят ще ни окаже тази
милост. Такава женитба ще въведе Люсиен в дворцовото общество.
Този младеж, от когото аз съумях да създам мъж, ще стане най-напред
легационен секретар; по-късно ще бъде пълномощен министър в някой
малък германски двор и с божия или с моя помощ (второто е за
предпочитане) ще седне някой ден на перско кресло…

— Или на подсъдимата… — прекъсна го Люсиен.
— Млък! — викна Карлос, като закри с широката си длан устата

на Люсиен. А после му пошепна на ухото: — Казва ли се такова нещо
пред някаква си жена!…

— Естер „някаква си жена“? — възкликна авторът на
„Маргаритките“.
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— Пак сонети или глупости — отвърна испанецът. — Всички тия
ангели рано или късно си остават жени; а у жената винаги има
моменти, когато е и маймуна, и дете! Две същества, които могат да ни
убият в желанието си да ни разсмеят. Естер, съкровище мое — обърна
се той към ужасената пансионерка, — намерил съм ви за камериерка
една жена, която ми е предана като дъщеря. Готвачка ще ви бъде една
мулажа, това ще даде по-друг облик на дома ви. С тях двете и с
хилядата франка месечно, в които включвам всичко, ще можете да
живеете като царица… от някоя пиеса. Йороп е била шивачка,
модистка и фигурантка. Азѝ е била прислужница на някакъв си лаком
милорд. За вас те двете ще бъдат като две вълшебници.

Виждайки, че пред този човек, на чиято съвест лежаха, ако не
друго, поне едно светотатство и една фалшификация, Люсиен се
държи като малко момче, Естер, тази осветена от любовта жена,
почувствува в сърцето си дълбок ужас. Без да отговори, тя повлече
Люсиен в стаята и го запита:

— Това да не е дяволът?
— Нещо по-лошо… за мене! — отвърна той бързо. — Но ако ме

обичаш, гледай да ми бъдеш като него предана и го слушай, иначе те
чака смърт…

— Смърт?… — рече тя още по-ужасено.
— Смърт — повтори Люсиен. — Уви! Сърненцето ми, няма

смърт, която би могла да се сравнява с тази, която би ме постигнала,
ако…

Като чу тези думи, Естер пребледня и почувствува, че и
прилошава.

— Е, какво става? — извика им фалшификаторът-осквернител.
— Не сте ли откъснали още листенцата на всички маргаритки?

Естер и Люсиен се показаха и без да посмее да погледне
тайнствения мъж, горкото момиче каза:

— Ще ви се подчинявам както на господа-бога, господине.
— Добре — отвърна той, — за известно време ще можете да

живеете щастливо и ще си правите само домашни и нощни тоалети,
това ще бъде доста икономично.
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ДВЕ ПРЕЛЕСТНИ ДОМАШНИ ХРЪТКИ

Двамата влюбени се запътиха към трапезарията, но с едно
движение Люсиеновият покровител спря красивата двойка.

— Току-що ви говорих за прислугата ви, дете мое — обърна се
той към Естер, — нека ви я представя.

Испанецът позвъни два пъти. Двете жени, наречени от него
Йороп и Азѝ, се появиха и причината за тези прозвища веднага стана
ясна.

Азѝ, която, изглежда, бе родена на остров Ява, ужасяваше
погледа с присъщия на малайците бакъреночервен цвят на плоското
като дъска лице и с като че ли натикания навътре нос. Особеното
разположение на челюстните кости придаваше на долната част на
лицето прилика с едрите маймуни. Макар и ниско, челото й не бе без
известна интелигентност — последица от навика да хитрува. Две
светещи очички, които не ви гледаха направо, таяха тигрово
спокойствие. Азѝ като че ли се боеше да не изплаши хората. Между
бледосинкавите й устни се мяркаха ослепително белите й, но
изкривени зъби. Изобщо животинското й лице изразяваше подлост.
Косите, мазни и лъскави, като кожата на лицето, се спускаха в две
черни плитки отстрана на скъпата й забрадка. На извънредно
красивите й уши имаше по един едър кафяв бисер. Дребна, ниска,
набита, Азѝ наподобяваше забавните изображения на китайците по
техните паравани или по-точно — индийските идоли, чийто прототип
сякаш не съществува, но винаги се открива от пътешествениците.

Тръпки побиха Естер при вида на това чудовище, препасано с
бяла престилка върху вълнената рокля.

— Азѝ — каза испанецът, към когото тази жена вдигна глава с
движение, сравнимо само с движението на кучето към господаря му, —
това е господарката ви…

И той посочи с пръст към облечената в пеньоар Естер. Азѝ
погледна към младата вълшебница с почти страдалческо изражение; в
същото време обаче едно огънче, потушено между късите й трепкащи
мигли, се понесе като огнено езиче към Люсиен, който напомняше
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небесен образ с великолепния си разтворен домашен халат, с ризата от
холандско платно, и червения панталон, с турския фес на главата,
изпод който се подаваха на едри къдрици русите му коси.
Италианският гений може да си измисля Отело, а английският може да
го изобразява на сцената; единствена природата притежава свойството
да предаде в един само поглед най-пълен и най-богат израз на
ревността в сравнение с всичко, създадено от Англия и Италия. Уловен
от Естер, този поглед я накара да сграбчи испанеца за ръката и да забие
в нея ноктите си като котка, едва задържала се да не падне в бездънна
пропаст. Тогава испанецът изрече на някакъв непознат език две-три
думи на това азиатско чудовище, което падна на колене, припълзя към
краката на Естер и ги целуна.

— Тя не е проста готвачка, а майсторка, която може да накара
дори и Карем[1] да се вбеси от завист — каза испанецът на Естер. —
Азѝ умее да готви всякакви гозби. Тя така ще ви издокара и най-
обикновеното ястие от фасул, че ще се запитате дали ангелите не са го
подправили с небесни треви. Сама ще ходи всяка сутрин на халите и
ще се бие като демон, каквато е всъщност, за да получи продуктите на
най-износна цена; сдържаността й ще умори и най-любопитните. Тъй
като ще минавате за жена, ходила в Индия, Азѝ ще помогне много за
разпространението на този слух; вие сте от онези парижанки, които
могат да кажат, че са родени където си искат. Не смятам обаче, че
трябва да се представяте за чужденка… Йороп, ти как мислиш?

Йороп представляваше пълен контраст с Азѝ, тъй като бе най-
миловидната прислужничка, която Монроз би могъл да пожелае за
своя партньорка на сцената. Стройна, наглед лекомислена, с муцунка
като на невестулка, със свределовиден нос, Йороп имаше лице,
изморено от парижката поквара, бледото лице на момиче, хранено със
сурови картофи, лимфатично и жилесто, отпуснато и упорито. Подала
напред краче, с ръце в джобовете на престилката, макар и на едно
място, тя цяла трептеше, толкова бе подвижна. Като работничка и в
същото време статистка в театъра, бе изкарала въпреки младостта си
доста занаяти. Извратена като калугерките от манастирите-приюти за
каещи се грешници, възможно бе тя да е обирала родителите си и да е
отривала пейките на изправителната полиция. Азѝ вдъхваше страшен
ужас, но човек я опознаваше за един миг, тя водеше родословието си
направо от Локуста, докато Йороп вдъхваше безпокойство, което
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нарастваше, колкото повече човек използуваше услугите й; покварата й
сякаш бе безпределна; и както казва народът, тя можеше да накара и
планините да се сбият.

— Госпожата би могла да бъде от Валансиен — отвърна Йороп
тихо и сухо, — и аз съм оттам. — После се обърна към Люсиен и с вид
на сведуща запита: — Желае ли господинът да ни съобщи името, с
което смята да се обръща към госпожата?

— Госпожа Ван Богсек — отговори испанецът, преобръщайки
веднага името на Естер. — Госпожата е холандска еврейка, вдовица на
един търговец и страда от чернодробно заболяване, донесено от Ява…
Не е много богата, няма защо да се дразни любопитството.

— Богата е колкото да живее, има шест хиляди франка рента, а
ние ще се оплакваме от стиснатостта й — каза Йороп.

— Точно така — одобри испанецът и кимна с глава. — Проклети
шегаджийки! — продължи той заплашително, като улови разменените
между Азѝ и Йороп погледи, които не му харесаха. — Помните ли
какво ви казах? Вие обслужвате една кралица, дължите й уважение
като на кралица, ще й бъдете верни, както сте предани на мене. Нито
вратарят, нито съседите, нито другите наематели, с една дума, никой не
трябва да знае какво става тук. Ваше задължение е да отклонявате
всяко възникнало любопитство. А госпожата — добави той, слагайки
едрата си космата длан върху ръката на Естер — не бива да допуска и
най-малкото неблагоразумие, ако стане нужда, вие ще й попречите,
но… все така почтително. Йороп, вие ще бъдете връзката с външния
свят, ще се грижите за тоалетите на госпожата и ще гледате да не се
харчат много пари. С една дума, никой, дори и най-безобидният човек,
не бива да стъпва в това жилище. Вие двете трябва да се справите с
всичко. А вие, малка хубавице — обърна се той към Естер, — когато
пожелаете да излезете вечер с кола, ще кажете на Йороп, тя знае къде
да ви потърси прислуга, защото ще имате слуга в ливрея по мой вкус,
като ей тези две робини.

Естер и Люсиен не можеха и дума да кажат; те слушаха
испанеца, и оглеждаха двете ценни личности, на които той даваше
нарежданията си. На каква тайна се дължеше подчинението,
предаността, изписани по тези две лица, от които едното бе така
злобно закачливо, а другото — тъй безкрайно жестоко? Той отгатна
мислите на Естер и Люсиен, застанали сякаш вцепенени, както биха
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изглеждали Пол и Виржини при вида на две страшни змии, и им
пошепна на ухото с добродушния си глас:

— Можете да разчитате на тях, както на самия мене; доверявайте
им се напълно, това ще ги поласкае. Хайде, малката, сложи масата —
обърна се той към готвачката; — а ти миличка — каза на Йороп, —
сложи още един прибор, тия деца могат да поканят поне на обед татко
си.

След като двете жени затвориха вратата след себе си и се чу как
Йороп снове насам-натам, испанецът отвори широката си длан и каза
на Люсиен и Естер:

— В ръцете ми са!
Движение и думи, от които те побиваха тръпки.
— Откъде ги изнамери? — възкликна Люсиен.
— Е, по дяволите! — отвърна той. — Не съм ги търсил в

подножието на троновете! Йороп е измъкната от калта и се страхува да
не отиде пак там… Когато не сте доволни от тях, заплашвайте ги с
господин абата и ще видите как се разтреперват като мишки, пред
които се говори за котка. Аз съм укротител на диви зверове — добави
той с усмивка.

— Вие ми приличате на демон! — възкликна мило Естер и се
притисна към Люсиен.

— Дете мое, опитах се да ви дам на небето; разкаялата се
проститутка обаче ще си остане завинаги заблуждение за църквата;
дори да се намери такава, тя ще стане куртизанката в рая… Но от това
вие спечелихте, защото хората ви забравиха и заприличахте на жена от
доброто общество; в манастира научихте неща, които никога нямаше
да узнаете в покварената среда, където се движехте… Нищо не ми
дължите — продължи той, като видя прелестното изражение на
признателност, изписано по лицето на Естер, — правех всичко това за
него (и той показа Люсиен). Вие сте проститутка, ще си останете
проститутка и ще умрете като проститутка, защото въпреки
примамливите теории на животновъдите, човек си остава на тоя свят,
каквото е бил. Човекът с гърбицата е прав. Вие сте родена за любов.

Както се вижда, испанецът бе фаталист подобно на Наполеон,
Мохамед и мнозина големи политици. Странно нещо, почти всички
делови хора имат склонност към предопределението, както повечето
мислители клонят към провидението.
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— Не зная какво съм — отговори Естер с ангелска кротост, —
знам, че обичам Люсиен и ще умра, обожавайки го.

— Елате да обядваме — каза грубо испанецът — и молете бога
Люсиен да не се ожени скоро, защото тогава няма вече да го видите.

— Неговата женитба ще бъде моята смърт — отвърна тя.
Естер пусна мнимия духовник да мине напред, за да не я види,

като застава на пръсти и пошепва на ухото на Люсиен:
— Ти ли искаш да остана във властта на този човек, който е

наредил на тия две хиени да ме пазят?
Люсиен наведе глава. Бедната девойка потисна мъката си и се

престори на весела, но бе ужасно потисната. Трябваше да измине
повече от година на постоянни и предани грижи, за да свикне с онези
две ужасни същества, наречени от Карлос Ерера домашни хрътки.

[1] Известен френски специалист по кулинарство, автор на
готварски книги. — Б.пр. ↑
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СКУЧНА ГЛАВА, ЗАЩОТО В НЕЯ СЕ ГОВОРИ ЗА
ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЩАСТИЕ

Държането на Люсиен след завръщането му в Париж носеше
отпечатъка на толкова голяма дипломатичност, че трябваше да възбуди
и възбуди завистта на всичките му предишни приятели, на които той си
отмъсти само като ги караше да побесняват от успехите му, от
безупречното му облекло и от начина му да държи хората на
разстояние. Толкова общителният и излиятелен поет бе станал студен и
сдържан. Дьо Марсе — човекът, когото парижката младеж бе приела за
свой идеал — не влагаше в думите или в делата си повече мярка от
Люсиен. А колкото, до ума му, той още на времето като журналист го,
бе доказал. Дьо Марсе, на когото мнозина с удоволствие
противопоставяха Люсиен, като показваха предпочитанията си към
поета, прояви дребнавост и започна да се дразни. На почит сред
хората, държащи властта, Люсиен до такава степен изостави всякаква
мисъл за литературна слава, че остана безчувствен към успеха на
романа си (повторно издаден под истинското му заглавие: „Стрелецът
на Шарл IX“), както и към шума, вдигнат от сбирката сонети,
озаглавена „Маргаритки“ и разпродадена от Дориа за една седмица.

— Този успех е посмъртен — отговори той засмяно на
госпожица де Туш, която му поднесе поздравленията си.

Страшният испанец поддържаше с желязна ръка жертвата си по
път, в чийто край умеещият да изчаква политически мъж, бива
посрещнат с фанфари и с придобивките на победата. Люсиен бе наел
ергенската квартира на Бодьонор, на кея Малаке, за да бъде по-близо
до улица Тетбу, а менторът му се бе настанил в три стаи на четвъртия
етаж в същата къща. Люсиен имаше вече само един кон за езда и за
впрягане, прислужник и коняр. Всеки път, когато не се хранеше в
града, отиваше на вечеря при Естер. Карлос Ерера наблюдаваше така
зорко прислугата от дома на кея Малаке, че Люсиен не изхарчваше и
десет хиляди франка годишно. Десет хиляди франка бяха достатъчни и
за Естер благодарение на непрекъснатата и необяснима преданост на
Йороп и Азѝ. Между другото Люсиен вземаше най-големи предпазни
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мерки на отиване и на връщане от улица Тетбу. Там той отиваше само с
файтон, със спуснати пердета и винаги нареждаше колата да влезе
вътре в двора. И понеже страстта му към Естер и съществуването на
домакинството на улица Тетбу останаха напълно неизвестни за света,
те не попречиха на нито едно негово начинание или познанства; той не
изпусна никога нито дума по този деликатен въпрос. В това отношение
грешките му с Корали, по време на първия му престой в Париж, го
бяха поучили. Животът му придоби редовността на порядъчния човек,
зад която могат да се потулят много тайни неща; в обществото
оставаше всяка вечер до един часа сутринта; в къщи го намираха от
десет до един следобед; след това отиваше в Булонската гора и ходеше
на гости до пет часа. Рядко го виждаха пеша, така можеше да избегне
бившите си познати. Поздравеше ли го някой журналист или някой от
някогашните му другари, той отговаряше с кимване на глава
достатъчно учтиво, така че да не обиди никого, но в поздрава му
прозираше дълбоко презрение, убийствено за близките отношения при
французите. Така той бързо се отърва от хора, които не му беше
приятно да е познавал. Някаква стара омраза му пречеше да отиде у
госпожа д’Еспар, която много пъти го бе канила на гости; когато я
срещнеше у херцогиня дьо Мофриньоз, госпожица де Туш, графиня
дьо Монкорне или другаде, държането му бе приятно учтиво. Тази
ненавист, равностойна на ненавистта на госпожа д’Еспар, караше
Люсиен да действува предпазливо; видяхме как, като си позволи да си
отмъсти, той я разпали още повече, а това му докара сериозен упрек от
страна на Карлос Ерера.

— Не си станал още толкова силен, че да си отмъщаваш на
когото и да било — му каза тогава испанецът. — Когато човек е на път
при палещо слънце, не се спира, за да си откъсне дори най-хубавото
цвете…

Пред Люсиен се откриваше голямо бъдеще, а той притежаваше и
доста силно чувство за превъзходство, така че младежите, заслепени
или раздразнени от завръщането му в Париж и от необяснимото му
богатство, можеха на драго сърце да му изиграят някоя лоша шега.
Знаейки, че има много врагове, Люсиен си даваше сметка за
некрасивите намерения на приятелите си. Затова и абатът
предупреждаваше основателно духовния си син за човешкото
предателство и му сочеше опасностите от тъй съдбоносното за
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младежта неблагоразумие. Люсиен бе длъжен да разказва и разказваше
всяка вечер на абата и най-малките случки през деня. Благодарение на
съветите на този ментор той осуетяваше и най-ловкото любопитство —
любопитството на висшето общество. Предпазван от английската му
сериозност, силен поради преградите, издигани от дипломатическата
му въздържаност, той не позволяваше и не даваше възможност на
никого да надникне в работите му. В края на краищата младото му и
хубаво лице бе станало в обществото безстрастно като лице на
принцеса по време на тържество. Към средата на 1829 година се
говореше за женитбата му с най-голямата дъщеря на херцогиня дьо
Гранлийо, която тогава имаше само четири дъщери за женене. Никой
не се съмняваше, че по този повод с кралско благоволение титлата
маркиз ще бъде върната на Люсиен. Тази женитба щеше да реши
политическата съдба на Люсиен, който навярно щеше да бъде назначен
пълномощен министър в някой германски кралски двор. Особено от
три години насам животът на Люсиен бе станал безупречно
благоразумен; затова дьо Марсе се бе изразил за него по следния
странен начин: „Това момче сигурно има зад гърба си някой много
силен!“ Така Люсиен бе станал почти важна личност. Впрочем
любовта му към Естер му бе помогнала много да играе ролята си на
сериозен човек. Такава връзка предпазва честолюбивите мъже от
много глупости; като не държат на нито една жена, те не се оставят да
попаднат в плен на плътското въздействие над нравствеността.
Колкото до щастието, на което се радваше, то бе осъществената мечта
на гладния поет, останал без стотинка в една таванска стаичка. Макар
че му напомняше Корали — артистката, с която Люсиен бе живял една
година, — Естер, идеал на влюбената куртизанка, напълно я
засенчваше. Всички любещи и предани жени обичат усамотението и
потайността, нещо като живота на бисера на морското дъно; у
повечето обаче тези неща са чаровна прищявка, тема за разговор,
доказателство за любов, което те мечтаят да дадат, но не дават; а Естер,
която продължаваше да се чувствува като след първото любовно
блаженство и живееше все още като при първия палещ поглед на
Люсиен, не прояви за четири години и най-малкото любопитство.
Всичките й мисли бяха насочени към това да не премине границите на
програмата, посочена от съдбовната ръка на испанеца. Нещо повече! И
сред най-опияняващите наслади тя не се възползува от безпределната
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власт, с която неутолимото желание на любовника кичи любимата
жена, за да разпита Люсиен за Ерера, който впрочем продължаваше да
й вдъхва страх: тя не смееше и да мисли за него. Изкусните
благодеяния на този неразгадаем човек, на когото Естер несъмнено
дължеше и пансионерската си грациозност, и държането си на
порядъчна жена, и възраждането си, се струваха на бедната девойка
първи стъпки към ада. „Ще плащам всичко това един ден“ — казваше
си тя с ужас. Докато траеха хубавите нощи, тя излизаше редовно в
наета кола. Закарваха я бързо — навярно по нареждане на абата — в
една от прелестните горички, около Париж — в Булон, Венсан,
Роменвил или във Вил-д’Авре, много пъти с Люсиен, а понякога сама с
Йороп. Там тя се разхождаше без страх, защото, когато не беше с
Люсиен, я придружаваше едър слуга, облечен като най-елегантните
лакеи, въоръжен с истински нож и чието лице, както и сухата
мускулатура издаваха страхотен атлет. Този втори неин пазач носеше
според английската мода бастун, наричан дълга пръчка, известна на
батонистите[1], с която те могат да се разправят с доста нападатели. По
поръка на абата Естер не бе разменила никога и дума с този лакей.
Когато госпожата пожелаеше да се прибере, Йороп извикваше; лакеят
изсвирваше на кочияша, който пък се намираше винаги на подходящо
разстояние. Когато Люсиен се разхождаше с Естер, Йороп и лакеят
вървяха на стотина крачки зад тях, като двама от онези сатанински
пажове, за които се разказва в „Хиляда и една нощ“, изпратени от
някакъв магьосник на покровителствуваните от него хора. Парижаните
и особено парижанките не познават очарованието на разходките в
гората през хубавите нощи. Тишината, лунната светлина, самотата
притежават успокояващото въздействие на банята. Обикновено Естер
излизаше в десет часа, разхождаше се от полунощ до един часа и се
прибираше в два часа и половина. В нейния дом денят никога не
настъпваше преди единадесет часа. Тогава тя се изкъпваше и
започваше онова грижливо обличане, неизвестно за повечето жени в
Париж, тъй като изисква много време, с което се занимават само
куртизанките, жените с леко поведение и знатните дами — до една
господарки на времето си. Тя биваше готова чак при пристигането на
Люсиен, пред чийто поглед се показваше като току-що разцъфнало
цвете. Едничката й грижа бе щастието на нейния поет; принадлежеше
му като негова вещ, с други думи — даваше му пълна свобода. Никога
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не хвърли поглед отвъд царството, озарявано от нейните лъчи; това
абатът й го бе особено много подчертал, защото в плановете на този
далновиден политик бе залегнало Люсиен да има успех сред жените.
Щастието не се поддава на описание и разказвачите от всички страни
така добре са го разбрали, че всички любовни приключения завършват
с изречението: „Били щастливи!“ Ето защо ние можем да говорим
само за проявите на това наистина вълшебно щастие в сърцето на
Париж. То бе щастие в най-красивия му образ, поема, симфония,
продължила четири години! Всички жени ще кажат: „Това е вече
много!“ Но нито Естер, нито Люсиен казаха: „Много е!“ С една дума,
изразът: „Били щастливи“ се отнасяше за тях много повече, отколкото
за героите от вълшебните приказки, защото те нямаха деца. Така че
Люсиен можеше да кокетира в обществото, да се ръководи от
прищевките си на поет и — нека употребим точната дума — от
изискванията на общественото си положение. По времето, когато си
пробиваше бавно път, той участвува тайно в делата на няколко
политически мъже и с това им направи услуга, като прояви голяма
дискретност. Прекарваше дълги часове в обществото на госпожа дьо
Серизи, с която, по думите на литературните кръгове, бил в най-добри
отношения. Госпожа дьо Саризи бе отнела Люсиен от херцогиня дьо
Мофриньоз; тя, както разказваха хората, не държала вече на него —
израз, с който жените си отмъщават за щастието, на което им завиждат.
Люсиен бе приютен, образно казано, в скута на най-висшето общество,
тъй като бе в най-близки отношения с няколко жени, приятелки на
парижкия архиепископ. Скромен и сдържан, той изчакваше търпеливо.
Затова забележката на дьо Марсе, който тогава се бе оженил и караше
жена си да води живот като живота на Естер, съдържаше доста много
наблюдения. По-нататък обаче в нашия разказ ще бъдат изяснени
достатъчно и подмолните опасности в положението на Люсиен.

[1] Фехтовчик, който вместо с шпага се е отбранявал с бастун.
Спорт, разпространен през миналия век във Франция. — Б.пр. ↑
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КАК ЕДИН „РИС“ СРЕЩНА „ПЛЪХЧЕТО“ И КАКВО
СТАНА СЛЕД ТОВА

Така стояха нещата, когато през една хубава августовска нощ
барон дьо Нюсенжан се връщаше в Париж от имението на някакъв
банкер, чужденец, установил се във Франция, който го бе поканил на
вечеря. Това имение се намираше на осем левги от Париж, в Бри. А
тъй като се бе похвалил, че ще заведе господаря си и ще го върне с
неговите коне, сега, когато нощта бе вече настъпила, кочияшът на
барона си позволи да кара бавно. Ето в какво положение се намираха
животните, прислугата и господарят им при влизането във Венсенската
гора. Буквално напоен в кухнята на прочутия валутен самодържец,
напълно пияният кочияш спеше, макар че държеше юздите, колкото за
заблуда пред минувачите. Седналият отзад лакей хъркаше-като
звънтящ пумпал от Германия (страна, където се изработват малки
фигурки от дърворезба и големи пумпали). Баронът искаше да се
отдаде на разсъждения, но щом минаха моста при Гурне, сладката
дрямка на храносмилането затвори очите му. По отпуснатите юзди
конете разбраха в какво състояние е кочияшът; те чуха непрекъснатия
бас на лакея, който трябваше да стои буден отзад на колата, видяха, че
са господари и се възползуваха от четвъртчасовата свобода, за да
вървят, както им се ще. И те като умните роби даваха възможност на
крадците да ограбят един от най-богатите капиталисти във Франция,
най-изтъкнатия по ловкост от онези, които хората са нарекли доста
сполучливо „рисове“. Най-после, почувствували се господари и
подтиквани от любопитството, което всички са забелязали у
домашните животни, те се спряха на една полянка пред други коне, на
които навярно казаха на конския си език: „На кого принадлежите?
Какво правите тук? Щастливи ли сте?“ Щом колата спря, задрямалият
барон се събуди. Отначало му се стори, че не е напускал парка на
колегата си; после остана изненадан от едно небесно видение,
заварило го без обичайното му оръжие: сметката. Имаше толкова
прекрасна лунна светлина, че човек би могъл всичко да чете, дори и
вечерен вестник. Сред горското мълчание и в лъчистия злак баронът
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видя една жена, която при качването си във взетата под наем кола се
взря в странната заспала каляска. Като видя този ангел, барон дьо
Нюсенжан се почувствува сякаш озарен от вътрешна светлина.
Забелязвайки, че й се възхищават, младата жена спусна воала си с
изплашено движение. Някакъв лакей нададе дрезгав вик, чийто смисъл
бе разбран отлично от кочияша, защото колата се понесе бързо като
стрела. Старият банкер се развълнува ужасно: прииждащата от краката
кръв вливаше огън в мозъка му, а мозъкът изпращаше пламъци в
сърцето му; гърлото му се бе свило. Нещастникът се побоя да не му
призлее, успя да се изправи на ирака и да извика:

— Карай парсо! Тяфол та фсеме тос саспал итиот! Сто
франка, ако настикнеш таси кола!

Като чу „сто франка“, кочияшът се разбуди, а и лакеят, застанал
отзад на каляската, сигурно ги бе чул в съня си. Баронът повтори
нареждането си, кочияшът, подкара конете в най-бърз галоп и успя да
настигне при заставата пред Трон една кола, почти като онази, в която
Нюсенжан бе съзрял божествената непозната, но в нея се изтягаше
главният търговски служител от някакъв богаташки магазин с една
почтена жена от улица Вивиан. Тази грешка раздразни барона.

— Ако ас пях тофел Шорш (четете Жорж) фместо теп,
жифотно такова, той щял та намери тас шена — каза той на
кочияша, докато прислужникът разглеждаше колата.

— Е, господин барон, май че дяволът беше застанал на онази
кола отзад, облечен като унгарски пехотинец, той ми е сменил колата.

— Нема никакъф тяфол — отвърна баронът.
По това време барон Нюсенжан казваше, че е на шестдесет

години, че жените му са съвсем безразлични и с още по-голямо
основание — неговата съпруга. Той се хвалеше, че никога не е
познавал онази любов, за която се вършат лудории, смяташе за щастие,
че е приключил с жените, за които твърдеше, че и най-миловидната не
заслужава парите, които се харчат за нея дори и когато се отдава
безкористно. Считаха го за толкова преситен от любов, че престанал
вече да си купува срещу две банкноти по хиляда франка удоволствието
да бъде мамен. От ложата си в Операта той оглеждаше с равнодушни
очи спокойно балерините на сцената. Този капиталист не хвърляше
закачливи погледи към опасния рой младеещи се стари жени и
застарели девойки — елит на парижките удоволствия. Искрената или
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престорена любов, себелюбието, любовта към благоприличието и към
суетата, любовта по влечение, почтената съпружеска или извратената
любов — всичко това баронът го бе познал, бе го купувал, всичко
освен истинската любов. Тя именно сега връхлетя върху него, както
орелът се спуска върху избраната плячка — така бе връхлетяла върху
Генц, съветника на негово превъзходителство принц Метерних.
Известни са глупостите, извършени от този стар дипломат за Фани
Елслер, чиито театрални репетиции го занимавали много повече,
отколкото интересите на Европа. Жената, която преди малко бе
разтърсила тази обкована с желязо каса, наречена Нюсенжан, му се бе
сторила една от жените, които се раждат веднъж на поколение. Не се
знае дали любовницата на Тициано, дали Мона Лиза на Леонардо да
Винчи или Форнарина на Рафаело са били красиви колкото
прекрасната Естер, у която и най-опитното око на най-наблюдателния
парижанин не би открило и най-малкия белег, напомнящ куртизанката.
Ето защо баронът бе смаян особено от изражението на благородство,
което обичаната и заобиколена с разкош, изящество и любов Естер
притежаваше в най-висока степен. Щастливата любов е като света вода
за жените; тогава те всички стават горди като императрици. Цели осем
нощи поред баронът ходи във Венсенската гора, после — в Булонската,
в гората при Вил-д’Авре, при Мьодон и най-сетне във всички
околности на Париж, но не можа да срещне Естер. Прекрасното й
лице, за което той казваше, че е „сащо лице от Пиплията“, стоеше
неизменно пред очите му. Изминаха петнадесет дни и той загуби и
апетит. Отначало Делфин дьо Нюсенжан и дъщеря й Огюста, която
баронесата бе започнала да извежда в обществото, не забелязаха
извършилата се у барона промяна. Майката и дъщерята виждаха
господин дьо Нюсенжан единствено на закуска и вечеря, и то ако
вечеряха всички в къщи, което се случваше само в дните, когато
Делфин имаше гости. Но като изминаха два месеца, баронът, обзет от
треската на нетърпението и изпаднал в нещо като носталгия, а освен
това и смаян от безсилието на милионите, отслабна и така дълбоко
залиня, че Делфин започна тайно да се надява да остане вдовица. Тя
лицемерно съжаляваше мъжа си и накара дъщеря си да се върне от
пансиона. Умори го с въпроси, на които той отговори като засегнатите
от тъга англичани, тоест с мълчание. Делфин дьо Нюсенжан даваше
голяма вечеря всеки неделен ден. Тя бе избрала този ден за приемите
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си, след като бе установила, че във висшето общество никой не ходи на
представления в неделя и че изобщо в този ден няма какво да се прави.
Напливът на буржоа или търговци прави неделния ден в Париж така
глупав, колкото е скучен в Лондон. Така че баронесата покани на
вечеря прочутия доктор Деплен, за да може да се посъветва с него
въпреки желанието на болния, защото Нюсенжан казваше, че се
чувствува напълно здрав. Келер, Растиняк, дьо Марсе, дю Тине, всички
приятели на семейството бяха внушили на баронесата, че човек като
Нюсенжан не бива да умре внезапно; огромните му сделки изискваха
да се вземат предварителни мерки, налагаше се на всяка цена да узнаят
какво е състоянието му. Тези господа също бяха поканени, както и граф
дьо Гандрьовил, тъст на Франсоа Келер, кавалерът д’Еспар, де Люпо,
доктор Бианшон, ученик на Деплен, когото той ценеше най-много,
Бодьонор и жена му, граф и графиня дьо Монкорне, Блонде, госпожица
де Туш, Конти и Люсиен дьо Рюбампре, към когото Растиняк
изпитваше от пет години най-дълбоки приятелски чувства. Но нека
всичко си дойде по реда, както пишат по афишите.
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ОТЧАЯНИЕТО НА ЕДНА „КАСА“

— Няма да се отървем лесно от тогова — каза Блонде на
Растиняк, когато Люсиен, по-хубав от всякога и възхитително облечен,
влезе в салона.

— По-добре е да му станеш приятел, защото е опасен — отвърна
Растиняк.

— Той ли? — запита дьо Марсе. — Аз признавам за опасни само
хора, чието обществено положение е ясно, а неговото е по-скоро
атакуемо! Да видим от какво живее той. Откъде е получил състоянието
си? Сигурен съм, че има дългове за около шестдесет хиляди франка.

— Намерил е много богат покровител, който му желае доброто, в
лицето на един испански духовник — отговори Растиняк.

— Ще се жени за по-голямата госпожица дьо Гранлийо —
намеси се госпожица де Туш.

— Да, но за да осигури състояние на бъдещата си съпруга, от
него искат да закупи земя с годишен доход тридесет хиляди франка, за
което му е необходима сумата един милион, а тя не се намира в джоба
на никой испанец — забеляза кавалерът д’Еспар.

— Скъпо е, защото Клотилд е доста грозна — каза баронесата.
Госпожа дьо Нюсенжан си позволяваше да нарича госпожица дьо

Гранлийо с малкото й име, като че ли тя, която по баща бе Горио,
властвуваше в това общество.

— Не — възрази дю Тийе, — дъщерята на една херцогиня никога
не може да бъде грозна за нас, особено ако донесе на мъжа си титлата
маркиз и дипломатически пост; най-голямата пречка обаче за тази
женитба е безумната любов на госпожа дьо Серизи към Люсиен;
навярно тя му дава и толкова пари.

— Не ми е чудно тогава, че Люсиен е станал толкова замислен;
защото госпожа дьо Серизи сигурно няма да му даде един милион, за
да се ожени той за госпожица дьо Гранлийо; няма съмнение, че той не
знае как да се измъкне от това положение — добави дьо Марсе.

— Да, но госпожица дьо Гранлийо го обожава и с нейна помощ
той може би ще получи по-добри условия — каза графиня дьо
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Монкорне.
— А какво ще направи той за сестра си и за зет си от Ангулем?

— запита кавалерът д’Еспар.
— Сестра му е вече богата, тя се нарича Сешар дьо Марсак.
— Нищо, че има затруднения, все пак е много хубаво момче —

рече Бианшон и стана да се ръкува с Люсиен.
— Добър ден, драги приятелю — каза Растиняк сърдечно.
Дьо Марсе поздрави хладно, и то след като изчака Люсиен да го

поздрави пръв. Преди вечерята, както се шегуваха с барон дьо
Нюсенжан, Деплен и Бианшон успяха да го поразпитат и решиха, че
болестта му е изцяло психическа; никой не можа да открие причината,
толкова изглеждаше невъзможно този голям борсов деятел да се
влюби. Когато Бианшон спомена за любовта като обяснение на
патологичното състояние на банкера пред Делфин дьо Нюсенжан, тя се
усмихна като жена, която знае отдавна как стоят работите с мъжа й в
това отношение. Но след вечерята, като слязоха в градината,
приятелите на този дом заобиколиха банкера и пожелаха да си изяснят
този необикновен случай, тъй като чуха твърдението на Бианшон, че
Нюсенжан бил влюбен.

— Знаете ли, бароне, че много сте отслабнали? — запита го дьо
Марсе. — Подозират ви, че престъпвате законите на финансистката
природа.

— Никога! — отвърна баронът.
— Напротив! — възрази дьо Марсе. — Хората смеят да твърдят,

че сте влюбен.
— Фярно — отвърна жално Нюсенжан. — Ас почуфстфал

нешто непоснато.
— Вие, влюбен! Вие?… Въобразявате си! — възрази кавалерът

д’Еспар.
— Та се флюпиш на мойта фасраст, снам, че нема ништо по-

змешно, но какво та прафиш? Така е!
— В някоя жена от висшето общество ли? — запита Люсиен.
— Но само безнадеждна любов може да накара барона да

отслабне толкова много, защото той има с какво да купи всички жени,
които желаят или могат да се продадат — забеляза дьо Марсе.

— Ас не поснафам тас шена — отговори баронът. — И ас мога
та касвам това, сащото коспоша ди Нусинген е ватре, фаф салона.
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То тнес ас не снаял какво тофа люпоф. Люпоф?… Ас мисля, че това
сначи та отслапнеш …

— А къде срещнахте тази млада невинност? — запита Растиняк.
— Сас кола фаф полунощ, фаф Фенсенската кора.
— Как изглеждаше? — запита дьо Марсе.
— Носеше шапка от бел гас, росова рокля, без шарп, бел воал…

имаше лице сафсем като от Пиплията! И очи сешто оган, цвет на
лице като фаф Ориента.

— Вие сте сънували! — засмя се Люсиен.
— Това е ферно, ас спал като саклан, саштото тофа било на

фръщане от мой приятел на село…
— Сама ли беше? — прекъсна дю Тийе разказа на „риса“.
— Та — отвърна баронът със страдалчески глас, — ако не са

счита етин унгарски фойник отсат на колата и една кафяфа шена…
— Люсиен като че ли я познава — викна Растиняк, тъй като

улови някаква усмивка у любовника на Естер.
— Че кой ли не познава жени, готови да пресрещнат в полунощ

Нюсенжан? — запита Люсиен, като се завъртя на петите си.
— Значи, не е жена, която посещава висшето общество — каза

кавалерът д’Еспар, — защото иначе баронът щеше да познае лакея.
— Ас не фитял нея никате — отвърна баронът — и ето фече

четиритесет тни как я търся сас полиция и фсе не намира.
— По-добре тя да ви струва няколкостотин хиляди франка,

отколкото живота; на вашата възраст подобна страст е опасна, от нея
може да се умре — каза Деплен.

— Та — отвърна му Нюсенжан, — храната не ми бонася,
фастухат ми е небоносим. Ас отифа фаф Фенсенската кора та фитя
кате сам я фитял!… Та, такаф мои шифот! Ас не мошал та се
санимафа сас послетний саем: остафил на мои колеги, кои сашалили
мен… Тафам етин милион, са та усная коа ти са шена и от тофа ас
ште спечели, сащото не хотя фече на порсата… Питайти у дю Тийе.

— Така е — потвърди дю Тийе, — сделките го отвращават,
променил се е, това е признак на умирачка.

— Приснак на люпоф — добави Нюсенжан, — са мен тофа е
фсе сащо.

Наивността на този възрастен мъж, който не приличаше вече на
рис и за пръв път в живота си откриваше нещо по-свято и по-
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възвишено от златото, трогна всички тези преситени от живота хора;
едни се спогледаха усмихнати, други спряха върху него поглед, който
сякаш казваше: „Един толкова силен човек да стигне дотам!…“ После,
като продължаваха да обсъждат събитието, те се върнаха в салона. То
наистина предизвика най-голямо учудване. Когато Люсиен й откри
тайната на банкера, госпожа дьо Нюсенжан се разсмя; чул
подигравките на жена си, баронът я улови за ръката, отведе я до един
прозорец и й каза тихо:

— Коспожо, дали ас касал некога туми на потикрафка са фаши
уфлечения, са та се потикрафате сас мене? Топрата сапрука ште
помокне на мъша си, бес та се потикрафа сас неко, както брафите
фие…

По описанието на стария банкер Люсиен бе познал Естер.
Ядосан и без това, че се бе издал с усмивката си, той се възползува от
общия разговор по време на кафето, за да изчезне.

— Какво стана с господин дьо Рюбампре? — запита баронеса
дьо Нюсенжан.

— Той е верен на девиза: „Quid me continebit“ — отговори
Растиняк.

— Което ще рече: „Кой може да ме задържи?“ или: „На никого не
се подчинявам“ — както искате — добави дьо Марсе.

— Точно когато господин баронът говореше за своята непозната,
Люсиен се поусмихна, което ме кара да смятам, че я познава — каза
Орас Бианшон, без да знае каква опасност се крие в тази забележка.

„Топре!“ — каза си „рисът“.
Като всеки безнадеждно болен човек, и той приемаше всичко,

което можеше да му даде надежда, затова си внуши, че трябва да
нареди да следят Люсиен, но не Лушар, най-опитния търговски агент в
Париж, към когото се бе обърнал преди петнадесет дни, а други хора.
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БЕЗДНА ПРЕД ЩАСТИЕТО НА ЕСТЕР

Преди да отиде при Естер, Люсиен трябваше да се отбие в
двореца Гранлийо и да прекара там двата часа, които превръщаха
госпожица Клотилд-Фредерик дьо Гранлийо в най-щастливото момиче
на квартал Сен-Жермен. Предпазливостта, характеризираща
поведението на този млад кариерист, му подсказа да уведоми веднага
Карлос Ерера какво впечатление е направила усмивката му, когато
барон дьо Нюсенжан бе обрисувал портрета на Естер. Впрочем
любовта на барона към Естер и намерението му да намеси и полицията
в търсенето на неговата непозната бяха достатъчно важни
обстоятелства, така че трябваше да се съобщят на човека, който бе
потърсил под расото убежището, намирано някога от престъпниците в
църквата. А от улица Сен-Лазар, където по това време живееше
банкерът, до улица Сен-Доминик, където се намираше дворецът
Гранлийо, пътят на Люсиен минаваше покрай неговия дом на кея
Малаке. Той завари страшния си приятел да „пуши молитвеника си“,
тоест лулата си преди лягане. Този човек, който се проявяваше по-
скоро като особняк, отколкото като чужденец, се бе отказал от
испанските пури, понеже ги намираше за много слаби.

— Работата става сериозна — забеляза той, когато Люсиен му
разказа всичко. — Щом баронът е прибягнал до Лушар, за да търси
малката, той ще се досети да пусне някого по петите ти и всичко ще се
разбере. Няма да имам много време тази нощ и утре сутринта, за да
подготвя картите, с които ще играя срещу тоя барон, за да му докажа
преди всичко безсилието на полицията. А когато нашият „рис“ загуби
всякаква надежда да намери своята овчица, заемам се да му я продам
на цената, която той ще даде за нея.

— Да продадеш Естер? — викна Люсиен, у когото първата
реакция бе винаги прекрасна.

— Ти, значи, си забравил в какво положение сме! — възкликна
Карлос Ерера.

Люсиен наведе глава.
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— Парите ни се свършиха — продължи испанецът, — а имаме
дългове за шестдесет хиляди франка! Ако искаш да се ожениш за
Клотилд дьо Гранлийо, трябва да купиш земя за един милион, та да
осигуриш имот на тази грозотия. Е, точно Естер ще стане дивечът,
след който ще накарам този рис да тича така, че да смъкна от него
милиона. Остави на мене тази работа…

— Естер никога няма да се съгласи.
— Остави на мене тази работа.
— Тя ще умре от мъка.
— Това пък е работа на погребалното бюро. Е, и какво после?…

— възкликна този жесток човек, прекъсвайки както обикновено
лиричните жалби на Люсиен. Той помълча, после запита: — Колко
генерали са умрели в разцвета на младостта си заради император
Наполеон? Жени винаги се намират! През 1821 година никоя не
можеше според теб да се сравнява с Корали, а все пак се намери една
Естер. След нея ще дойде… знаеш ли коя ще дойде?… Жената, която
още не познаваш! От всички жени тя ще е най-красивата и ти ще я
потърсиш в онази столица, където зетят на херцог дьо Гранлийо ще
стане пълномощен министър и ще представлява френския крал…
Освен това я ми кажи, господин хлапако, дали Естер наистина ще умре
от това? Искам да кажа, съпругът на госпожица дьо Гранлийо не може
ли да си запази Естер? Остави аз да се грижа за тази работа, няма защо
ти да мислиш за всичко: аз ще се оправя. Само че ще се лишиш от
Естер за седмица-две и по-малко ще ходиш на улица Тетбу. Хайде,
върви погугукай върху спасителната си сламчица и играй добре ролята
си, пусни незабелязано на Клотилд пламенното послание, моето й
написа тази сутрин, и гледай да ми донесеш и от нея едно по-топличко
писъмце! Това момиче намира удовлетворение заради онова, от което е
лишена, в писането; това ми харесва. Естер ще бъде тъжничка, кажи й
да не роптае. Става въпрос да си подготвим ливрея от добродетели,
дрехи от почтеност — прикритието, зад което големите на деня
скриват безчестията си… Става въпрос за теб — моето красиво второ
„аз“, — върху което никога не трябва да пада съмнение. Случаят ни
оказа по-добра помощ, отколкото моят ум, който от два месеца нямаше
на какво да се опре.

Докато подхвърляше една по една тези страшни думи като
револверни изстрели, Карлос Ерера се обличаше и се тъкмеше да
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излиза.
— Личи си радостта ти — възкликна Люсиен, — ти никога не си

обичал нещастната Естер и сега се радваш, че можеш да се отървеш от
нея.

— Ти не си се изморил от любовта й, нали?… Е, аз пък не съм
престанал да я мразя. Но не съм ли постъпвал винаги, като че ли съм
бил искрено предан на това момиче, аз, който чрез Азѝ съм държал
живота му в ръцете си? Няколко отровни гъби в ястието и всичко щеше
да е свършено… Обаче госпожица Естер е жива!… И щастлива!…
Знаеш ли защо? Защото ти я любиш! Не се прави на дете. Вече четири
години ние очакваме да се случи нещо, в наша полза или не. Е добре!
Сега трябва да проявим най-голямото си изкуство, за да обелим плода,
който съдбата ни подхвърля днес; в това завъртане на колелото, както
във всяко нещо, има и добра, и лоша страна. Знаеш ли какво мислех,
като влезе?

— Не…
— Мислех да стана и тук, както в Барселона, наследник на някоя

стара набожница с помощта на Азѝ…
— Престъпление?
— Само този начин оставаше, за да се осигури щастието ти.

Заемодавците ни започват да се раздвижват. Вземат ли да те преследват
и изгонят ли те от двореца на Гранлийо, какво те чака? Ще настъпи
падежът на сатаната.

Карлос Ерера изписа с едно движение самоубийството на човек,
който се хвърля във водата, после втренчи в Люсиен твърдия и
проницателен поглед, чрез който волята на силния се прелива в душата
на слабия. Този омагьосващ поглед, от който всяка съпротива на
Люсиен изчезна, издаваше, че между тях двамата съществуват не само
тайни на живот и смърт, но и привързаност, превъзхождаща
обикновените човешки чувства в същата степен, в която този човек бе
превъзмогнал нищожното си обществено положение.

Принуден да живее извън света, където законът бе забранил
завинаги завръщането му, изтощен от порока и от яростната си и
страшна борба с него, но надарен с огромна душевна сила, този човек,
който бе и долен, и възвишен, неизвестен и известен, но главно —
разкъсван от жажда за живот, възкръсваше чрез изящната личност на
Люсиен, чиято душа той бе обладал. Той участвуваше в обществения
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живот чрез поета, на когото придаваше издръжливостта си и желязната
си воля. За него Люсиен бе нещо повече от син, от любима жена,
семейство и живот: той бе неговото отмъщение; ето защо, тъй като
силните характери държат повече на чувството, отколкото на живота,
го бе привързал към себе си с нерушими връзки.

След като бе откупил живота на Люсиен в момента, когато
отчаяният поет правеше крачка към самоубийството, той му бе
предложил един от онези пъклени договори, които срещаме само в
романите, но чиято страхотна реалност често е била доказвана в
углавния съд при прочути съдебни драми. Доставяйки на Люсиен
всичките радости на парижкия живот и доказвайки му, че той може да
има красиво бъдеще, Ерера го бе превърнал в своя вещ. Впрочем
никаква жертва не се свидеше на този странен човек, щом станеше
дума за неговото второ „аз“. Колкото бе силен иначе, толкова бе слаб
на прищевките на това свое създание, така че в края на краищата му бе
доверил тайните си. А може би чисто моралното съучастничество бе
създало още една връзка между тях? От деня, в който Ла Торпий бе
отвлечена, Люсиен знаеше на каква ужасна основа почива щастието
му.

Под расото на испански духовник се криеше Жак Колен, една от
звездите на каторгата, който преди десет години бе живял под
гражданското име Вотрен в дома Воке, където Растиняк и Бианшон
бяха на пансион. Жак Колен, наречен Тромп-ла-Мор[1], избягал от
Рошфор почти веднага след завръщането му в затвора, бе използувал
примера на прочутия граф от Сент-Елен, но без порочното и дръзко
дело на Коняр. Да се превърнеш в порядъчен човек и да продължаваш
да живееш като каторжник, е начинание, чиито алтернативи са
дотолкова противоречиви, че не може да не се получи гибелна
развръзка, особено в Париж; а влезе ли в едно семейство, затворникът
умножава десет пъти опасностите от превъплъщението си. За да се
укрие от всякакво търсене, не би ли трябвало да застане по-високо от
обикновените житейски въжделения? Светският човек попада в
обстоятелства, които рядко тегнат на хората, несвързани с висшето
общество. Затова расото е най-сигурното предрешване, особено ако
може да се допълни с примерен и бездеен живот в уединение. „И така,
ще стана духовник“ — каза си лишеният от граждански права човек,
който искаше на всяка дена да възкръсне под някаква форма в
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обществото и да задоволи странните си като самия него страсти.
Гражданската война, разпалена в Испания от конституцията през 1812
година, откри на този неуморим човек възможността да убие тайно при
една засада истинския Карлос Ерера. Незаконен син на един велможа,
изоставен отдавна от баща си, в неведение относно жената, на която
дължеше живота си, този духовник бе натоварен с политическа мисия
във Франция от крал Фердинанд VII, на когото го бе препоръчал
някакъв епископ. Епископът — единственият човек, който се
интересуваше от Карлос Ерера — почина по време на пътуването на
това пропаднало чадо на църквата от Кадикс за Мадрид и от Мадрид за
Франция. Щастлив от срещата с една толкова желана личност, и то при
благоприятни обстоятелства, Жак Колен разрани гърба си, за да заличи
съдбоносното клеймо, и промени лицето си с помощта на химикали.
Преобразявайки се така пред трупа на духовника, преди да го
унищожи, той успя да създаде някаква прилика с двойника си. За да
завърши тази метаморфоза (почти така чудна, както и онази, за която
става дума в арабската приказка, където остарелият вече дервиш
получил способността да се вселява с вълшебни слова в тялото на
младеж), каторжникът, който говореше испански, научи и латински
толкова, колкото трябваше да знае един андалузки свещеник.
Съхраняващ парите на затворниците от три каторги, Колен бе станал
богат от сумите, поверени на честността му, която бе известна, но и
насилствена: злоупотребата при такива съдружници често се заплаща
със смърт от кама. Той прибави към този капитал и парите, дадени от
епископа на Карлос Ерера. Преди да напусне Испания, успя да си
присвои богатството на една благочестива набожна жена от Барселона,
на която бе дал опрощение на греховете, обещавайки й да възстанови
парите, получени от извършеното от нея убийство; то именно бе
сложило началото на богатството на тази разкаяла се жена. Превърнал
се в духовник и натоварен с тайна мисия, която щеше да му донесе
препоръки за най-влиятелните личности в Париж, Жак Колен бе решил
да не върши нищо, с което да изложи възприетия от него образ, и вече
бе започнал да използува възможностите, предлагани от новия живот,
когато по пътя от Ангулем за Париж срещна Люсиен. На мнимия абат
се стори, че младежът може да бъде прекрасно средство за власт; той
го спаси от самоубийство и му каза: „Отдайте се на един божи
служител така, както човек се отдава на дявола, и пред вас ще се
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открият всички възможности за съвсем друга съдба. Ще заживеете
като насън и най-лошото ви събуждане ще бъде смъртта, към която се
стремяхте…“ Съюзът между тези двама души, които се превърнаха в
едно цяло, почиваше на горното, пропито с убедителност разсъждение,
а Карлос Ерера го спои между другото и с умело вплетеното
съучастничество. Притежаващ дарбата да развращава, той унищожи
почтеността на Люсиен, поставяйки го в жестока нужда и изваждайки
го оттам, получавайки мълчаливото му съгласие за безчестни и долни
постъпки, при което той все си оставаше чист, порядъчен и благороден
в очите на обществото. Люсиен бе общественият блясък, в чиято сянка
желаеше да живее фалшификаторът. „Аз съм авторът, ти си
драматичното произведение; ако не се харесаш, мен ще освиркат“ —
каза му той един ден, когато му призна по какъв светотатствен начин
се бе предрешил. Карлос тръгна внимателно от признание към
признание, съобразявайки безчестието на извършеното с онова, което
бе постигнал у Люсиен, и с потребностите му. Ето защо Тромп-ла-Мор
издаде последната си тайна едва тогава, когато парижките наслади,
успехът и задоволената суета бяха предали душата и тялото на
слабохарактерния поет изцяло в негова власт. Там, където някога
съблазняваният от същия демон Растиняк бе устоял, Люсиен се
поддаде, тъй като с него бяха действувалн по-ловко, бяха го
злепоставили по-умело и го бяха завладели главно със задоволството,
че си е спечелил завидно положение. Злото, представяно в поезията
под формата на сатана, приложи към този женствен мъж най-
привлекателните си съблазни и отначало поиска от него малко, а му
даде много. Главният аргумент на Карлос бе вечната тайна, обещавана
от Тартюф на Елмир. Непрекъснатите доказателства за абсолютна
преданост, подобна на предаността на Сеид към Маоме, довършиха
това ужасно дело и Люсиен бе завладян от Жак Колен. По това време
Естер и Люсиен бяха не само изяли всички суми, поверени на пазителя
на каторжническото имущество, който заради това се излагаше на
опасността от страхотно разчистване на сметките, но и те самите —
елегантното парижко конте, куртизанката и фалшификаторът бяха
направили дългове. Точно когато Люсиен щеше да преуспее, и най-
малкото камъче под краката на някой от тях можеше да стане причина
да се сгромоляса невероятната сграда на това смело изградено
благоденствие. На бала в Операта Растиняк бе познал Вотрен от дома
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Воке, но знаеше, че ако го издаде, го чака смърт, ето защо любовникът
на госпожа дьо Нюсенжан и Люсиен си разменяха уж приятелски
погледи, които прикриваха страха и на двамата. Ако се появеше
опасност, Растиняк сигурно щеше да докара с най-голямо удоволствие
колата, която би отвела Тромп-ла-Мор на ешафода. Сега всеки разбира
мрачната радост, обзела Карлос при новината за любовта на барон дьо
Нюсенжан, както и огромната полза, която човек като него щеше да
извлече от нещастната Естер.

— Върви — каза той на Люсиен, — дяволът пази своя служител.
— Ти палиш огън върху барутен погреб.
— Incedo per ignes![2] — отвърна Карлос, усмихвайки се, —

такъв е занаятът ми.

[1] Измами смърт (фр.). — Б.пр. ↑
[2] Нападам с огън (лат.). — Б.пр. ↑
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ДВОРЕЦЪТ ГРАНЛИЙО

Към средата на миналото столетие родът Гранлийо се раздели на
два клона: на херцозите дьо Гранлийо, осъден на изчезване, тъй като
последният херцог имаше само дъщери; и на виконтите дьо Гранлийо,
които трябваше да наследят титлата и герба на рода на правоимащия
клон. Гербът на херцозите представляваше три златни военни брадви,
поставени като сноп на червен фон, с прочутия надпис „Caveo non
timeo“[1], в който е съсредоточена цялата история на това семейство.

Гербът на виконтите, подобно на герба на рода Наварен,
представляваше разделено на четири червено поле със златни бойници
по него, с изписан отгоре рицарски шлем и надпис: „Велики дела, велик
произход!“ Останала вдовица от 1813 година, виконтесата имаше син и
дъщеря. Макар и завърнала се почти разорена от емиграция, тя можа
да си възстанови благодарение предаността на адвоката си дьо Дервил
едно доста голямо богатство.

След като се завърнаха във Франция през 1804 година, херцог и
херцогиня дьо Гранлийо бяха обсипани с милостите на императора;
Наполеон ги прие сред придворните си, като възвърна всичко,
принадлежащо на семейството — около четиридесет хиляди франка
рента — и станало част от държавното имущество. От всички
велможи, живеещи в квартал Сен-Жермен, които Наполеон гледаше да
привлече на своя страна, единствени херцог и херцогиня дьо Гранлийо
(тя произхождаше от по-големия клон на португалския клон Ажуда,
свързан с рода Браганс) не отрекоха императора и неговите добри дела.
Луи XVIII зачете тази проява на вярност, макар че хората от квартал
Сен-Жермен я представиха като престъпление; може би той бе искал
просто да поядоса августейшия си брат. Обществото смяташе, че е
възможен един брак между младия виконт дьо Гранлийо и Мари-
Атенаис, най-малката дъщеря на херцога, която тогава бе на девет
години. Предпоследната дъщеря, Сабин, се бе омъжила след Юлската
революция за барон дю Геник. Третата, Жозефин, стана госпожа
Ажуда-Пинто след смъртта на първата жена на маркиза, която по баща
бе дьо Рошфид. Най-голямата се бе покалугерила през 1822 година.
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Втората, госпожица Клотилд-Фредерик, тогава двадесет и седем
годишна, бе дълбоко влюбена в Люсиен дьо Рюбампре.

Не трябва да си задаваме въпроса дали дворецът на херцог дьо
Гранлийо, една от най-красивите сгради по улица Сен-Доминик, бе
направил силно впечатление на Люсиен; всеки път, когато огромната
пътна врата се разтваряше, за да пусне кабриолета му, той изпитваше
онова суетно задоволство, за което е говорил Мирабо. „Макар че баща
ми е бил прост аптекар в Умо, аз влизам в този дом…“ Така си
мислеше той. Затова би извършил и много други престъпления, не
само да се свърже с един измамник, за да има право да изкачва
няколкото стъпала на тази стълба и да чува как известяват името му:
„Господин дьо Рюбампре!“ в големия салон в стил Луи XIV, подреден
още по времето на Луи XIV по образеца на салоните във Версай,
където на времето се е намирало отбраното общество, каймакът на
Париж, наричан още Малкият двор.

Знатната португалка, жена, която никак не обичаше да излиза от
къщи, бе заобиколена повечето време от съседите си, семейства
Шолийо, Наварен, Льононкур. Често при нея ходеха на гости, на път за
бала или на връщане от Операта, красивата баронеса дьо Макюмер (по
баща Шолийо), херцогиня дьо Мофриньоз, госпожа д’Еспар, госпожа
дьо Кан, госпожица де Туш, родственица на Гранлийо, произхождащи
също от Бретан. Виконт дьо Гранлийо, херцог дьо Реторе, маркиз дьо
Шолийо, жена му, Мадлен дьо Морсоф — внучка на покойния херцог
дьо Льононкур, маркиз д’Ажуда-Пинто, принц дьо Бламон-Шоври,
маркиз дьо Босеан, епископският наместник дьо Памие, семейство
Вандьонес, старият принц дьо Кадинян и синът му, херцог дьо
Мофриньоз, бяха постоянните посетители в този внушителен салон,
където се дишаше дворцов въздух, а държането, тонът и остроумието
съответствуваха на благородното потекло на тези силни на деня, чието
подчертано аристократично поведение бе допринесло да се забрави
слугуването им по времето на Наполеон.

Старата херцогиня д’Юксел, майка на херцогиня дьо Мофриньоз,
бе оракулът на този салон, където госпожа дьо Серизи не бе приета,
въпреки че по баща бе Ронкьорол.

Въведен в този дом от госпожа дьо Мофриньоз, която бе
накарала майка си да действува в полза на Люсиен, в когото бе лудо
влюбена цели две години, привлекателният поет се задържаше там
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благодарение на влиянието на висшето духовенство и с помощта на
парижкия архиепископ. Приели го бяха обаче едва след излизането на
разпоредбата, с която му връщаха името и герба на рода дьо Рюбампре.
Херцог дьо Реторе, кавалерът д’Еспар и още неколцина, които
завиждаха на Люсиен, постоянно настройваха срещу него херцог дьо
Гранлийо, като му разказваха случки, станали с дедите на Люсиен;
обаче заобиколената от висши духовници и набожна херцогиня, както
и Клотилд дьо Гранлийо го защищаваха. Впрочем Люсиен обясни тази
неприязън с любовното си приключение, което бе имал с
братовчедката на госпожа д’Еспар, госпожа дьо Баржьотон, станала
по-късно графиня Шатле. След това, чувствувайки потребността да
бъде приет в едно толкова влиятелно семейство и подтикван от тайния
си съветник да се хареса на Клотилд, Люсиен прояви смелостта на
новоиздигналите се простаци: започна да ходи там пет пъти седмично,
нагълта любезно змиите на завистта, издържа безочливите погледи и
отговори с остроумие на подигравките. Постоянството му,
очарователните му обноски, учтивостта му успяха най-сетне да
неутрализират възраженията и да намалят пречките. Все така желан
гост у херцогиня дьо Мофриньоз, чиито пламенни писма, писани по
време на любовната им страст, пазеше Карлос Ерера, идол за госпожа
дьо Серизи и добре посрещан у госпожица де Туш, Люсиен, който бе
доволен, че го приемат в тези три дома, научи от своя испанец да влага
извънредно голяма сдържаност в отношенията си с хората.

— Човек не може да служи предано на няколко семейства
едновременно — казваше му неговият таен съветник. — Който ходи
навсякъде, никъде не предизвиква интерес към себе си. Аристократите
покровителствуват само хора, които изтъркват мебелите им, хора,
които те виждат всеки ден и които умеят да се превърнат за тях в
необходимост, като дивана, на който седим.

Свикнал да гледа на двореца Гранлийо като на свое бойно поле,
Люсиен пазеше остроумието си, находчивостта си, новините и
изящните си придворни обноски за вечерите, когато прекарваше там.
Умеещ да говори със загадки, приветлив и предупреден от Клотилд за
подводните скали, които трябваше да избягва, той ласкаеше дребните
страсти на господин дьо Гранлийо. Отначало Клотилд бе завиждала на
щастието на херцогиня дьо Мофриньоз, а по-късно се влюби безумно в
Люсиен.
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Като си даваше сметка за преимуществата от един такъв брак,
Люсиен започна да играе ролята на влюбен не по-лошо от Арман, най-
модния актьор за любовни роли в „Комеди-франсез“. Той пишеше на
Клотилд писма, които бяха първокласни литературни шедьоври,
Клотилд му отговаряше, като се съревноваваше талантливо в
изображението на жарката любов на книга, защото не можеше да люби
по друг начин. Всяка неделя Люсиен ходеше на богослужение в „Сен-
Тома-д’Акен“, представяше се за ревностен католик и изнасяше
монархически и религиозни проповеди, които правеха чудесно
впечатление. Между другото пишеше безплатно в прокатолическите
вестници забележителни статии, подписани само с едно „Л“. Той
написа политически брошури, по искане на краля, Шарл X, или по
поръка на висшето духовенство, без всякакво възнаграждение. „Кралят
— казваше той — толкова много е направил вече за мене, че му дължа
кръвта си.“ Ето защо от няколко дена ставаше дума Люсиен да бъде
привлечен към кабинета на министър-председателя като негов частен
секретар; но госпожа д’Еспар насъска толкова много хора против
Люсиен, че тъй нареченият „господин Жак“ на Шарл X не смееше да
вземе решение. Не само че положението на Люсиен не бе ясно, но и
въпросът: „От какво живее?“, застанал на устните на всекиго, колкото
повече той се издигаше, чакаше отговор; освен това доброжелателното,
а също и злобното любопитство водеха от проучване към проучване,
тъй че намираха не един недостатък в ризницата на този кариерист.
Клотилд дьо Гранлийо се бе превърнала в невинен доносчик за баща
си и майка си. Няколко дни по-рано тя бе завела Люсиен до прозореца,
за да поговори с него и да го осветли какви са възраженията на
семейството й. „Купете земя за един милион и ще получите ръката ми,
това е отговорът на майка ми“ — бе казала тя.

— По-късно ще те запита откъде си взел парите — забеляза
Карлос, когато Люсиен му предаде този, така да се каже, последен
отговор.

— Зет ми трябва да си е направил вече състояние — възрази
Люсиен, — в негово лице ще имаме нещо като отговорен редактор.

— Значи, остава ни само да намерим милиона! — бе се
провикнал Карлос. — Аз ще помисля по тази работа.

За да допълним картината на положението на Люсиен в дома на
Гранлийо, ще кажем, че никога не го бяха поканили на вечеря. Нито
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Клотилд, нито херцогиня д’Юксел, нито госпожа дьо Мофриньоз —
която запази чудесното си отношение към Люсиен — успяха да
получат от стария херцог това благоволение, дотолкова благородникът
си оставаше недоверчив към оня, когото наричаше „сеньор дьо
Рюбампре“. Тази тънка разлика, забелязвана от цялото общество,
причиняваше жива рана на Люсиеновото честолюбие; той
чувствуваше, че в този дом само го търпят. Хората имат право да бъдат
взискателни. Толкова често ги мамят! Да играеш роля в парижкото
общество, без да притежаваш известно на всички състояние, без
някаква честна професия, е положение, което никаква хитрина не може
да задържи дълго време. Затова и Люсиен при общественото си
изкачване придаваше особена тежест на възражението: „От какво
живее той?“ Той бе принуден да признае у госпожа дьо Серизи, на
която дължеше подкрепата на главния прокурор Гранвил и на един
министър, граф Октав дьо Бован, председател на върховния съд, че
„затъва в ужасни дългове“.

На влизане в двора на двореца, където се намираше причината,
оправдаваща неговото тщеславие, Люсиен си каза горчиво по повод
разсъжденията на Тромп-ла-Мор: „Чувствувам как всичко се пропуква
под нозете ми!“ Той любеше Естер, а искаше да се ожени за госпожица
дьо Гранлийо! Особено положение! Трябваше да продаде едната, за да
купи другата. Само един човек можеше да направи тази сделка, без да
пострада честта на Люсиен, и този човек бе предрешеният испанец; не
се ли налагаше те и двамата да бъдат дискретни не само спрямо
хората, но и помежду си? В живота не се среща такъв договор, където
всеки да е едно след друго и господар, и подчинен.

Люсиен прогони облаците, помрачили челото му, и влезе весел,
сияещ в салоните на дома Гранлийо.

[1] Пазя се, но не се боя (лат.). — Б.пр. ↑
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МОМИЧЕ ОТ ДОБРО СЕМЕЙСТВО

Прозорците бяха отворени, уханията от градината изпълваха
салона, поставената по средата жардиниера привличаше погледа с
цветната си пирамида. Седнала в един ъгъл, на една софа, херцогинята
разговаряше с херцогиня дьо Шолийо. Няколко жени образуваха
странна група: всяка показваше по различен начин скръбта си. Във
висшето общество никой не се интересува от самото нещастие или
мъка: всичко е думи. Мъжете се разхождаха в салона или в градината.
Клотилд и Жозефин се суетяха около масата за чай. В един ъгъл
епископският наместник дьо Памие, херцог дьо Гранлийо, маркиз
д’Ажуда-Пинто и херцог дьо Мофриньоз играеха вист. Известиха за
пристигането на Люсиен, а той прекоси салона, поздрави херцогинята
и я запита на какво се дължи тъгата, изписана на лицето й.

Госпожа дьо Шолийо току-що получи ужасна вест: починал е зет
й; барон дьо Макюмер, бивш херцог дьо Сориа. По-младият херцог
дьо Сориа и жена му ходили в Шантпльор да се погрижат за брат си и
те съобщили това тъжно събитие. Луиз била в страшно състояние.

— Никоя жена не може да бъде обичана два пъти в живота си,
както Луиз бе обичана от мъжа си — каза Мадлен дьо Морсоф.

— Тя ще бъде богата вдовица — продължи старата херцогиня
д’Юксел, загледана в Люсиен, който запази безстрастното си
изражение.

— Горката Луиз — забеляза госпожа д’Еспар, — разбирам я и я
съжалявам.

Маркиза д’Еспар прие унесения вид на чувствителна и сърдечна
жена. Макар че дъщеря й, Сабин дьо Гранлийо, бе само десетгодишна,
тя вдигна към майка си умните си очи; маркизата само я стрелна и
почти подигравателният й поглед веднага бе обуздан. Това значи да
възпиташ добре децата си.

— Ако дъщеря ми издържи този удар, бъдещето й ще ми донесе
много безпокойства — каза госпожа Шолийо с най-майчински вид. —
Луиз е много романтична.
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— Не зная от кого са взели дъщерите ни този характер?… —
забеляза старата херцогиня д’Юксел.

— Трудно е днес да се съчетаят изискванията на сърцето и на
благоприличието — навеси се един стар кардинал.

Люсиен, който нямаше какво да каже, отиде към масата за чай да
поднесе почитанията си на госпожица дьо Гранлийо. Когато поетът се
отдалечи на няколко крачки от групата на жените, маркиза д’Еспар се
наведе и пошушна на ухото на херцогиня дьо Гранлийо:

— Значи, вие вярвате, че този младеж обича много вашата скъпа
Клотилд?

Вероломството на такъв въпрос може да се разбере само след
като опишем Клотилд. Младата личност, която тогава бе двадесет и
седем годишна, стоеше права. Това позволяваше на маркиза д’Еспар да
обхване с подигравателен поглед тънкия и сух стан на Клотилд, която
приличаше съвсем на аслержа. Бюстът на горкото момиче бе толкова
плосък, че не помагаха и колониалните средства, наречени от
модистките „лъжливи шалчета“, Клотилд, която знаеше, че има
достатъчно предимства с името си, не само не си даваше труд да
прикрие този недостатък, но и най-смело се излагаше на показ.
Пристягайки се с роклите си, тя получаваше строгите и чисти
очертания, търсени от средновековните скулптори за статуите с ярко
очертан профил, открояващ се на фона на катедралните ниши, където
са ги поставяли. Клотилд бе висока пет стъпки и четири пръста. Ако
ни е позволено да си послужим с един просторечив израз, който обаче
има това качество, че е ясен, ще кажем, че тя бе „само крака“. Тази
несъразмерност придаваше на горната част на тялото й нещо
безформено. Смугла, с черни и твърди коси, с дебели вежди, бляскави
очи във възчерни орбити, с асиметрично лице, сякаш първа лунна
четвърт, над което се извишаваше изпъкналото й чело, тя бе
карикатура на майка си, която бе една от най-красивите жени на
Португалия. Природата обича такива игри. Често се случва в отделни
семейства сестрата да е удивително красива, а братът да има същите
черти, но да е съвършена грозотия, и пак да си приличат. Върху
стиснатата уста на Клотилд играеше постоянно подигравателна
усмивка, така че устните й издаваха повече от всичко друго скритите
движения на сърцето й; любовта им придаваше очарователно
изражение, още по-забележително поради обстоятелството, че бузите й
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бяха много мургави, за да личи по тях руменината, а вечно строгите
черни очи не издаваха никога нищо. Въпреки толкова много
недостатъци, въпреки плоската гръд, възпитанието и произходът й й
бяха придали нещо благородно, някакво гордо държане, с една дума,
онова, за което уместно се казва: „Има нещо в нея“, дължащо се на
непритворното й облекло може би, което издаваше девойката от добро
семейство. Тя се гордееше с косите си, които бяха буйни, гъсти и
дълги, така че те бяха нейната красота. Гласът й бе обработен,
очарователен. Тя пееше възхитително. Клотилд бе съвсем като онези
девойки, за които може да се каже: „Има хубави очи“ или: „Има чуден
характер!“ Когато някои се обърнеше към нея по английски маниер:
„Ваша светлост“, тя отговаряше: „Наричайте ме ваша мургавост“.

— А защо да не се влюбят в моята Клотилд? — отговори
херцогинята на маркизата. — Знаете ли какво ми каза тя вчера? „Нека
ме искат по сметка, аз ще направя да ме обикнат заради самата мен!“
Тя е остроумна и честолюбива, а има мъже, на които тези две качества
се харесват. А той, мила моя, е красив като блян; ако успее да откупи
земите на Рюбампре, кралят ще му възвърне заради нас и титлата
маркиз… В края на краищата майка му е последната издънка на този
род…

— Горкото момче, а откъде ще вземе този милион? — запита
маркизата.

— Това не е наша работа — възрази херцогинята. — Във всеки
случай сигурно е, че той не е способен да открадне… Освен това ние
няма да дадем Клотилд на някакъв интригант или непочтен човек, ако
ще и да е красив, талантлив и млад като господин дьо Рюбампре.

— Късно идвате — каза Клотилд на Люсиен с прелестна
усмивка.

— Да, бях канен на вечеря.
— От няколко дни много често ходите по гости — забеляза тя,

като зад усмивката прикриваше ревността и безпокойството си.
— По гости ли?… — учуди се Люсиен. — Не, само че съвсем

случайно бях канен през цялата седмица у разни банкери, днес бях у
Нюсенжан, вчера — у дю Тийе, а онзи ден, у Келер…

Явно бе, че Люсиен бе вече усвоил остроумно безочливия тон на
благородниците.
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— Вие имате много врагове — продължи Клотилд, поднасяйки
му (и то с какво изящество!) чаша чай. — Някой е казал на баща ми, че
имате шестдесет хиляди франка дълг и че след известно време ще
прекарвате приятно времето си в замъка „Сент-Пелажи“. Да знаете
само колко много ми струват тези клевети… Всичко се струпва върху
мен. Не ви говоря за моите страдания (всеки поглед на баща ми ме
разпъва на кръст), а за онова, което вие трябва да понесете, ако всичко
това излезе вярно…

— Не се занимавайте с тези глупости, обичайте ме, както и аз ви
обичам, и имайте доверие в мене още няколко месеца — отвърна
Люсиен и постави празната чаша на инкрустираната със сребро
табличка.

— Не се показвайте пред баща ми, той ще ви каже някоя грубост,
вие няма да я понесете и за двама ни това ще бъде край… Онази
злобна маркиза д’Еспар му казала, че майка ви ходела да гледа
родилки, а сестра ви била гладачка…

— Ние бяхме изпаднали в страшна бедност — отвърна Люсиен и
сълзи изпълниха очите му. — Това не е клевета, а най-чисто злословие.
Сестра ми днес е повече от милионерка, а майка ми почина преди две
години… Пазили са тези сведения за момента, когато успехът ми у вас
е на път да се осъществи.

— Но какво сте направили на госпожа д’Еспар?
— Имах непредпазливостта да разкажа под шеговита форма у

госпожа дьо Серизи, господин дьо Бован и господин дьо Гранвил
историята на процеса, който тя водила, за да лиши от права мъжа си
маркиз д’Еспар; разказа ми я Бианшон. Отношението на господин дьо
Гранвил, подкрепено от Бован и Серизи, стана причина да се промени
становището на министъра на правосъдието. Те и двамата отстъпиха
пред „Газет де Трибюно“, пред скандала и маркизата получи свой дял в
мотивировката на присъдата, с която се сложи край на това
отвратително дело. Господин дьо Серизи е бил несдържан, с което
превърна маркизата в мой враг, но, от друга страна, аз спечелих и
неговото покровителство, и на главния прокурор, и на граф Октав дьо
Бован, на които госпожа дьо Серизи разказала на каква опасност са ме
изложили, тъй като са дали да се разбере от кой извор са черпили
сведенията си. Господин маркиз д’Еспар пък прояви нетактичност,
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като ме посети; за него аз бях човекът, на когото той дължеше
спечелването на това нечестно дело.

— Аз ще ви избавя от госпожа д’Еспар — каза Клотилд.
— А как? — възкликна Люсиен.
— Майка ми ще покани младите д’Еспар, които вече не са деца и

са очарователни. Бащата и двамата сина ще запеят тук хвалебствени
песни за вас, така че можем да бъдем сигурни, че никога вече няма да
видим майка им…

— Ах, Клотилд! Прекрасна сте! Ако не ви обичах заради самата
вас, щях да се влюбя в ума ви.

— Това не е от ума — отвърна тя, издавайки се колко е влюбена.
— Довиждане. Не идвайте няколко дена. Когато ме видите в черквата
„Сен-Тома-д’Акен“ с розово шалче, ще знаете, че баща ми е променил
настроението си. Залепила съм отговора на писмото ви на гърба на
креслото, на което сте седнали, то може би ще ви утеши за дните,
когато няма да се виждаме! Сложете вашето писмо в кърпичката ми…

Очевидно тази млада личност бе повече от двадесет и седем
годишна.
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ДОМЪТ НА ЕДНО ДОБРО МОМИЧЕ

Люсиен нае файтон на улица Ла Планш, слезе от него на
булевардите, взе друг при „Мадлената“ и каза на кочияша да пита за
арката на улица Тетбу.

Когато влезе при Естер в единадесет часа, намери я обляна в
сълзи, но нагиздена както винаги, за да му бъде приятна! Тя очакваше
своя Люсиен, полегнала на дивана от бял сатен с втъкани жълти цветя,
облечена в чудесна роба от индийски муселин, с аленочервени
панделки, без корсет, с коси просто прибрани на тила, обута в
прелестни кадифени пантофки, подплатени с червен сатен; всички
свещи бяха запалени и наргилето бе готово; но нейното наргиле, от
което не бе пушила, стоеше загаснало пред нея, като свидетел на
състоянието й. Чувайки, че се отварят вратите, тя избърса сълзите си,
скочи като газела и обви с ръце Люсиен — като парче плат, отнесено от
вятъра и омотало се около някое дърво.

— Ще се разделим — каза тя, — вярно ли е?
— О, само за няколко дена — отвърна Люсиен.
Естер пусна Люсиен и падна като мъртва на дивана. При

подобни положения повечето жени бърборят като папагали! Ах, как
само ви любят те!… Може пет години да са се изминали, те се
чувствуват като след първия любовен ден, не могат да се отделят от вас
и са великолепни в негодуванието, отчаянието, любовта, гнева,
съжаленията, ужаса, мъката, предчувствията! Красиви са като в
Шекспирова сцена. Но да знаете едно! Тези жени не обичат. Ако
наистина са онова, което твърдят, че са, ако са истински влюбени, те
постъпват като Естер, като децата, както диктува истинската любов;
Естер не продумваше нищичко, тя лежеше с лице, заровено във
възглавниците, и плачеше с горещи сълзи. А Люсиен се мъчеше да я
повдигне и я успокояваше.

— Но, детето ми, ние не се разделяме… Как така, виж как
приемаш моето отсъствие след почти четири години щастие! — „Ах,
защо съм им тъй скъп на тия момичета?…“ — запита се той,
спомняйки си, че по същия начин го бе обичала и Корали.
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— О, господине, вие сте много добър! — забеляза Йороп.
Сетивата също имат представа за идеална красота. А когато към

нея се прибавят кроткият нрав и поетичността, с които Люсиен се
отличаваше, лесно може да се разбере безумната страст на същества,
особено чувствителни към външните качества — дар от природата, и
наивни във възторзите си. Естер хълцаше тихо и лежеше прекършена
от безкрайна мъка.

— Но, буболечко моя — продължаваше Люсиен, — не ти ли
казах, че от това зависи животът ми?…

При тази нарочно спомената дума Естер се изправи като диво
животно, развързаните й коси обвиха прелестното й лице, сякаш бяха
разлистени клони. Тя загледа втренчено Люсиен.

— Животът ти!… — провикна се тя, вдигна ръце и ги отпусна с
движение, присъщо на попадналите в опасност проститутки. — Вярно,
в писмото на онзи дивак се говори за важни неща.

Тя измъкна от колана си някаква смачкана хартийка и каза на
Йороп:

— Остави ни сами. Виж какво ми пише — обърна се тя към
Люсиен, когато Йороп излезе и затвори след себе си вратата, като му
подаде току-що полученото от Карлос писмо.

Люсиен го прочете на глас:
— „Утре в пет часа сутринта заминавате, ще ви отведат при един

от пазачите на гората Сен-Жермен и там ще се настаните в една стая на
първия етаж. Не излизайте от стаята, докато не получите от мене
разрешение; няма да бъдете лишена от нищо. Пазачът и жена му са
сигурни хора. През деня не се показвайте на прозореца; ако желаете да
се раздвижите, можете да се разхождате нощем, пазачът ще кара колата
ви. По време на разходката дръжте перденцата спуснати: от това
зависи животът на Люсиен. Люсиен ще дойде тази вечер да се сбогува
с вас; изгорете писъмцето пред него…“

Люсиен изгори веднага бележката на пламъка на свещта.
— Виж какво, любими мой — каза Естер, след като изслуша

съдържанието на писъмцето, както престъпникът слуша смъртната си
присъда, — няма да ти казвам, че те обичам, би било глупост… Скоро
ще станат пет години, откакто ми се струва, че да те любя, е така
естествено, както да дишам или да живея… Още в първия ден, когато
започна моето щастие под закрилата на онзи загадъчен човек, който ме
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постави тук, както се поставя малко рядко животинче в клетка, знаех,
че ти трябва да се ожениш. Женитбата е необходимост в твоя живот;
пазил ме бог да попреча на твоето благоденствие. Тази женитба е
моята смърт. Не искам да ти досаждам обаче; няма да постъпя като
работничките, които се самоубиват с мангал разпалени въглища, стига
ми първият път; както казва Мариет, вторият път ти втръсва. Не, ще
замина далеч, далеч от Франция. Азѝ познава някои тайни от нейната
страна, тя ми обеща да ме научи да умра неусетно. Убождаш се и
готово! Всичко е свършено. Само едно нещо искам от тебе, скъпи,
обожавани мой: не ме лъжи. Получила съм си моя дял от живота: от
деня, когато те срещнах, през 1824 година, до днес съм имала повече
щастие, отколкото може да се побере в живота на десет щастливи
жени. Ето защо приеми ме такава, каквато съм: жена, която може да
бъде много силна, но и много слаба. Кажи ми: „Женя се.“ От тебе ще
поискам само да се сбогуваме много нежно и вече няма да чуеш да се
говори за мен…

След това изявление, което по искреност можеше да съперничи
само с невинните й движения и интонация, настъпи миг на мълчание.

— За женитбата ти ли става въпрос? — продължи тя и потопи
като остър меч блестящия си и омайващ поглед в сините очи на
Люсиен.

— Вече осемнадесет месеца подготвяме женитбата ми, която все
още не се урежда — отговори той. — Не зная кога ще се уреди; но не
за нея става дума, скъпа моя… а за абата, за мен, за теб… голяма
опасност ни заплашва… видял те е Нюсенжан…

— Да — отвърна тя, — във Венсенската гора. Значи, ме е
познал?…

— Не — каза Люсиен, — но е лудо влюбен в тебе, та чак си е
загубил ума. След вечерята, когато те описваше, разправяйки за
срещата ви, аз непредпазливо неволно се усмихнах, защото
положението ми в обществото е като на заобиколения от клопките на
неприятелското племе дивак. Според Карлос, който гледа да ми спести
всяко напрежение, това положение е опасно: той се нагърбва да
измами Нюсенжан, ако на него му хрумне да ни шпионира, а баронът е
способен на такова нещо; той дори ми говори за некадърността на
полицията. Запалила си пожар в стар и пълен със сажди комин…
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— Е, и как смята да действува твоят испанец? — запита тихичко
Естер.

— Нищо не зная, каза ми да бъда съвсем спокоен — отговори
Люсиен, без да смее да я погледне.

— Щом е така, ще се подчиня с кучешко покорство, което е
моята гордост — каза Естер, улови Люсиен под ръка и го отведе в
съседната стая с думите: — Вечеря ли добре, Лулу, у оня гнусен
Нюсенжан?

— Пред кухнята на Азѝ никоя вечеря не може да бъде добра,
колкото и да е известен домакинът, който те е поканил; Карем бе
приготвил вечеря като всеки неделен ден.

Люсиен сравняваше неволно Естер с Клотилд. Любовницата бе
така хубава, тъй неизменно чаровна, че не бе позволила на
пресищането — чудовище, разкъсващо и най-устойчивото чувство —
да се приближи до него. „Колко жалко — помисли си той — да
намираш жена си в две същества! От една страна, поезия,
сладострастие, любов, преданост, красота, нежност…“ Естер търсеше
едно-друго и като всички жени преди лягане сновеше насам-натам и от
време на време се спираше, тананикайки си. Човек можеше да я
помисли за колибри.

„… А от друга страна — знатно име, расовост, почести,
обществено положение, държане в обществото!… И няма начин да ги
обединиш в едно лице“ — продължаваше да разсъждава Люсиен.

На другия ден, като се събуди в седем часа в прекрасната спалня
в розово и бяло, поетът видя, че е сам. На звъненето му дотърча
чудноватата Йороп.

— Какво желае господинът?
— Естер?
— Госпожата замина в пет без четвърт. Съобразно нарежданията

на господин абата получих без никакви други разноски ново лице.
— Жена ли?
— Не, господине, англичанка… от ония жени, дето работят като

приходящи нощем; наредиха ни да се отнасяме с нея както с госпожа;
какво желае да прави господинът с тая кобила?… Горката госпожа, как
само плака, като се качваше в колата… „Няма как, налага се!… —
викаше тя. — Оставих милото ми котенце, както спеше — ми викаше и
си бършеше сълзите. — Йороп, ако ме беше погледнал или беше



104

произнесъл името ми, щях да остана, та ако ще и да умра с него…“
Вижте, господине, толкова много обичам госпожата, че не й показах
заместницата й, а има много камериерки, които щяха да й причинят
тази мъка.

— А, значи, непознатата е тук?…
— Ама, господине, тя беше в колата, с която госпожата замина, и

аз я скрих в моята стая, както ми наредиха.
— Добре ли изглежда?
— Добре, колкото може да изглежда добре една случайно взета

жена; няма да й е трудно да играе ролята си, ако господинът й помогне
малко — допълни Йороп и отиде да доведе мнимата Естер.
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ГОСПОДИН ДЬО НЮСЕНЖАН СЕ ЗАЛАВЯ ЗА РАБОТА

Вечерта, преди да си легне, всемогъщият банкер бе дал
нарежданията си на своя лакей, който още в седем часа въведе в
малкия салон, където баронът чакаше по халат и домашни пантофи,
прочутия Лушар, най-умелия таен агент в търговията.

— Фие се потикрали сас мен! — отвърна той на поздрава на
агента.

— Не можеше и да бъде иначе, господин барон. Аз държа на
службата си и имам чест да ви кажа, че не мога да се бъркам в работи,
нямащи нищо общо със задълженията ми. Какво ви бях обещал?
Обещал ви бях да ви свържа с един от моите агенти, който според мен
най-добре може да ви услужи. Но господин баронът знае какви
граници съществуват между хората с различни професии… Когато си
строите къща, не карате дърводелеца да върши работата на ключаря.
Добре! Има два вида полиция: политическа и криминална. Никога
хората от криминалната полиция не се бъркат в работата на
политическата и vice versa. Ако вие се обърнете към началника на
политическата полиция, ще му трябва разрешение, подписано от
министъра, за да се заеме с вашата работа, а вие не бихте посмели да я
съобщите на генералния директор на полицията. Ако някой от агентите
се заеме с полицейска работа за своя сметка, той ще загуби мястото си.
Освен това и криминалната полиция е също така предпазлива, както и
политическата. Хората от Министерството на вътрешните работи или
от Префектурата действуват само с оглед интересите на държавата или
на справедливостта. Ако става дума за някакъв заговор или за
престъпление, е, боже мой, тогава, разбира се, шефовете са на вашите
заповеди; трябва да разберете обаче, господин барон, че те си имат
друга работа, а не да се занимават с петдесетте хиляди любовни
историйки на Париж. А ние пък от търговията, нашата работа е само
да участвуваме при арестуването на задлъжнелите; стане ли дума за
нещо друго, излагаме се ужасно, в случай че нарушим спокойствието
на когото и да било. Аз ви изпратих един от моите хора, но ви казах, че
не отговарям за него; наредили сте му да ви намери някаква жена в
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Париж и Контансон ви е измъкнал хиляда франка, без ни най-малко да
се размърда. Все едно да търсиш игла в купа сено, ако трябва да
намериш в Париж някаква жена, за която се знае, че ходила във
Венсенската гора и чието описание съвпада с описанието на всички
хубави парижанки.

— Гонданзон (Контансон) — каза баронът — не мотал ли той
та каже истината, а не та измъкне хилята франка?

— Слушайте, господин барон — отвърна Лушар, — искате ли да
ми дадете хиляда екю и аз ще ви дам… ще ви продам един съвет.

— А тос савет саслушава ли хилята екю? — запита баронът.
— Не се оставям да ме измамят, господин барон — отвърна

Лушар. — Вие сте влюбен, искате да откриете предмета на страстта си
и съхнете като маруля без вода. Вашият лакей ми каза, че вчера у вас са
идвали двама лекари, които намират състоянието ви тревожно; само аз
мога да ви свържа с един изкусен човек… Дявол да го вземе, животът
ви сигурно струва хиляда екю…

— Кашете ми как се касва тос искусен човек и разчитайте на
моята штетрост!

Лушар взе шапката си, поклони се и тръгна да си отива.
— Тяфолски човек! — викна Нюсенжан. — Фарнете се… ето

парите.
— Внимавайте — каза Лушар, преди да вземе парите, — аз ви

продавам едно сведение, нищо друго. Ще ви дам името и адреса на
единствения човек, който може да ви свърши работа, но той е
майстор…

— Раскарай се! — викна Нюсенжан. — Само име на Варшилд
здрува хилята екю, и то само ако тофа име написано на панкнота…
Та тава ли хилята франка?

Лушар, дребен хитрец, който не се бе занимавал с адвокатска
работа, нито с нотариална, приставска или с работа на защитник в
търговски съд, погледна барона многозначително.

— За вас тези хиляда екю са нищо — каза той, — вие ще си ги
възвърнете за няколко секунди на Борсата.

— Та там хилята франка!… — повтори баронът.
— Вие ще се пазарите и за златна мина! — каза Лушар и излезе.
— Ас ше получа атрес са петстотин франка — викна баронът и

каза на лакея си да изпрати при него секретаря му.
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Хора като Тюркаре не съществуват вече. Днес банкерът — и най-
едрият, и най-дребният — проявява хитростта си в дребни неща: той се
пазари за предмети на изкуството, за благотворителни дела, за любовта
и би се пазарил дори с папата, за да получи опрощение на греховете
си. Така, докато слушаше Лушар, Нюсенжан пресметна бързо, че тъй
като Контансон е дясната ръка на агента от търговията, той сигурно
знае адреса на този майстор по шпионирането. Контансон щеше да
каже за петстотин франка онова, което Лушар искаше да продаде за
хиляда екю. Тази бързо направена сметка доказа убедително, че макар
сърцето на барона да бе обзето от любов, главата му си оставаше глава
на рис.

— Фарвете при Гонданзон, косподине — каза баронът на
секретаря си, — той е еспион на Лушар, таркофски акент, но
фарвете сас гаприолет барзо и фетнака ми ко тофетете. Ас ше фи
чакам!… Минете прес фрата на кратината. Ето фи клуч, сашто не
трепфа никой та фити тос чофек при мене. Сафетете ко фаф
малкиа пафилион на кратината. Клетайте та сфаршите умно моя
поръчка.

Дойдоха хора да говорят по работа с Нюсенжан; той обаче
очакваше Контансон, мечтаеше за Естер и си казваше, че няма да
минат много дни и отново ще види жената, заради която бе изпитал
непознати вълнения. Затова отпрати всички с двусмислени обещания и
неопределени отговори. Контансон му се струваше най-важният човек
в Париж и той поглеждаше час по час към градината. Най-после, след
като нареди да затворят вратата, каза да му поднесат обеда в
павилиона, намиращ се в единия ъгъл на градината. Поведението,
несигурното държане на най-лукавия, най-проницателния и най-
политичния парижки банкер се сториха необясними на служителите
му.

— Какво му е на шефа? — запита някакъв борсов посредник
един от по-главните чиновници.

— Не знаем, изглежда, че здравето му причинява тревоги; вчера
госпожа баронесата е викала доктор Деплен и доктор Бианшон…

Един ден чужденци пожелали да видят Нютон точно когато
давал лекарство на едно от кучетата си, на име Бюти, което, както е
известно, му похабило някакъв огромен труд; Бюти била кучка и
Нютон само повтарял: „Ех, Бюти, не знаеш какво си разрушила…“
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Чужденците си отишли, зачитайки заниманието на големия учен. Във
всички велики съществования се среща по някоя кучка Бюти. Когато
маршал дьо Ришелийо отишъл да поздрави Луи XV след завземането
на Маон — един от най-големите военни подвизи през XVIII век, —
кралят му казал: „Знаете ли голямата новина?… Бедният Лансмат
почина!“ Лансмат бил вратар, запознат с кралските интриги. Никога
парижките банкери не узнаха какво дължат на Контансон. Този
шпионин стана причина Нюсенжан да остави в ръцете им една
огромна сделка, където печалбата бе сигурна. „Рисът“ можеше всеки
ден да улучва с артилерийските снаряди на спекулата по някое
богатство, но човекът се подчиняваше на повелите за щастие!
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КОНТАНСОН

Известният банкер пиеше чая си, гризейки филийки, намазани с
масло, като човек, чиито зъби отдавна вече не се наточват от апетита,
когато чу, че някаква кола спря пред градинската вратичка. Малко по-
късно секретарят му представи Контансон, когото едва бе намерил в
едно кафене близо до затвора „Сент-Пелажи“, където тайният агент
обядваше с бакшиша, получен от един длъжник, затворен при по-
добри условия, които се заплащат. Нека ви кажа, че Контансон бе
истинска поема, парижка поема. Само ако го видехте, веднага бихте
разбрали, че Фигаро на Бомарше, Маскарий на Молиер, фронтеновци
на Мариво и лафльоровци на Данкур — тия забележителни образи на
дръзко мошеничество, изнемогваща хитрост, измамничество,
вдъхновяващо се от собствените си разкрити уловки — са нещо дребно
пред този исполин на находчивостта и на човешкото нищожество.
Когато срещнете в Париж някакъв тип, той е престанал вече да
представлява отделна личност, а се е превърнал в зрелище, и то не на
един момент от неговия живот, а на цялото му съществуване, на
няколко човешки живота! Изпечете на три пъти в пещта един гипсов
бюст и ще получите нещо, което напомня флорентински бронз; точно
така мълниите на безброй беди, повелите на страхотни ситуации бяха
замургавили лицето на Контансон, сякаш огънят на някаква пещ му бе
отнел естествения цвят. Сгъстените бръчки не можеха вече да се
оправят и те образуваха вечни гънки, бели в основата си. Жълтото му
лице бе цялото набръчкано. Черепът, който приличаше на Волтеровия,
притежаваше нечувствителноетта на човешка глава и ако не бяха
няколкото косъма на темето, човек би се усъмнил дали това е глава на
жив човек. Под неподвижното чело се движеха безизразни очи, като
очи на китаец, поставени под стъкло на вратата на магазина за чай,
изкуствени очи, които се правят на живи и чието изражение никога не
се променя. Плоският като на смъртта нос изразяваше презрение към
съдбата, а стиснатата като на скъперник уста бе вечно зяпнала, но бе
безмълвна като отвора на пощенска кутия. Невъзмутим като дивак, със
загорели ръце, този слабичък и сух човечец притежаваше изпълненото
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с безгрижие държане, присъщо на Диоген, което никак не може да се
схване като почтително. И какви ли само разкрития за живота и за
нравите му не бяха изписани по дрехите му за умеещите да разчитат по
облеклото!… Особено панталоните му!… Панталони, каквито носят
наетите от полицията свидетели, черни и лъскави като плата, наричан
лустрин, от който правят адвокатските роби!… Жилетката бе купена в
квартал Тампл и бе с яка, и то бродирана!… Фракът бе възчервеникаво
черен!… Цялото облекло бе изчеткано и горе-долу чисто; красеше го
един часовник, окачен на верижка — имитация на злато. Контансон
носеше риза на плисета от жълто платно, на която блестеше карфица с
изкуствен диамант! Кадифената му яка приличаше на каторжнически
нашийник, над който излизаше на червеникави гънки кожата на
някакъв жител от Карибските острови. Копринената шапка лъщеше,
сякаш бе от сатен, а дъното й би пуснало мазнина за две кандила, ако
се намереше бакалин да го купи и свари. Но всички тези подробности
не са нищо, би трябвало да се опише невероятната изисканост, която
Контансон умееше да влага в тях. В яката на фрака, в неизменно
излъсканите ботуши със зяпнали подметки имаше нещо кокетливо,
което никой френски израз не може да предаде. Най-сетне, за да
покажем макар и смътно тази смесица от толкова различни
тоналности. Ще допълним, че по външния вид на Контансон
досетливият човек би разбрал, че ако вместо да е полицейски
доносчик, той бе крадец, дрипите му нямаше да предизвикват усмивки
по устните, а щяха да ни карат да изтръпваме от страх. Само да
погледнеше облеклото му, наблюдателят би си казал: „Това е долен
човек, той пие, играе на карти и има пороци, но не се е впиянчил и не
играе нечестно; този човек не е крадец, нито убиец.“ У Контансон
наистина имаше нещо неопределимо до момента, в който думата
„шпионин“ ви дойдеше на ума. Той бе вършил всякакви занаяти,
известни и неизвестни. Тънката усмивка на бледите му устни,
примигването на въззеленикавите му очи, кривенето на плоския му
нос показваха, че не му липсва остроумие. Лицето му бе като
тенекиено, а и душата му навярно бе същата. Ето защо израженията на
лицето у него бяха някакви гримаси, получени насила, от учтивост, а
съвсем не прояви на душевни вълнения. Ако не беше толкова смешен,
щеше да предизвиква ужас. Контансон — един от най-любопитните
продукти на измета, плувнал по повърхността на кипящия парижки
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котел, където всичко се разлага — твърдеше най-вече, че е философ.
Той казваше без всякакво огорчение: „Аз имам много способности, но
нищо не ми плащат за тях, като че ли съм идиот!“ Вместо да обвинява
хората, той осъждаше себе си. Дали можете да намерите друг като
него, човек с толкова малко жлъч? „Обстоятелствата са против нас —
повтаряше той на началниците си, — можехме да бъдем кристал, а сме
пясъчно зрънце, това е.“ Нехайството му по отношение на облеклото
си имаше обяснение: той държеше на дрехите, с които ходеше из града,
толкова, колкото и някой актьор; умееше прекрасно да се маскира и
гримира; би могъл да дава уроци на Фредерик Льометр, защото, когато
пожелаеше, можеше да се направи на истинско конте. Някога в
младостта си навярно бе принадлежал към разпуснатото общество на
хората, които дават квартири за любовни срещи. Проявяваше дълбока
неприязън към криминалната полиция, тъй като по време на
Империята бе работил в полицията на Фуше, който за него бе велик
мъж. Откакто бе премахнато Министерството на полицията, бе приел
от немай-къде да работи при арестите по търговски дела; обаче
способностите му, които бяха известни, както и хитростта му, го бяха
превърнали в ценно оръдие, така че неизвестни шефове от
политическата полиция бяха оставили името му в списъците си.
Контансон, а също така и колегите му, бе само един от фигурантите в
тази драма, където, станеше ли дума за нещо политическо, първите
роли се играеха от началствата.
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ДОКЪДЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ СТРАСТТА

— Излесте! — каза Нюсенжан на секретаря си и махна с ръка, за
да го отпрати.

„Защо този човек да живее в дворец, а аз — под наем в
мебелирана стая… — казваше си Контансон. — Три пъти е измамил
кредиторите си, вършил е кражби, а аз никога не съм взел и стотинка…
И съм по-способен от него…“

— Гонданзон, момчето ми — започна баронът, — фий сте
исмъкнали от мене хилята франка…

— Любовницата ми дължеше и на бога, и на дявола…
— Ти имаш липофница? — възкликна Нюсенжан и погледна

Контансон с възхищение, примесено със завист.
— Аз съм само на шестдесет и шест години — отвърна

Контансон като човек, запазил се млад въпреки порока, което е пагубен
пример.

— И какфа нейна рапота?
— Помага ми — отвърна Контансон. — Когато човек е крадец и

е обичан от честна жена, или и тя става крадла, или той става честен.
Аз си останах полицейски доносчик.

— Имат нушта от бари, както финаги? — запита Нюсенжан.
— Както винаги — усмихна се Контансон — моето положение е

такова да търся пари, както пък вашето е да ги печелите; бихме могли
да се споразумеем: съберете една сума за мене, аз се нагърбвам да ги
изхарча. Вие ще сте кладенецът, аз — ведрото…

— Искаш ли та зпечелиш етна панкнота от петстотин
франка?

— Ама че въпрос! Какъв съм глупак!… Вие не ми ги предлагате,
за да поправите несправедливостта на съдбата спрямо мене…

— Сафсем не, ас ки припавям към хилятата франка, които ти
сатигна от мен, ас ти тафам хилята и петстотин франка.

— Значи, давате ми хилядата франка, които взех от вас, и
прибавяте още петстотин…

— Точно така — поклати глава Нюсенжан.
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— Това прави все пак само петстотин франка — забеляза
невъзмутимо Контансон.

— Та тафа?… — рече баронът.
— Да взема. Добре де, срещу каква ценност господин баронът

прави тази замяна?
— На мен касали, че фаф Париж имало само етин чофек,

спосопен та намери шената, коя ас опича, и че ти снайш некоф
атрес… Исопшто, че ти си майстор на шпионаш.

— Това е вярно…
— Токава тай ми тос атрес и ште получиш петстотин франка.
— Я да ги видя — отговори бързо Контансон.
— Ето ки — отвърна баронът и извади една банкнота от джоба

си.
— Е добре, дайте ми ги — каза Контансон и протегна ръка.
— Ште тафам, ако и ти тафаш, та отитем та намерим тос

чофек и ти получафаш парите, сащото ти мошеш та протафаш
много атреси на тас цена.

Контансон се разсмя.
— Всъщност прав сте да мислите така за мен — каза той, сякаш

се укоряваше. — Колкото нашего брата се държи подло, толкова
повече честност трябва. Но знаете ли, господин барон, хайде дайте
шестстотин франка и ще ви дам един добър съвет.

— Тафай и имай фяра на мойта штетрост.
— Ще се опитам, но се излагам на голям риск — каза Контансон.

— Как да ви кажа, в полицията трябва да се слезе и под земята. Вие
казвате: „Хайде да вървим!“… Вие сте богат и вярвате, че всичко
отстъпва пред парите. Парите наистина са нещо. Но с тях — според
двама-трима умни мъже от нашия бранш — човек може да успее само
пред мъжете. А има неща, за които никак не се мисли и които не могат
да се купят!… Не можеш да подкупиш случайността. Така че в добре
устроената полиция тия работи не стават така. Ще се качите ли заедно
с мене в кола? Ще ни срещнат хора. Случаят може да бъде в наша
полза, но и в наша вреда.

— Фярно ли? — запита баронът.
— Бога ми! Точно така, господине. Някаква подкова, намерена на

улицата, станала причина префектът на полицията да открие адската
машина. Е добре! Ако тази нощ отидем с кола у господин дьо Сент-
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Жермен, него няма толкова да го е грижа, че ви вижда да влизате в
кабинета му, колкото вас, че са ви видели да влизате там.

— Това е фярно — каза баронът.
— А, той е най-умният измежду умните, помощник е на

прочутия Корантен, дясната ръка на Фуше, за когото някои казват, че
му бил незаконен син, родил му се, когато бил свещеник: но това са
глупости; Фуше е знаел да се държи като свещеник, тъй както умееше
да бъде министър. Да, но този човек вие не можете да го накарате да ви
работи за по-малко от десет банкноти по хиляда франка… представяте
ли си… Обаче работата ви ще бъде свършена един път! Както се казва,
нито съм те видял, нито нещо съм чул. Ще трябва да предупредя
господин дьо Сен-Жермен да ви насрочи среща на място, където никой
нищо няма да види и чуе, защото той се излага на риск, като кара
полицията да работи за частни лица. Но какво искате?… Той е добър
човек, кралят на човеците, и при това е понесъл тежки гонения, и то
защото е спасил Франция… като мене, като всички, участвували в
спасяването й!

— Е топре, напиши токафа в колко часа ще бъте липофната
среща — каза баронът, усмихвайки се на плоската шега.

— Господин баронът няма ли да подхвърли нещичко?… —
запита Контансон смирено заплашително.

— Шан — викна баронът на градинаря си, — ити фсеми от
Шорш тфатесет франка и ми ки тонеси…

— Ако обаче господин баронът няма други сведения освен
онези, които ми е дал, много се съмнявам, че господарят ми ще
пожелае да му услужи.

— Имам и труки! — отвърна баронът хитро.
— Имам чест да поздравя господин барона — каза Контансон,

вземайки двадесетфранковата монета, — ще имам също така честта да
кажа на Жорж къде трябва да отиде тази вечер господинът, защото в
добре уредената полиция никога нищо не трябва да се пише.

„Чутна рапота, колко са тосетлифи теси юначаки — рече си
баронът, — и фаф полицията е сещото като фаф стелките.“
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ДЯДО КАНКОЕЛ

Като излезе от дома на барона, Контансон тръгна спокойно по
улица Сен-Лазар към улица Сент-Оноре и оттам — към кафене
„Давид“; той погледна през прозореца и видя вътре един старец,
известен под името дядо Канкоед.

Кафене „Давид“, което се намира на ъгъла на улиците Ла Моне и
Сент-Оноре, се радваше през първите тридесет години на нашия век
на известност, стигаща чак до квартал Бурбоне. Там се събираха
бивши или настоящи търговци като Камюзо, Льоба, Пийро, Попино,
както и някои собственици, например дребничкият дядо Молиньо. От
време на време се мяркаше и старият дядо Гийом, дошъл от улица
Коломбие. Говореха за политика, но само помежду си, предпазливо,
защото мнението за кафене „Давид“ бе, че там се събират либерали.
Разказваха си кварталните клюки, до такава степен хората изпитват
нужда да се подиграват едни на други!… Това кафене — както и
всички кафенета — имаше един своеобразен посетител в лицето на
дядо Канкоел, който ходеше в него още от 1811 година и изглеждаше
дотолкова в тон с почтените хора, които се събираха там, че никой не
се стесняваше да говори за политика в негово присъствие. Понякога
човечецът, чиято простота даваше повод за много закачки от страна на
постоянните посетители, изчезваше за месец-два, но тези отсъствия,
отдавани редовно на различните му недъзи или на възрастта му
(защото още през 1811 година той изглеждаше на повече от шестдесет
години), не изненадваха никога никого.

— Какво става с дядо Канкоел?… — запитваха жената, която
стоеше на тезгяха.

— Май че някой ден ще научим за смъртта му в колоната за
дребни вести — отговаряше тя.

С произношението си дядо Канкоел издаваше произхода си, тъй
като казваше естатуя, еспециална и туркин вместо турчин. Наричаше
се по името на едно малко имение, „Ле Канкоел“ (дума, която в някои
провинции означава „бръмбар“), в департамента Воклюз, откъдето бе
дошъл. Бяха започнали да казват просто Канкоел, вместо де Канкоел,
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от което човечецът не се сърдеше, тъй като смяташе, че
аристокрацията е умряла още през 1789 година; впрочем самото
имение не му принадлежеше, понеже бе втори син в семейството на
по-малкия брат. В днешно време облеклото на дядо Канкоел би
изглеждало странно; но между 1811 и 1820 година то не учудваше
никого. Старецът носеше обувки с железни токи, копринени чорапи на
бели и сини райета, панталон от дебела тафта с кръгла тока на колана,
в тон с обувките. Бяла жилетка с бродерия, стар зеленикавокафяв
сукнен фрак с метални копчета и риза с плисирано жабо допълваха
облеклото му. В средата на жабото блестеше златен медальон, под
чието стъкло се виждаше малко светилище от коси — едно от
очарователните прояви на чувства, които успокояват хората, както
плашилото прогонва врабците. Повечето хора, също както животните,
се плашат и успокояват от малко нещо. Панталоните на дядо Канкоел
се държаха с една катарама, която според модата от миналото столетие
се закопчаваше високо. От колана висяха две успоредни железни
верижки, направени от множество халкички и завършващи със сноп
украшения. Бялата му връзка се закопчаваше отзад с малка златна тока̀.
И най-сетне една републиканска триъгълна шапка, каквато носеше и
господин Три, председателят на съда, продължаваше да краси и през
1816 година снежнобялата му и напудрена коса. От известно време
дядо Канкоел бе заменил тази толкова скъпа за него шапка (старецът
счете, че е длъжен да направи тази жертва пред новото време) с
отвратителното днешно бомбе, срещу което никои не смее да възрази.
Малка опашка коси, стегнати с панделка, описваше на гърба на фрака
кръгообразна черта, където мръсотията се прикриваше от тънък пласт
пудра. Ако спрете вниманието си само на отличителната черта на
лицето му — червения и покрит с пъпчици нос, същинска гъба, —
бихте предположили, че този почтен старец по природа е хапльо и има
лек характер, че е глупавичък и добряк, но бихте се излъгали като
всички в кафене „Давид“, където никой никога не бе се вгледал в
прозорливото чело, в язвителната уста и в студените очи на този
старец, роб на пороците и невъзмутим като Вителий, с императорски
корем, появяващ се, така да се каже, като че ли след възкръсване. През
1816 година един млад търговски пътник, наречен Годисар, постоянен
посетител на кафене „Давид“, се запи от единадесет часа до полунощ с
някакъв бивш Наполеонов офицер. Той има неблагоразумието да
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говори за важен, на път вече да избухне заговор срещу Бурбоните. В
кафенето нямаше други хора освен дядо Канкоел, който изглеждаше
заспал, двамата задрямали келнери и жената на тезгяха. През
следващите двадесет и четири часа Годисар бе арестуван, заговорът —
разкрит. Двама мъже загинаха на ешафода. Нито Годисар, нито който и
да било друг заподозряха някога дядо Канкоел да е издал тайната.
Изгониха келнерите, следиха се взаимно цяла година и изказваха
опасенията си от полицията заедно с дядо Канкоел, който заявяваше,
че щял да напусне кафенето, толкова се страхувал от нея.

Контансон влезе в кафенето, поръча си чашка ракия, но не
погледна към погълнатия с четене на вестници дядо Канкоел; когато
изпи ракията си, той извади дадената от барона златна монета и с
трикратно отривисто почукване по масата извика келнера. Той и
жената от тезгяха огледаха златната монета с внимание, много обидно
за Контансон; недоверието им обаче бе обяснимо, като се има предвид
впечатлението, което правеше на всички външният му вид. „Откъде е
дошло това злато, от кражба или от убийство?“ — така помислиха
неколцина свободомислещи и проницателни умове, които разглеждаха
над очилата си Контансон, като в същото време се преструваха, че
четат вестника си. Контансон, който виждаше всичко, но не се
учудваше никога от нищо, избърса презрително устните си с едно
шалче с три само кръпки, получи си рестото, пусна всички едри
монети в малкото джобче, чийто някога бял хастар бе станал черен
като панталона му, и не остави нищичко на келнера.

— Ама че обесник! — рече дядо Канкоел на съседа си, господин
Пийро.

— Ами! — отговори за всички господин Камюзо, който
единствен не бе проявил ни най-малко учудване. — Това е Контансон,
дясната ръка на Лушар, таен агент в търговията. Сигурно ще пипнат
някого в квартала…

Четвърт час по-късно дядо Канкоел стана, взе си чадъра и си
тръгна най-спокойно.

Не се ли налага да обясним какъв страшен и потаен човек се
криеше под дрехите на дядо Канкоел, също както абат Ерера
прикриваше Вотрен? Истинското име на този южняк, роден в Канкоел
— единственото имение на иначе доста почтеното семейство, — бе
Пейрад. Той наистина произхождаше от по-малкия клон на рода Ла
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Пейрад, старо, но обедняло семейство в графството, което
продължаваше да притежава земята на имението Ла Пейрад. Бе
седмото дете и седемнадесетгодишен бе дошъл в Париж през 1772
година пеш, с две екю по шест ливри в джоба, подтикван от буйния си
темперамент и от грубото желание да преуспее, което привлича
толкова жители на Южна Франция в столицата, след като разберат, че
бащиният дом никога не ще им даде възможност да задоволят
страстите си. Ясно ще стане как е преминала младостта на Пейрад,
като кажем, че през 1782 година той бе довереникът, героят на
главното полицейско наместничество, където бе особено уважаван от
двамата последни главни наместници, господата Льоноар и д’Албер.
Революцията не притежаваше полиция, тя нямаше нужда от нея.
Тогава доста много се разпространи доносничеството, нарекоха го
гражданска доблест. По време на Директорията (чието управление бе
малко по-законно от управлението на Комитета за обществено
спасение) се наложи да се възстанови някаква полиция и Първият
консул довърши това дело със създаваното на Префектурата на
полицията и Министерството на полицията. Пейрад, който бе човек на
традициите, изгради кадровия щат заедно с някой си Корантен, много
по-влиятелен от Пейрад, макар и по-млад, който прояви дарованията
си в подземията на полицията. През 1808 година огромните заслуги на
Пейрад бяха възнаградени с назначаването му на отговорен пост
главен полицейски комисар в Анверс. Според замисъла на Наполеон
тамошната Полицейска префектура се равняваше на Министерството
на полицията, чиято задача бе да извършва надзор над Холандия. След
похода през 1809 година Пейрад бе арестуван в Анверс по заповед,
излязла от кабинета на императора, доведен между двама стражари с
пощенска кола в Париж и хвърлен в затвора „Ла Форс“. Два месеца по-
късно той излезе оттам по поръчителство на приятеля му Корантен,
след три разпита по шест часа всеки при префекта на полицията. На
какво дължеше Пейрад изпадането си в немилост, дали на
изумителната дейност, с която бе подпомогнал Фуше при защитата на
френските брегове, нападнати, както казваха по онова време,
вследствие на Валхернската експедиция, при която херцог д’Отрант
изплаши с военните си способности императора? По времето на Фуше
това бе само предположение; днес обаче то е сигурно, тъй като всички
знаят какво бе станало на свикания тогава от Камбасерес Министерски
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съвет. Поразени като от гръм от новината за опита за нападение от
страна на Англия, която си връщаше на Наполеон за Булонската
експедиция, и изненадани от отсъствието на владетеля, окопал се
тогава на остров Лобау, където Европа го считаше за загинал,
министрите се чудеха какво решение да вземат. Общо бе мнението да
се изпрати куриер при императора; единствен Фуше се осмели да
очертае плана за отбрана, който впрочем той приложи на дело.
„Действувайте, както намирате за добре — му бе казал Камбасерес, —
аз държа да запазя главата си и изпращам рапорт до императора.“
Известно е какъв безсмислен предлог съчини императорът след
завръщането си, за да хвърли в немилост пред целия Министерски
съвет своя министър и да го накаже, че е спасил Франция без него. От
този ден той прибави към враждебността на принц Талейран и
омразата на херцог д’Отрант — двамата единствени големи
политически мъже, родени от революцията, които може би щяха да
спасят Наполеон през 1813 година. За да отстранят Пейрад, изтъкнаха
един просташки предлог — злоупотребата, — като казаха, че той бил
подпомагал пропатандата и поделял някои печалби с висши търговски
служители. Подобно отношение бе тежко за човек, получил заради
големите си заслуги маршалския жезъл на Главното комисарство.
Остарял в делова работа, този човек притежаваше тайните на всички
правителства от 1775 година, когато бе постъпил в Главното
полицейско наместничество. Императорът, който се смяташе
достатъчно силен, за да създава кадри за своите цели, не взе под
никакво внимание препоръките, направени му по-късно в полза на
човек, считан за един от най-сигурните, най-похватните и най-
остроумни, но неизвестни таланти, натоварени да бдят за сигурността
на държавата. Той реши, че може да замени Пейрад с Контансон;
Контансон обаче бе вече привлечен от Корантен да работи за него.
Пейрад бе още по-жестоко засегнат и поради обстоятелството, че бе
развратник и чревоугодник; що се отнася до женската част, се
намираше в положението на сладкар, който би хапнал с удоволствие
сладкиши. Порочните му нрави бяха станали негова втора природа; не
можеше вече да се откаже от хубаво ядене, от игра на карти, изобщо от
живот не разкошен, но на широка нога, на какъвто се отдават всички
хора с големи способности, чувствуващи потребност от прекомерни
развлечения. Освен това дотогава бе живял охолно, без някога да му
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бяха искали да се отчита, тъй като ядеше направо от държавната
трапеза, защото не държаха сметка нито за него, нито за приятеля му
Корантен. Остроумен и циничен, той обичаше работата си; беше
философ. Впрочем, на което и стъпало да се намира полицейският
механизъм, доносчикът не може — също както и каторжникът — да се
залови с почтена или свободна професия. Подобно на осъдените или
на духовниците, щом един път бъдат белязани или зарегистрирани,
полицейските шпиони придобиват нещо неизличимо в характера си.
Има същества, на които обществото налага гибелна участ. За своя беда
Пейрад се бе привързал към едно хубаво момиченце, едно дете, за
което беше сигурен, че е негово, родено от някаква прочута актриса, на
която бе услужил, а тя му остана признателна цели три месеца. Той
доведе детето си от Анверс, но остана без средства в Париж, с хиляда
и двеста франка годишна помощ, отпусната от Префектурата на
бившия ученик на Льоноар. За двеста и петдесет франка се настани в
малък петстаен апартамент на четвъртия етаж на улица Моано.
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ТАЙНИТЕ НА ПОЛИЦИЯТА

Кой може да чувствува по-силно от нравствения прокаженик,
наричан от тълпата шпионин, от народа — доносчик и от
администрацията — таен агент, ползата и сладостите на
приятелството? Пейрад и Корантен бяха приятели като Орест и Пилад.
Пейрад бе обучил Корантен, тъй както Виен бе създал Давид; ученикът
обаче бързо надмина своя учител. Двамата бяха действували неведнъж
заедно. (Виж „Една тъмна афера“.) Щастлив, че е разбрал
способностите на Корантен, Пейрад го бе лансирал в това поприще и
бе подготвил успехите му. Той накара ученика си да си послужи с
любовницата си, която го презираше, като със стръв за залавянето на
един човек. (Виж „Шуаните“.) А Корантен по онова време бе само на
двадесет и пет години!… Корантен, един от генералите, чийто
главнокомандуващ е министърът на полицията, бе запазил и по
времето на херцог дьо Ровиго важния пост, който бе заемал при херцог
д’Отрант. С други думи, бе работил както в Главното полицейско
управление, така и в криминалната полиция. При всяко малко по-
голямо дело престъпленията се разглеждаха, така да се каже, с трима,
четирима или петима способни агенти. Уведомен по някакъв начин за
някой заговор или предупреден за някаква интрига, министърът
казваше на полицейските полковници: „Какво ви е нужно, за да се
справите?“ След зряло обмисляне Корантен и Контансон отговаряха:
„Двадесет, тридесет или четиридесет хиляди франка.“ После, като се
издадеше веднъж заповед работата да се движи, всички необходими
средства и хора биваха предоставяни по избор и по преценка на
Корантен или на друг агент. Така именно бе действувала криминалната
полиция, за да открие престъпленията на прочутия Видок.

Политическата, както и криминалната полиция избираше хората
си главно измежду известни, зарегистрирани вече агенти, с които бе
свикнала да работи, които са войниците на онази толкова необходима
за правителствата тайна сила, независимо от приказките на
човеколюбците или на не много нравствените нравоучители.
Неограниченото доверие към двама или трима първенци със закалката
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на Пейрад и на Корантен означаваше за тях правото да използуват и
неизвестни лица, разбира се, винаги със задължението при важни
случаи да се отчитат в министерството. Ето защо опитът и ловкостта
на Пейрад бяха особено ценни за Корантен, който, след като премина
бурята през 1810 година, възлагаше работа на стария си другар,
съветваше се винаги с него и задоволяваше щедро нуждите му.
Корантен намери начин да дава около хиляда франка месечно на
Пейрад. От своя страна, Пейрад му направи огромни услуги. През 1816
година, след разкриването на заговора, в който щеше да се натопи и
бонапартистът Годисар, Корантен се опита да възстанови Пейрад в
Главното полицейско управление; обаче някаква неизвестна, но
влиятелна личност го отстрани. Ето защо, в желанието си да станат
незаменими, Пейрад, Корантен и Контансон бяха организирали без
знанието на херцог д’Отрант и за сметка на Луи XVIII контраполиция,
в която работеха Контансон и други първостепенни агенти. Луи XVIII
почина, уведомен за тайни, които ще си останат неизвестни и за най-
добре осведомените историци. Борбата между Главното полицейско
управление на кралството и кралската контраполиция предизвика
отвратителни афери, чиято тайна се запази с отсичането на няколко
глави. Тук не му е нито мястото, нито времето да навлизаме в
подробности в тази област, защото „Сцените от парижкия живот“ не са
„Сцени от политическия живот“; достатъчно е да посочим откъде
идеха доходите на човека, наричан в кафене „Давид“ „дядо Канкоел“, и
какви нишки го свързваха със страшната и тайна сила на полицията.
От 1817 до 1822 година Корантен, Контансон, Пейрад и техните агенти
имаха често задачата да шпионират дори самия министър. Това
обяснява защо министърът отказа назначаването на Пейрад и
Контансон, върху които, без те да знаят, Корантен прехвърли
подозренията на министрите с цел, когато възстановяването му се
окаже невъзможно, да използува своя приятел. Министрите се
довериха на Корантен, като го натовариха да следи Пейрад, което
предизвика усмивка у Луи XVIII. Така Корантен и Пейрад станаха
пълни господари на терена. Контансон, който дълго време бе работил с
Пейрад, продължаваше още да му служи. Той се бе поставил в услуга
на тайните агенти в търговията по нареждане на Корантен и Пейрад.
Всъщност, вследствие на своеобразното настървение, пораждано от
упражняваната с любов професия, тези двама генерали обичаха да
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поставят най-способните си войници навсякъде, където можеха да се
получат обилни сведения. А при това пороците на Контансон и
извратените му нрави, които го бяха смъкнали по-ниско от двамата му
приятели, изискваха толкова много средства, че му се налагаше доста
да поработи. Без да издава каквито и да било тайни, Контансон бе
казал на Лушар, че познава човека, годен да задоволи барон дьо
Нюсенжан. Наистина Пейрад бе единственият таен агент, който
можеше да извършва безнаказано полицейска работа за сметка на
частно лице. След смъртта на Луи XVIII Пейрад загуби не само цялото
си влияние, но и печалбите от службата си на редовен доносчик на
негово величество. Продължавайки да се смята за крайно необходим,
той бе продължил да живее както по-рано. Жените, хубавото ядене и
клубът на чужденците бяха опазили от каквито и да било спестявания
човек, радващ се на железен организъм, като всички хора, родени за
порочен живот. Между 1826 и 1829 година обаче, когато наближаваше
седемдесет и четвъртата си годишнина, той бе започнал, както сам
казваше, да слага спирачките. С всяка изминала година Пейрад
виждаше как намалява състоянието му. Той бе свидетел на
погребването на полицията, виждаше с болка как правителството на
Шарл X изоставя добрите традиции. От ненавист към това оръдие за
управление и решила предварително, че трябва да повиши
нравствеността на горната институция, Камарата нарязваше при всяка
нова сесия сумите, необходими за съществуването й. „Все едно да
искаш да готвиш с бели ръкавици“ — казваше Пейрад на Корантен. Те
двамата бяха предвидили още през 1822 година събитията през 1830.
Познаваха потайната омраза, изпитвана от Луи XVIII към наследника
му, с което се обяснява пренебрежителното му отношение към хората
от по-малкия клон на Бурбоните; ако не беше тя, и царуването, и
политиката му щяха да си останат пълна загадка.

С настъпването на старостта обичта на Пейрад към незаконната
му дъщеря се бе засилила. Заради нея именно той бе възприел
външност на буржоа, тъй като желаеше да омъжи Лиди за почтен
човек. Ето защо, особено през последните три години, той искаше да
се настани на работа в Полицейската префектура или в Главното
полицейско управление, но на честна работа, която да може да се
върши открито. Най-сетне бе измислил служба, от която, както казваше
на Корантен, щяло да се почувствува нужда рано или късно. Ставаше
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дума да се създаде в Префектурата служба за справки, която да бъде
връзка между парижката полиция, криминалната полиция и полицията
на кралството, а това щеше да помогне на Главното полицейско
управление да извлече полза от тези иначе разпръснати сили. Само
Пейрад бе в състояние на неговата възраст, след петдесет и пет
годишна дискретност, да стане брънката, свързваща трите полиции, да
бъде, с една дума, архиварят, към когото щяха да се обръщат и
правителството, и правосъдието за изясняване на отделни случаи. По
този начин Пейрад се надяваше да намери с помощта на Корантен
възможност да улови зестра и съпруг за младата Лиди. Без да
споменава името му, Корантен бе вече говорил за тази работа на
генералния директор на полицията в кралството и той — някакъв
южняк — бе сметнал за необходимо предложението да излезе от името
на Полицейската префектура.

В момента, в който Контансон бе почукал три пъти със златната
си монета на масата в кафенето — сигнал, означаващ: „Трябва да ви
говоря“, — доайенът на полицейските кадри точно размишляваше по
въпроса „чрез кого, чрез чии интереси да се накара сегашният префект
да действува?“. Той приличаше на идиот, зачел се в „Курие франсе“.

„Горкичкият Фуше — казваше си той, вървейки по улица Сент-
Оноре, — умря този велик човек! Свръзките ни с Луи XVIII са в
немилост! Освен това, както казваше и Корантен вчера, нямат вече
доверие в пъргавината и в ума на седемдесетгодишните хора… Ах!
Защо свикнах да се храня при Вери, да пия отлични вина… да пея «Ла
мер Годишон»… и да играя, когато ми паднат пари! За да си осигуриш
положението, не е достатъчно, както казва Корантен, да си остроумен,
необходимо е да знаеш да се държиш! Милият господин Льоноар
правилно предсказа каква ще ми е съдбата, когато по повод аферата
Колие, научавайки, че не съм останал под леглото на Олива, възкликна:
«От вас никога нищо няма да излезе!»“
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ДОМЪТ НА ЕДИН ДОНОСЧИК

За да остане да живее на четвъртия етаж на сградата на улица
Моано, уважаемият дядо Канкоел (и в къщата го наричаха така) бе
открил в разположението на жилището някои особености, които
подпомагаха упражняването на зловещия му занаят. Тъй като бе на
ъгъла на улица Сен-Рок, от едната страна на къщата нямаше друга
постройка. А понеже стълбището я разделяше на две половини, на
всеки етаж имаше по две напълно самостоятелни стаи. Те се намираха
откъм улица Сен-Рок. Над четвъртия етаж бяха таванските помещения,
едно от които служеше за кухня, а другото бе жилище на единствената
прислужница на дядо Канкоел, една фламандка, на име Кат, която бе
откърмила Лиди. Дядо Канкоел бе превърнал едната от двете
самостоятелни стаи в спалня, а втората — в кабинет, изолиран в
дъното с дебела междинна стена. Прозорецът откъм улица Моано
гледаше към един калкан. Разговаряйки по делови въпроси в този
кабинет, избран нарочно с оглед на неприятния им занаят, двамата
приятели не се бояха от ничий чужд поглед и от ничие ухо, тъй като
между тях и стълбището бе спалнята на Пейрад. От предпазливост, уж
за да зарадва кърмачката на детето си, Пейрад бе поставил в стаята на
фламандката легло със сламеник, един козяк и много дебел килим.
Освен това бе зазидал комина, а кюнецът на печката излизаше през
външната стена към улица Сен-Рок. И най-сетне, бе постлал на пода
няколко килима, за да не могат обитателите на долния етаж да доловят
какъвто и да е шум. Понеже владееше начините за шпиониране, той
проверяваше веднъж седмично междинната стена, тавана и пода и ги
оглеждаше като човек, който иска да избие досадни насекоми.
Увереността, че тук няма кой да го гледа, нито кой да го слуша, бе
накарала Корантен да се спре на този кабинет като място за разговори
всеки път, когато не правеше съвещанията си в къщи. Единствено
генералният директор на полицията в кралството и Пейрад познаваха
жилището на Корантен; там той приемаше лица, явяващи се като
посредници от името на министерството и двореца; никакъв агент
обаче, нито един негов подведомствен не отиваше там, а
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професионалните дела се обсъждаха при Пейрад. В тази с нищо
незабележителна стая се замисляха планове и се вземаха решения,
които, ако стените можеха да говорят, щяха да дадат материал за
странни летописи и за любопитни драми. От 1816 до 1826 година в нея
се обсъждаха огромни интереси. Там се проявиха в зародиша си
събитията, които по-късно щяха да тегнат над Франция. Там именно
още през 1819 година Пейрад и Корантен (предвидливи като главния
прокурор Балар, но по-осведомени от него) си бяха казали: „Щом Луи
XVIII не желае да нанесе удар или да се отърве от даден принц, той,
значи, ненавижда брат си! Следователно желае да му остави в
наследство една революция!“

На вратата на Пейрад бе закачена плоча, по която той понякога
намираше странни белези и цифри, писани с тебешир. Тази своего
рода алгебра бе съвсем ясна за посветените в нея. Срещу съвсем
безличното му жилище бе жилището на Лиди, състоящо се от
преддверие, малка гостна, спалня и тоалетна масичка. И вратата на
Лиди, като вратата на спалнята на Пейрад, бе направена от четири
пласта ламарина между две здрави дъбови дъски, отрупани с ключалки
и такава сложна система от резета, че бе трудно да се насилят, също
като вратите на затвор. Така че, макар и къщата да бе с проход, с
магазин и без вратар, Лиди живееше без страх. Трапезарията, малката
гостна и спалнята, чиито прозорци бяха до един украсени с цветя, бяха
по фламандски чисти и разкошно подредени. Фламандката-кърмачка
не бе напускала никак Лиди, която тя наричаше своя дъщеря. Двете
ходеха на църква така редовно, че бакалинът-роялнст, живеещ в
същата сграда, на ъгъла на улица Моано и улица Ньов-Сен-Рок, си бе
съставил отлично мнение за дядо Канкоел; семейството му, кухнята и
продавачите заемаха първия етаж и мецанина. Вторият етаж се
обитаваше от собственика, а третият бе даден под наем на един
шлифовчик на скъпоценни камъни. Всички наематели имаха ключ от
пътната врата. Бакалката приемаше любезно писмата и пратките за
тези три тихи семейства, още повече, че на бакалския магазин имаше
пощенска кутия. Без тези подробности чужденците и хората, които не
познават Париж, не биха могли да разберат тайнствеността и
спокойствието, занемареността и безопасността, превръщащи тази
къща в някакво изключение за Париж. Настъпеше ли полунощ, дядо
Канкоел можеше вече да натъкава мрежите си, да приема шпиони и
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министри, жени и проститутки, без да го види който и да било на
света. Пейрад, за когото фламандката бе казала, че „не би сторил зло и
на една муха!“, минаваше за извънредно добър човек. За дъщеря си той
не жалеше нищо. След уроците по музика на Шмуке Лиди бе станала
толкова добра музикантка, че сама можеше да композира. Тя умееше
да оцветява рисунки с туш, да рисува с гуаш и акварел. Всеки неделен
ден Пейрад вечеряше с дъщеря си. В този ден човечецът бе само баща.
Вярваща, но без да прекалява, Лиди се причестяваше през страстната
седмица, а всеки месец ходеше на изповед. От време на време обаче тя
си позволяваше малки развлечения. Когато времето бе хубаво, тя се
разхождаше в Тюйлери. Това й бе цялото удоволствие, защото водеше
извънредно заседнал живот. Обожаваше баща си и бе в пълно
неведение относно страшните му способности и тъмни занимания.
Никакво желание не бе смутило още чистия живот на това тъй
непокварено дете. Стройна, хубава като майка си, надарена с
прекрасен глас, с изящно лице, с чудни руси коси, тя приличаше на не
толкова реалистичните, колкото пълни с мистика ангели, поставяни от
някои художници от епохата преди Ренесанса като фон на картините
им със светото семейство. Погледът на сините й очи сякаш изливаше
небесни лъчи върху онзи, на когото се спираше. Целомъдреното й, без
всякакви модни увлечения облекло излъчваше прелестния аромат на
девойка от буржоазията. Представете си някакъв стар демон, баща на
един ангел, чрез чийто божествен допир той търси пречистване, и ще
имате представа за Пейрад и дъщеря му. Ако някой би опетнил този
бисер, бащата щеше да измисли за погубването му страхотна клопка,
като онези, в които се хванаха по време на Реставрацията
нещастниците, чиито глави паднаха на ешафота. Хиляда екю бяха
достатъчни за Лиди и Кат, жената, която тя наричаше своя
прислужница.

Като влезе от горната страна на улица Моано, Пейрад забеляза
Контансон; той го задмина, изкачи се пръв, чу стъпките на агента си по
стълбите и го въведе вътре, преди фламандката да успее да подаде носа
си от кухнята. Едно звънче, задвижвано от решетеста вратичка на
третия етаж, където живееше шлифовчикът, предупреждаваше
обитателите на третия и четвъртия етаж, когато някой идваше при тях.
Излишно е да казваме, че щом настъпеше полунощ, Пейрад обвиваше
с памук чукчето на звънеца.
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— Какво си се разбързал толкова, философе?
„Философ“ бе прозвището, дадено от Пейрад на Контансон,

съвсем заслужено от този Епитет на доносчиците. А името Контансон
бе, уви, едно от най-старите имена на нормандското феодално
дворянство, (Виж романа „Братята утешители“.)

— Разбързал съм се, че има да се вземат някакви си десет
хиляди.

— Какво? Нещо политическо ли?
— Не! Дреболия! Барон дьо Нюсенжан, знаете го, стар

патентован обирач, се е разбесувал подир някаква жена, която видял
във Венсенската гора, и сега трябва да му я намерим, иначе ще умре от
любов… Вчера са свикали консулт от лекари, както ми каза лакеят
му… Вече съм му измъкнал хиляда франка под предлог, че ще търся
принцесата.

И Контансон разказа за срещата между Нюсенжан и Естер, като
добави, че баронът имал и някои нови сведения.

— Добре — каза Пейрад, — ще намерим тази Дулцинея; кажи на
барона да дойде с кола тази вечер на Шан-з-Елизе, при авеню Габриел,
на ъгъла с алея Марини.

Пейрад изпрати Контансон, после почука по уговорения начин
на вратата на дъщеря си. Той влезе радостен, тъй като случаят току-що
му бе подхвърлил средството, чрез което най-после щеше да получи
желаната служба. Настани се в едно удобно валтеровско кресло,
целуна Лиди по челото и й каза:

— Изсвири ми нещо…
Тя изсвири една пиеса за пиано от Бетховен.
— Добре го изсвири, сърничке моя — каза той и привлече

дъщеря си. — Знаеш ли, че вече навършваш двадесет и една години?
Трябва да се омъжиш, защото татко е преминал седемдесетте…

— Щастлива съм тук — отвърна тя.
— Само мен ли обичаш, мен стария и грозния? — запита

Пейрад.
— А кого искаш да обичам?
— Ще вечерям с теб, сърненцето ми, предупреди Кат. Смятам да

си създам положение, да си намеря служба и да ти намеря съпруг,
достоен за тебе… някой добър и способен младеж, с когото да можеш
един ден да се гордееш…
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— Само един съм видяла, който да ми харесва за съпруг…
— Видяла си такъв мъж?…
— Да, в Тюйлери — продължи Лиди, — мина покрай мене,

водеше под ръка графиня Серизи.
— Как се нарича?
— Люсиен дьо Рюбампре!… Бяхме седнали с Кат под една липа;

не мислех за нищо. До мен имаше две жени, те казаха: „Ето госпожа
дьо Серизи и хубавия Люсиен дьо Рюбампре.“ Погледнах двойката,
към която гледаха и те. „Ах, миличка — отвърна другата, — има
истински щастливи жени!… На тази всичко се прощава, защото по
баща е Ронкьорол, а мъжът й е силен на деня.“ — „Но, миличка —
възрази първата. Люсиен й струва много…“ Какво значи това, татко?

— Глупави приказки на хора от висшето общество — отговори
добродушно Пейрад на дъщеря си. — Може да са намеквали за
някакви политически събития.

— Вие ме запитахте и аз ви отговорих. Ако искате да ме
омъжите, намерете ми съпруг да прилича на този младеж…

— Дете! — отвърна баща й. — Красотата у мъжа невинаги е
признак на доброта. Надарените с приятна външност младежи не
срещат никаква трудност в жизненото поприще, следователно не
проявяват никакви способности, те са покварени от предложенията,
отправяни им от обществото, за които им се налага по-късно да плащат
с лихвата!… Бих искал да ти намеря някого, когото буржоазията,
богаташите и глупците изоставят без помощ и без покровителство…

— Кой е той, татко?
— Човек с неизвестни способности… Но, хайде, скъпо мое дете,

аз имам начин да разтърся всички тавани на Париж и да изпълня плана
си, като дам на чувствата ти съпруг, красив като нехранимайкото, за
когото ми говориш, само че с бъдеще, един от белязаните за слава и
богатство… О, как не се сетих! Сигурно имам цяло стадо племенници,
а сред тях все ще има някой достоен за тебе… Ще пиша в Прованс, а
може и да наредя те да пишат!

Странно нещо! В същия миг един млад човек, племенник на дядо
Канкоел, примиращ от глад и умора, тръгнал пеш от департамента
Воклюз, влизаше в Париж през заставата Итали, за да намери чичо си.
В мечтите на семейството, което не познаваше живота му, името
Пейрад извикваше множество надежди: мислеха, че се е завърнал от
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Индия с милиони! Насърчен от такива разкази край огнището,
племенникът, наречен Теодоз, предприе дълго пътуване, с цел да
открие баснословния чичо.
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СХВАТКА МЕЖДУ ТРИМА МЪЖЕ

Като се нарадва няколко часа на щастието да си баща, Пейрад
изми и боядиса косите си (пудрата бе за прикритие), облече хубав
дебел редингот от синьо сукно, закопчан до брадата, сложи върху него
черно пардесю, обу груби ботуши с дебели подметки и снабден със
специална карта, тръгна бавно по авеню Габриел към градината на
Шан-з-Елизе, където го посрещна Контансон, преоблечен като стара
улична продавачка на зеленчуци.

— Господин дьо Сен-Жермен — каза Контансон, обръщайки се
към бившия си началник с бойното му име, — вие ми помогнахте да
спечеля петстотин франка; дойдох обаче да ви причакам тук, за да ви
кажа, че преди да ми ги даде, проклетият барон е ходил да вземе
сведения в дома (Префектурата).

— Сигурно ще имам нужда от теб — отвърна Пейрад. — Виж
номера 7, 10 и 12, тия хора ще можем да ги използуваме, без това да се
разбере в полицията, нито в Префектурата.

Контансон се върна до колата, в която господин дьо Нюсенжан
чакаше Пейрад.

— Аз съм господин дьо Сен-Жермен — представи се Пейрад на
барона, доближавайки се до вратичката.

— Е топре, качфайте се сас мен — отговори баронът и нареди
да карат към Триумфалната арка.

— Вие сте ходили в Префектурата, господин барон, нали така?…
Мога ли да зная какво сте казали на господин префекта и какво ви е
отговорил той? — запита Пейрад.

— Прети та там петстотин франка на етин озобен чофек, ас
исках та уснай тали той ки зпечелил… Ас само касал на брефекта, че
иска та тафа рапота на етин акент на име Бейрат са чушпина, са
тънка мисия, тали ас мока та има неокраничено тоферие фаф него…
Брефект касал, че фие зте етин от най-умели и най-почтени хора.
Тофа е фсишко.

— Желае ли сега господин баронът, след като са му съобщили
истинското ми име, да ми каже за какво става дума?
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След като разказа надълго и нашироко на ужасния си жаргон на
полски евреин за срещата си с Естер, и възклицанието на лакея,
застанал на колата отзад, и напразните си усилия, Нюсенжан завърши
със случилото се в неговия дом: изплъзналата се от Люсиен дьо
Рюбампре усмивка, предположението на Бианшон и на неколцина
други светски мъже за връзка между непознатата и този млад мъж.

— Вижте какво, господин барон, най-напред вие ще ми дадете
един аванс от десет хиляди франка срещу разноските, защото в тази
история става въпрос за живота ви; а тъй като вашият живот е завод за
сделки, нищо не трябва да се пренебрегне, за да се намери тази жена.
Ах, здравата са ви пипнали!

— Та, ас сам бибнат…
— Ще ви кажа, ако потрябват повече пари, бароне; имайте

доверие в мене — продължи Пейрад. — Аз не съм доносчик, както
може би си мислите… През 1807 година бях главен полицейски
комисар в Анверс и тъй като сега Луи XVIII е мъртъв, мога да ви
доверя, че седем години ръководех контраполицията му… Така че с
мене не стават пазарлъци. Вие сам разбирате, господин барон, че човек
не може да направи проектосметка на съвестите, които трябва да купи,
преди да е проучил самата сделка. Не се безпокойте, аз ще успея. Не
мислете, че ще ме задоволите с каквато и да е сумичка, на мене ми
трябва друго нещо като възнаграждение.

— Само тофа та не е етно кралство?… — каза баронът.
— На вас то няма да ви струва нищо.
— Топре.
— Познавате ли братята Келер?
— Много топре.
— Франсоа Келер е зет на граф дьо Гондрьовил, а граф дьо

Гондрьовил е бил на вечеря вчера у вас със зет си.
— Кой по тяфолите мошал та ви каше… — викна баронът. —

Тофа е Шорш, той финаки гофори…
Пейрад се позасмя. А забелязвайки тази усмивка, банкерът

почувствува странно подозрение към слугата си.
— Граф дьо Гондрьовил е точно човекът, който може да ми

издействува една служба в полицейската префектура; за създаването й
префектът ще получи справка до четиридесет и осем часа — продължи
Пейрад. — Поискайте това място за мен, направете така, че граф дьо
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Гондрьовил да пожелае да се намеси в тази работа, като вложи в нея
известно пристрастие, и ще ми се отблагодарите за направената услуга.
Искам само вашата честна дума, защото, ако я престъпите, рано или
късно ще прокълнете деня, в който сте се родили… кълна се в това…

— Ас фи тафам чесна дума та набравя фасмошно…
— Ако и аз правех за вас само възможното, нямаше да е

достатъчно.
— Топре, ште тействам открофено…
— Откровено… Друго не искам — каза Пейрад, —

откровеността е единственото горе-долу неопетнено нещо, което
можем да си разменим.

— Открофено — повтори баронът. — Кате шелаете та фи
остафя?

— На края на моста Луи XVI.
— На моста на Гамарата — каза баронът на застаналия до

вратата на колата лакей.
„Сначи, ас ште получа непоснатата…“ — каза си баронът, като

остана сам.
„Странна работа — мислеше си Пейрад, връщайки се пеш към

Пале-Роайал, където възнамеряваше да се опита да утрои десетте
хиляди франка и да уреди зестра на Лиди. Ето че се заех с дребните
делца на младежа, чийто поглед е омагьосал дъщеря ми. Това трябва да
е някой от ония мъже, дето си падат по жените“ — употреби той
един от изразите на особения език, който си бе създал за своя лична
употреба; неговите наблюдения и наблюденията на Корантен се
предаваха често в осакатена форма, но затова образно и внушително.

Като се прибра у дома си, баронът не бе същият, бе весел, с
румено и оживено лице — жена му и прислужниците останаха
учудели.

— Да му мислят акционерите — каза дю Тийе на Растиняк.
Пиеха чай в малката приемна на Делфин дьо Нюсенжан на

връщане от Операта.
— Та — поде баронът усмихнато, разбрал шегата на колегата си,

— ште ми се та се санимафам със стелки…
— Значи, намерихте вашата непозната? — запита госпожа дьо

Нюсенжан.
— Не — отвърна той, — само имам натешта та я намеря.
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— Дали някой е обичал така жена си?… — възкликна госпожа
дьо Нюсенжан, която изпитваше или се преструваше, че изпитва малко
ревност.

— Когато тя стане ваша любовница, ще ни поканите на вечеря с
нея, тъй като много любопитен съм да видя жената, която успя така
много да ви подмлади — обърна се дю Тийе към барона.

— Тофа е етин шетьофар на чофешкия рот — отговори старият
банкер.

— Той ще налапа въдицата като малолетен — каза Растиняк на
ухото на Делфин.

— О, той печели достатъчно пари, така че…
— Така че може да даде част от тях, нали?… — прекъсна дю

Тийе баронесата.
Нюсенжан се разхождаше из салона, краката му сякаш му

пречеха.
— Сега е моментът да го накарам да плати новите ви дългове —

прошепна Растиняк на ухото на баронесата.
По същото време Карлос, който бе ходил на улица Тетбу, за да

даде последните си нареждания на Йороп, защото тя щеше да играе
главната роля в комедията, измислена от него за измамването на барон
дьо Нюсенжан, си отиваше изпълнен с надежди. Силно разтревожен от
обстоятелството, че вижда този полудемон така съвършено преобразен,
че и той сам едва го бе познал по гласа, Люсиен тръгна да го изпрати
по булеварда.

— Къде, по дяволите, намери жена, по-красива от Естер? —
запита той човека, който го водеше към поквара.

— Такова нещо не се намира в Париж, момчето ми. Такъв тен не
се произвежда във Франция.

— Искам да ти кажа, че още съм замаян… Венера не е така
изваяна! Душата си бих продал на дявола за нея… Къде я намери?

— Тя е най-красивото момиче в Лондон. Напила се с джин и
убила в пристъп на ревност любовника си… Любовникът й бил
някакъв негодник и така лондонската полиция се отървала от него, а
нея изпратили за известно време в Париж, докато тази работа се
позабрави… Тая тарикатка е получила отлично възпитание. Дъщеря е
на министър и говори френски като роден език; не й е известно защо е
изпратена при теб и няма никога да го узнае. Казано й е, че ако я
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харесваш, би могла да изяде милионите ти, но че си ревнив като тигър,
затова й бе даден дневният режим на Естер. Не знае как се казваш.

— Ами ако Нюсенжан я предпочете пред Естер…
— А, дотам ли стигна?… — възкликна Карлос. — Сега се боиш

да не би да не стане онова, което вчера толкова те ужасяваше! Бъди
спокоен. Това русокосо и бяло момиче е със сини очи; тя е обратното
на красивата еврейка, а само очите на Естер могат да разтърсят човек,
прогнил като Нюсенжан. Та ти не можеш да криеш някаква грозотия,
дявол да го вземе! А когато тая кукла изиграе ролята си, ще я изпратя,
съпроводена от доверено лице, в Рим или в Мадрид, където ще
предизвика луди страсти.

— Е, щом за малко ще бъде при нас, отивам пак при нея… —
каза Люсиен.

— Върви, синко, забавлявай се… Утре ще получиш още един
ден. Аз чакам едно лице, на което заръчах да разбере какво става у
барон дьо Нюсенжан.

— Кое е то?
— Любовницата на лакея му, защото всеки миг трябва да знаем

какво става у неприятеля.
В полунощ Пакар, лакеят на Естер, се срещна с Карлос на Пон-

де-з-Ар — най-удобното място в Париж, където можеш да размениш
две думи, които никой не трябва да чуе. Разговаряйки, лакеят гледаше
на една страна, а господарят му — на друга.

— Баронът бил тази сутрин от четири до пет часа в
Префектурата — каза лакеят, — а вечерта се похвалил, че ще намерят
жената, която видял във Венсенската гора, обещали му…

— Изглежда, че някой ни следи — отговори Карлос, — но кой?
— Използували са вече Лушар, агента от търговията.
— Това е детинска работа — отвърна Карлос. — Ние трябва да

се страхуваме само от бригадата за обществена безопасност и от
криминалната полиция, а щом като тя не е пусната в ход, наш ред е да
действуваме!…

— И още нещо има!
— Какво?
— Приятелите от затвора… Вчера видях Ла Пурай…

„Замразил“ едно семейство и взел десет хиляди мангизи по пет
стотачки … златни!
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— Ще го арестуват — каза Жак Колен, — това е убийството на
улица Буше.

— Какви са нарежданията ви? — запитал Пакар с
почтителността на маршал, дошъл да получи заповеди от Луи XVIII.

— Ще излизате всяка вечер в десет часа — отговори Карлос — и
без бавене ще отивате във Венсенската гора, в гората на Мьодон или на
Вил-д’Авре. Ако някой ви наблюдава или следи, остави го, бъди
общителен, разговорлив, съгласен на подкуп. Ще говориш за ревността
на Рюбамире, който, ще кажеш, е луд по госпожата и главно, не иска
да се знае, че има любовница…

— Ясно! Да нося ли оръжие?…
— В никакъв случай — отговори бързо Карлос. — Оръжие!… За

какво ти е то? Само да направи някоя беда. Да не си употребил нож!
Щом можеш да счупиш краката и на най-силния човек с удара, който
ти показах… щом знаеш да се биеш с трима въоръжени полицаи, и то с
увереността, че ще повалиш двамата преди да са извадили огнивото
си, от какво се страхуваш? Нали имаш бастун?…

— Правилно! — каза лакеят.
Пакар — наричан още Стара гвардия, Знаменит хитрец, Готов на

всичко, — човек с желязна устойчивост, със стоманени мишци,
бакенбарди по италиански, артистична прическа, брада като на
пожарникарите, бледо и безизразно лице като лицето на Контансон —
съдържаше своята темпераментност и си придаваше вид на главен
барабанчик, с което отклоняваше от себе си подозренията. Избягалият
от Поаси или от Мьодон не е изпълнен с толкова надута
самовлюбеност, нито с такава вяра в достойнствата си. Той бе Джафар
на този Харун ал Рашид на каторгата и проявяваше към него същото
приятелско възхищение, каквото Пейрад изпитваше към Корантен.
Тази върлина с хлътнали гърди, само кожа и кости, се движеше
изтежко на дългите си мотовили. Никога десният му крак не се
придвижваше, без дясното око да огледа външната обстановка със
спокойната бързина, присъща на крадеца и шпионина. Лявото око
подражаваше на дясното. Крачка и поглед! Суховат, пъргав, готов по
всяко време на всичко, Пакар би бил съвършен, казваше Карлос,
дотолкова притежаваше напълно качествата, необходими за човека,
влязъл в борба с обществото, ако не беше потайният му враг, наричан
питие за храбреците; господарят обаче бе успял да убеди своя роб,
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ако не иска да се провали напълно, да пие само вечер. В къщи Пакар
поглъщаше на малки чашки златистата течност, наливана от една
кореместа, глинена „мома“, дошла от Данциг.

— Ще си отваряме очите — завърши Пакар и като поздрави
човека, когото наричаше свой изповедник, наложи великолепната си
шапка с пера.

Ето по какво стечение на обстоятелствата Жак Колен, Пейрад и
Корантен — еднакво силни и тримата, всеки в своята област — се
намериха в една и съща схватка, където всеки разгъна способностите
си, за да задоволи някаква своя страст или свои интереси. Това бе една
от неизвестните, но страхотни битки, в които се влага много
находчивост, омраза, настървеност, настъпателност и контраходове,
много уловки и влияние, толкова, колкото е необходимо, за да се
изгради едно благосъстояние.
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НА ПЪТ КЪМ ЩАСТИЕТО. НЮСЕНЖАН ПОДГОТВЯ
ТОАЛЕТА СИ

Хора и средства — всичко остана в тайна от страна на Пейрад,
подпомогнат от Корантен в предприятие, което за тях бе дребна
работа. Така че по този въпрос историята мълчи, също както остава
няма по истинските причини на много революции. Но ето какъв бе
резултатът.

Една сутрин, пет дни след срещата на господин Нюсенжан с
Пейрад на Шан-з-Елизе, някакъв петдесетгодишен мъж, чието лице бе
като че ли покрито с белило, като на дипломатите поради светския
живот, който водят, със сини сукнени дрехи, доста изящна, почти като
на министър изящна външност, слезе от един великолепен кабриолет и
подаде поводите на лакея си. Той запита застаналия в преддверието
лакей може ли да види барон дьо Нюсенжан; лакеят отвори почтително
една великолепна врата с огледала.

— Как е името на господина?… — запита, лакеят.
— Кажете на господин барона, че идвам от авеню Габриел —

отговори Корантен. — Ако при него има хора, гледайте да не
произнесете това име високо, защото ще ви изхвърлят от този дом.

Миг по-късно лакеят се върна и въведе Корантен през
вътрешните помещения в кабинета на барона.

Корантен размени непроницаем поглед с банкера, след което
двамата се поздравиха почтително.

— Господин барон — каза той, идвам от името на Пейрад…
— Топре — прекъсна го баронът и отиде да пусне резето на

двете врати.
— Любовницата на господин дьо Рюбампре живее на улица

Тетбу в някогашния апартамент на госпожица Белфьой, бивша
любовница на главния прокурор господин дьо Гранвил.

— Ах! Толгофа плиско то мен, колко змешно! — възкликна
баронът.

— Не ми е трудно да си представя, че сте луд по тази прекрасна
личност, за мен също бе удоволствие да я видя — продължи Корантен.
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— Люсиен толкова много я ревнува, че й забранява да излиза; а тя е
така влюбена в него, че от четири години, откакто е заела мястото на
Белфьой — и положението й, и мебелировката, — нито съседите, нито
останалите наематели на къщата са я виждали някога. Принцесата се
разхожда само нощем. Когато излиза перденцата на колата са спуснати,
а самата тя е забулена. Не е само ревността, която кара Люсиен да крие
тази жена: предстои женитбата му с Клотилд дьо Гранлийо, а освен
това засега той е интимният приятел на госпожа дьо Серизи.
Естествено Люсиен държи и на официалната си любовница, и на
годеницата си. Ето защо вие ставате господар на положението, защото
Люсиен ще пожертвува удоволствието в името на интересите и
суетността си. Вие сте богат, по всяка вероятност това ще бъде
последната ви любовна наслада, затова бъдете щедър. Ще постигнете
целта си чрез камериерката. Дайте десетина хиляди франка на
момичето и то ще ви скрие в спалнята на господарката си; за вас това
си струва парите!

Никоя реторическа фигура не може да изобрази отривистата,
ясна и категорична реч на Корантен; баронът почувствува това и по
безстрастното му лице се появи учудване, каквото той отдавна си бе
забранил.

— Дошъл съм да ви искам пет хиляди франка за моя приятел,
който загубил пет от вашите банкноти, дребна беда! — продължи
Корантен с най-съвършен заповеднически тон. — Пейрад познава
твърде добре Париж, за да прави разноски за обяви, и разчита на вас.
Но не това е най-важното — каза той така, че да омаловажи искането
на пари. — Ако не желаете старините ви да бъдат огорчени, изискайте
за Пейрад службата, за която ви е говорил; за вас е лесно да я
получите. Навярно вчера генералният директор на полицията в
кралството е получил една бележчица по този повод. Остава само да се
накара Гондрьовил да говори на префекта. И така, кажете на граф
Мален дьо Гондрьовил, че става дума да се направи услуга на едно от
лицата, които са ви отървали от госпожа дьо Симьоз, и той ще се
съгласи…

— Ето, господине — каза баронът, взе пет банкноти по хиляда
франка и ги даде на Корантен.

— Камериерката си има приятел, това е един висок лакей на име
Пакар; той живее на улица Прованс у един поправач на каляски и
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постъпва на работа у хора, които се представят за принцове. Ще се
свържете с камериерката на госпожа ван Богсек чрез Пакар, дълъг
пиемонтец, който доста обича вермута.

Ясно бе, че последното поверително сведение, изящно
подхвърлено като postscriptum, бе наградата за петте хиляди франка.
Баронът се мъчеше да отгатне към кои хора спада Корантен, у когото
неговата проницателност му подсказваше по-скоро ръководителя на
шпионаж, а не изпълнителя; Корантен обаче остана за него онова,
което е за археолога надпис, където липсват поне три четвърти от
буквите.

— Как се касфа камериерката? — запита баронът.
— Йожени — отговори Корантен, поздрави и си излезе.
Луд от радост, барон дьо Нюсенжан изостави сделките и

канцеларията си и се изкачи в жилището си в блаженото състояние на
двадесетгодишен младеж, очакващ първата среща с първата жена, в
която е влюбен. Той извади от личната си каса всички банкноти по
хиляда франка (петдесет и пет хиляди франка, сума, с която би могъл
да ощастливи едно село!) и направо ги пъхна в джоба на фрака си.
Разточителността на милионерите може да се мери само с алчността
им за печалби. Стане ли дума да се задоволи някаква прищявка или
някое увлечение, парите не представляват вече нищо за тия крезовци; в
действителност за тях е по-лесно да получат пари, отколкото да имат
някакво желание. Задоволството е нещо извънредно рядко в техния
преситен живот, който е преизпълнен с вълненията от големите удари
на спекулациите, а от тях изсушените им сърца са вече отвратени.
Един пример. Един от най-богатите парижки капиталисти, известен
между другото с чудатостите си, среща веднъж по булевардите в
Париж някаква извънредно красива млада работничка. Придружавана
от майка си, тя вървяла под ръка с млад човек с доста двусмислено
облекло и контешко полюляване на бедрата. Още щом я вижда,
милионерът се влюбва в нея, тръгва подире й, отива в дома й; там
изслушва историята на живота й — смесица от балове в Мабил, гладни
дни, зрелища и труд, — проявява интерес към нея и оставя под монета
от сто су пет банкноти по хиляда франка: безчестна щедрост. На
другия ден извиканият тапицер Брашон пристига да получи
нарежданията на работничката, мебелира избраното от нея жилище и
там изразходва двадесет хиляди франка. Работничката се отдава на



141

невероятни надежди, тя облича прилично майка си и се самозалъгва,
че ще може да нареди бившия си любовник на работа в някое
застрахователно дружество. И започва да чака… един, два дни; после
една… две седмици. Смята се за задължена да бъде вярна и
задлъжнява. Извиканият в Холандия капиталист забравил
работничката; той не отишъл нито един път в рая, където я оставил и
откъдето тя пада толкова ниско, колкото може да се падне в Париж.
Нюсенжан не играеше на карти, Нюсенжан не покровителствуваше
изкуствата, Нюсенжан нямаше никакво въображение; следователно
щеше да се хвърли в страстта си към Естер със заслепление, на което
именно разчиташе Карлос Ерера.

След закуската баронът нареди да извикат лакея му Жорж и му
каза да отиде на улица Тетбу и да замоли госпожица Йожени,
камериерка на госпожа Ван Богсек, да мине през канцеларията му по
важна работа.

— Ти ште я бочакаш — добави той — и ште я нагараш та се
качи в мойта стая, гато кашеш, че покатствого й е озигурено.

Жорж изпита хиляди мъки, докато уговори Йороп — Йожени да
тръгне с него. Госпожата, обясни му тя, не й разрешавала никога да
излиза; можела да изгуби мястото си и т.н. и т.н. Затова Жорж дебело
подчерта заслугата си пред барона, който му даде десет луидора.

— Ако госпожата излезе тази нощ без нея — каза Жорж на
господаря си, чиито очи блестяха като въгленчета, — тя ще дойде в
десет часа.

— Топре! Ти ште тойдеш та ме оплечеш фаф тефет часа… та
напрафиш моя кояфюр, саштото ас искам та бата колкото моше по-
топре!… Ас мисля, че ште се ява прет мойта лиупима дака, че
барите та не пътат фашни…

От дванадесет до един часа баронът боядисва косите и
бакенбардите си. В девет часа, след като се изкъпа преди вечеря, той се
заприготвя като младоженец, разхубавява се и се напарфюмира.
Известена за това преобразяване, госпожа дьо Нюсенжан си достави
удоволствието да отиде да види мъжа си.

— Боже мой — викна тя, — колко сте смешен!… Че сложете си
черна сатенена връзка вместо бялата, от която бакенбардите ви
изглеждат още по-твърди; освен това докарали сте се в стила на
Империята като някакъв старчок, приличате на бивш съветник в
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парламента. Я махнете диамантените копчета, всяко от тях струва сто
хиляди франка и онази тарикатка ще ви ги поиска, а вие няма да
можете да й ги откажете; а вместо да ги предлагате на една
проститутка, по-добре ги окачете на моите уши.

Поразен от справедливите забележки на жена си, горкият
финансист й се подчиняваше, макар че роптаеше.

— Змешен! Змешен!… Ас никога не сам касал, че сте змешна,
когато сте се токарфали са фашия коспотин те Разтиняк.

— Надявам се, че никога не съм ви се видяла смешна. Мога ли аз
да направя подобни елементарни грешки в тоалета си? Я се
обърнете!… Закопчайте фрака догоре като херцог дьо Мофриньоз,
оставете незакопчани само двете най-горни копчета. Постарайте се да
изглеждате млад.

— Господине — каза влезлият Жорж, — ето госпожица Йожени.
— Тофиштане, коспошо… — извика баронът.
Той съпроводи жена си чак до апартаментите, където те живееха

поотделно, за да бъде сигурен, че няма да подслуша разговора му.
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РАЗОЧАРОВАНИЯ

На връщане оттам баронът улови Йороп за ръка и с насмешлива
почтителност я заведе в кабинета си.

— Е, топре, миличка, фие сте много штастлифа, саштото зте
на зслужба бри най-кразивата шена на звета… Ако фие изкате та
рапотите са мен, са моите интерези, фашто полошение е уретено!

— Това няма да направя и за десет хиляди франка! — възкликна
Йороп. — Разберете, господин барон, че аз съм преди всичко честно
момиче…

— Та. Ас мисля та платя са фашата чезност. Тофа фаф
таркофията се нарича сенна реткост.

— И това не е всичко — продължи Йороп. — Ако господинът не
се хареса на госпожата, а има такава вероятност, тя ще се разсърди, аз
ще бъда изгонена, а службата ми струва хиляда франка годишно.

— Тос капитал от хилята франка здава двадесет хиляти
франка и ако ас фи ки там, фие ште си купите нешто.

— Бога ми, щом така разбирате работата, деденце, всичко се
променя — каза Йороп. — Къде са парите?

— Ето ки — отвърна баронът, показвайки банкнотите една по
една.

Той видя как блясваха очите на Йороп при всяка банкнота, а то
издаваше нейната алчност; на това именно и разчиташе.

— Вие плащате за службата ми, ами за честността и за съвестта
ми?… — продължи тя, като вдигна нагоре хитрото си лице и хвърли на
барона един театрално-комичен поглед.

— Съвезта не здруфа колкото злушпата; но та топафим оште
пет хиляди — отвърна той и прибави пет банкноти по хиляда франка.

— Не, двадесет хиляди за съвестта и пет хиляди за мястото, в
случай че го загубя…

— Както изкате… — каза баронът и прибави петте банкноти.
— Но са та ги зпечелите, ште ме зкриете фаф зтаята на тфоята
коспотарка прес ношта, кокато тя озтане сама…
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— Съгласна съм, ако ме уверите, че никога няма да кажете кой ви
е въвел там. Предупреждавам ви обаче за едно: госпожата е силна като
турчин, тя люби безумно господин дьо Рюбампре и да вложите и един
милион на нейно име в банката, пак няма да я накарате да му
изневери… Глупаво е, но тя е такава, щом обича, е по-лоша и от
почтена жена. Когато отива на разходка в гората с господина,
господинът рядко остава през нощта при нея; тази вечер е на разходка,
така че ще мога да ви скрия в моята стая. Ако госпожата се върне сама,
ще дойда да ви потърся; ще почакате в салона, аз няма да затварям
вратата на спалнята й, а останалото… по дяволите! То си остава ваша
работа… Пригответе се!

— Ас ште ти там тфатесет и петте хиляди франка фаф
салона … Пиено — платено!

— А — отвърна Йороп, — толкова ли сте били недоверчив?…
Ще прощавате, ама…

— Ти ште имаш мноко случаи та ме окрапфаш… Ште се
сапоснаем по-топре…

— Така да бъде! Елате на улица Тетбу в полунощ; само че
донесете тридесет хиляди франка. Почтеността на камериерките се
плаща по-скъпо след полунощ, също като файтоните.

— Од бретпаслифост ште ти там етин чек са панката…
— Не, не — възрази Йороп, — или пари, или нищо…
В един часа през нощта скрилият се в таванската стая на Йороп

барон дьо Нюсенжан бе обзет от всички вълнения, присъщи на
мъжете, тръгнали на лов за жени. Той чувствуваше, че живее, кръвта
му сякаш вреше чак в пръстите на краката му, а главата му сякаш щеше
да се пръсне като прегорещена парна машина.

— Тушефно ас се фалнуфах са пофече от зто хи лят и екю —
довери той на дю Тийе, разказвайки му това приключение.

Той се вслушваше и в най-малкия шум от улицата и към два часа
сутринта чу още откъм булеварда колата на любимата жена. Когато
пътната врата се отвори, сърцето му заби така, че раздвижи коприната
на жилетката му; най-после щеше да види неземното, пламенното лице
на Естер!… В сърцето му отекна шумът от спускането на подвижната
стълбичка и от затварянето на вратичката на колата. Очакването на
върховния момент го вълнуваше повече, отколкото ако ставаше дума да
загуби цялото си състояние.
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— Ах — възкликна той, — тофа е шифот! Тофа сначи тори та
шифееш брекалено, ас зтафам незпозобен та рапота!

— Госпожата е сама, слезте долу — каза му появилата се Йороп.
— Само не вдигайте шум, слон такъв!

— Злон дакъф! — повтори той със смях, вървейки като по
нажежени въглища. Йороп вървеше напред със свещник в ръка.

— Тръш, прой ки! — каза баронът, като влязоха в салона, и
подаде на Йороп банкнотите.

Тя взе, без да се усмихне, тридесетте хилядарки и излезе, като
преди това заключи барона. Нюсенжан отиде право в спалнята, където
намери хубавата англичанка, която му каза:

— Ти ли си, Люсиен?…
— Не, хупаво тете — възкликна Нюсенжан, но не можа да

продължи.
Той остана слисан, като видя една жена, която бе точно

обратното на Естер: вместо мургавината, която бе съзрял, видя руса
коса, а вместо силата, от която се бе възхищавал — слабост! Вместо
знойното слънце на Арабия — тиха британска нощ.

— Ах, моля ви се, откъде се появихте?… Кой сте вие? Какво
желаете? — викна англичанката, дърпайки звънеца, без да успее да
получи някакъв звук.

— Ас слоших бамук на званците, но не се блашете… ас си
отифам — каза той. — Ето дридесет хиляди франка, фърлени фаф
фотата. Фие ли сте липофницата на Лусиен де Рюпампре?

— Чакай малко, момчето ми — отвърна англичанката, която
говореше добре френски. После продължи, като подражаваше на
говора му: — А ти кой си?

— Чофек, попатнал фаф капан!… — отвърна баронът жалко.
— Попатнал фаф капан, са та има етна хупафа шена ли? —

запита го тя шеговито.
— Посфолете ми та фи испратя утре егна огърлица, та си

збомняте са парон ди Нусинген.
— Не ко поснафам!… — смееше се тя като луда. — Но

огърлицата ти ще намери добър прием, дебели насилнико.
— Фие ште се сапоснаете сас неко. Тофиштане, коспошо. Фие

зте кралзко ятене, а ас сам само етин нештазтен панкер на пофече
от шезтесет котини и фие ме накарахте та распера голко е силна
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шепата, гоято ас люпя, саштото фашата несемна хупост не моша
та ме накара та я сапрафя.

— Я фиж, мноко мило е тофа, което ми касфате — отговори
англичанката.

— По-мила е онаси, гоято ми ко е фтъхнофила…
— Вие говорехте за тридесет хиляди франка… на кого ги

дадохте?
— На фашта хидруша камериерка…
Англичанката позвъни; Йороп не бе далеч.
— Ах — възкликна тя, — мъж в спалнята на госпожата и при

това не е господинът!… Какъв ужас!
— Давал ли ви е тридесет хиляди франка, за да го въведете тук?
— Не, госпожо, защото ние и двете не струваме толкова.
И Йороп започна да вика: „Крадец!“ така грубо, че изплашеният

банкер се измъкна през вратата, а там тя го изблъска по стълбите
надолу.

— Тлъст мошеник — крещеше тя, — ще ме издава на
господарката ми! Дръжте крадеца!… Дръжте го!

Отчаян, влюбеният барон успя благополучно да се добере до
колата си, която бе спряла на булеварда; той не знаеше вече на кой
шпионин да се довери.

— Да не би госпожата случайно да желае да ми отнеме
печалбата?… — запита Йороп, устремила се като фурия към
англичанката.

— Не ми са известни френските нрави — отвърна господарката.
— Защото само думичка да кажа утре на господина и госпожата

ще бъде изхвърлена — продължи дръзко Йороп.
— Тас броклета камериерка — каза баронът на Жорж, който

естествено запита господаря си доволен ли е, — измъкна от мене
дритесет хиляти франка… но то е моя колема крешка, много колема
крешка!…

— Значи, тоалетът не можа да послужи на господина. Дявол да
го вземе! Не бих съветвал господина да взема напразно хапчета…

— Шорих, ас умирам от отчаяние… Тофа е ферно… Ас имам
лет на сарцето… Нема я Ездер, бриятелю.

В изключителни обстоятелства Жорж неизменно ставаше
приятел на господаря си.
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АБАТЪТ ПЕЧЕЛИ ПЪРВИЯ РУНД

Два дни след горната сцена, която Йороп предаде много по-
забавно, защото си послужи и с мимика, Карлос обядваше насаме с
Люсиен.

— Нито полицията, нито който и да било друг трябва да си пъха
носа в нашите работи, момчето ми — казваше той тихичко, като
палеше пурата си от пурата на Люсиен. — Това е опасно. Намерил съм
смел, но непогрешим начин да накараме нашия барон и агентите му да
стоят мирно. Иди у госпожа дьо Серизи и бъди много мил с нея. По
време на разговора ще й споменеш, че за да направиш удоволствие на
Растиняк, комуто госпожа дьо Нюсенжан отдавна вече е омръзнала, си
се съгласил да му станеш параван, за да укрие той някаква друга
любовница. Че господин дьо Нюсенжан, влюбен безумно в жената,
укривана от Растиняк (това ще я развесели), си наумил да прибегне до
полицията, за да те шпионира, тебе, който нямаш и понятие за
хитрините на твоя земляк и чиито интереси у Гранлийо биха могли
сериозно да пострадат. Ще замолиш графинята съпругът й, който е
министър, да ти помогне да отидеш в Префектурата. Щом влезеш при
господин префекта, направи оплакване, но го направи като политик,
който скоро ще навлезе в сложния механизъм на управлението и ще
стане един от неговите най-важни лостове. Като държавен деец ти ще
проявиш разбиране към полицията, ще изкажеш възторга си от нея,
включително и от префекта. И най-добрите машини правят мазни
петна или пък изпускат масло. Изкажи възмущението си, но само
толкова. Ти ни най-малко не се сърдиш на господин префекта; просто
го замоли да следи хората си, изкажи съжаленията си, че се налага той
да ги мъмри. Колкото по-внимателен и по-джентълмен се покажеш,
толкова по-страшен ще бъде префектът към агентите си. Тогава ние ще
бъдем спокойни и ще можем да върнем Естер, която сигурно реве като
елените в гората.

Тогавашният префект бе бивш прокурор, а от бившите
прокурори стават прекалено неопитни префекти на полицията. Те са
натъпкани с правни науки, спазват строго законността и нямат лека
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ръка за произвола, често необходим при отделни критични
обстоятелства, в които намесата на полицията трябва да наподобява
дейността на гасящия огъня пожарникар. В присъствието на
подпредседателя на Държавния съвет префектът призна повече
недостатъци на полицията, отколкото всъщност тя имаше, изказа
съжаленията си за злоупотребите и тогава си спомни за посещението
на барон дьо Нюсенжан и за сведенията, които му бе поискал за
Пейрад. Обещавайки да сложи край на безобразията на агентите,
префектът поблагодари на Люсиен, че се е отнесъл направо до него,
задължи се да не го издава и прояви разбиране в интригата. Между
министъра и префекта бяха разменени слова за личната свобода и за
неприкосновеността на дома, при което господин дьо Серизи забеляза,
че ако понякога върховните интереси на кралството изискват тайни
закононарушения, престъпността започва от прилагането на подобни
държавни способи към частните интереси.

На другия ден, точно когато Пейрад тръгна за любимото си
кафене, където с наслада наблюдаваше гражданите, тъй както на
артиста му е забавно да гледа растежа на цветята, един цивилно
облечен полицай го спря на улицата.

— У вас отивах — пошепна му той на ухото, — имам заповед да
ви отведа в Префектурата.

Съпроводен от полицая, Пейрад се качи в един файтон без
каквото и да било възражение.

Като сновеше назад-напред по една алея в градинката на
Префектурата, която тогава се намираше на кея Орфевр, началникът на
полицията се отнесе с Пейрад като с последния каторжнически
надзирател.

— Не току-така, господине, още през 1809 година са ви извадили
от състава на нашите служители… Не знаете ли на какво ни излагате, а
и сам вие на какво се излагате?…

Конското евангелие завърши с гръмотевичен удар. Префектът
съобщи грубо на нещастния Пейрад, че не само му отнема годишната
издръжка, но и че ще бъде поставен под специално наблюдение.
Старецът прие студения душ с най-спокоен вид. Няма нищо по-
неподвижно и по-безстрастно от човек, поразен от гръм. Той бе
загубил в игра на карти всичките си пари. Бащата на Лиди разчиташе
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на обещаната служба, а сега виждаше, че не му остават други доходи
освен помощите на приятеля му Корантен.

— Аз съм бил полицейски префект и ви давам пълно право —
каза той спокойно на застаналия в съдебно величие държавен
служител, който при тези му думи подскочи многозначително. После
го погледна хитро и продължи: — Позволете ми обаче да ви кажа, без
да искам да се извинявам за каквото и да било, че вие никак не ме
познавате. Думите ви са или прекалено груби за бившия генерален
комисар на полицията в Холандия, или недостатъчно строги за един
обикновен полицейски доносчик. И все пак, господин префект —
добави Пейрад след малко, виждайки, че префектът мълчи, —
запомнете какво ще ви кажа. Без ни най-малко да се намесвам във
вашата полиция, нито да се оправдавам, вие ще имате възможност да
видите, че в тази история има един измамен: засега това съм аз, вашият
покорен слуга; по-късно обаче вие ще си кажете: „Аз бях измаменият!“

И Пейрад поздрави префекта, който прикри учудването си зад
замислеността си. После се върна в къщи с подсечени крака и ръце,
обзет от студена ярост към барон дьо Нюсенжан. Само дебелият
финансист би могъл да издаде тайна, скрита в мозъците на Контансон,
Пейрад и Корантен. Старецът обвини банкера, че след като е
постигнал целта си, е поискал да си спести плащането. Една-
единствена среща му стигаше, за да отгатне хитрините на най-лукавия
измежду банкерите. „Той гледа да ликвидира всички ни, дори и нас, но
аз ще си отмъстя — казваше си Пейрад. — Не съм искал никога нищо
от Корантен, сега ще му поискам да ми помогне да си отмъстя на този
дебел търбух. Дявол да те вземе, бароне! Ти ще разбереш що за човек
съм аз, като откриеш някоя сутрин, че дъщеря ти е опозорена… Но
дали тоя човек обича дъщеря си?“

До вечерта, след това сгромолясване, сринало надеждите на
стареца, той сякаш остаря с десет години.

В разговора с приятеля си Корантен той ту се оплакваше, ту
плачеше пред изгледите за тъжното бъдеще, което чакаше дъщеря му,
която бе неговият идол, неговият бисер, най-хубавото, което можеше
да принесе в дар на бога.

— Ще видим каква е тази работа — каза му Корантен. — Най-
напред трябва да разберем дали наистина баронът те е издал. Умно ли
постъпихме, като разчитахме на Гондрьовил… Старият Мален ни
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дължи толкова много, че е естествено да се опита да ни закопае; затова
пък аз наредих да наблюдават зет му Келер, който е глупак в
политиката и е напълно способен да се натопи в някой заговор, целящ
да свали от трона първородния кралски син в полза на втория… Утре
ще разбера какво става у Нюсенжан, срещнал ли се е с любовницата си
и откъде ни идва този удар… Не се отчайвай. Преди всичко префектът
няма да се задържи дълго… въздухът е наситен с революции, а
революциите са за нас мътната вода, в която ловим риба.

На улицата прозвуча особено изсвирване.
— Това е Контансон — каза Пейрад и сложи запалена свещ на

прозореца, — има нещо, което се отнася до мен.
Миг по-късно Контансон се появи пред двете полицейски

джуджета, обожавани от него, като че ли бяха двама гении.
— Какво има? — запита Корантен.
— Нося ви новини! Излизах от №113, където загубих всичко. И

кого виждам под галериите?… Жорж! Баронът го подозира, че го
шпионира и го изгонил.

— Ето последицата от една моя неволна усмивка — забеляза
Пейрад.

— О, колко много провали съм видял, причинени от усмивка!…
— рече Корантен.

— Ако не се броят ударите с бастун — добави Пейрад,
намеквайки за аферата Симьоз. (Виж „Една тъмна афера“.) — Но я
кажи, Контансон, какво се е случило?

— Ето какво — започна Контансон. — Накарах Жорж да се
разбъбре, като го налях с безброй чашки, тъй че той се напи, а пък аз
все едно, че съм буре! Та нашият барон отишъл на улица Тетбу,
натъпкан с възбудителни хапчета. Намерил там известната ви
красавица. Само че станала голяма смехория: англичанката не била
неговата непосната!… А той дал тридесет хиляди франка, за да
подкупи камериерката. Глупост! То се мисли за голямо, защото върши
дребни неща с едри суми; обърнете обратно изречението и ще
намерите задачата, решавана от гениалния човек. Баронът се върнал в
плачевно състояние. На другия ден Жорж, който искал да се представи
за спасител на господаря си, му казал: „Защо господинът прибягва до
услугите на разни обесници? Ако господинът желае да остави работата
на мен, аз ще открия тази непозната жена, описанието й ми е
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достатъчно, ще обърна наопаки целия Париж…“ — „Добре — казал
му баронът, — ще те възнаградя хубаво!“ Жорж ми разказа всичко
това, като прибави и най-смешни подробности. Но… човек е създаден,
за да страда! На другия ден баронът получил анонимно писмо, в което
било писано горе-долу следното: „Господин дьо Нюсенжан умира от
любов към една непозната и вече е изхарчил съвсем напразно много
пари; ако обича, нека отиде тази вечер в полунощ в края на моста
Ньойи и да влезе със завързани очи в колата, на която ще бъде лакеят
от Венсенската гора, той ще види жената, която люби… Тъй като
богатството му може да породи в него опасения към безкористните
намерения на хората, действуващи по този начин, господин баронът
може да вземе със себе си верния си слуга Жорж. Впрочем в колата
няма да има друг човек.“ Баронът отива на уреченото място с Жорж, но
без да му каже нищо. Двамата оставят да им завържат очите и да
покрият главите им с някакъв воал. Баронът разпознава лакея. Два часа
по-късно колата, която се движела като колите на Луи XVIII (Бог да го
прости! Той поне разбираше от полиция!), се спира сред някаква гора.
Баронът, комуто снели превръзката от очите, вижда в друга кола,
спряла там, своята непозната, която… фют!… веднага изчезнала. А
колата го довела обратно (със същата скорост както при Луи XVIII) на
моста Ньойѝ, където го чакала неговата кола. В ръката на Жорж
пъхнали някаква бележчица, в която пишело: „Колко банкноти по
хиляда франка ще пусне баронът, за да го свържем с неговата
непозната?“ Жорж предана бележчицата на господаря си, а той,
усъмнявайки се, че слугата му се е договорил било с мене, било с вас,
господин Пейрад, за да го шантажира, го изгонил. Гледай какъв глупав
банкер! Трябвало е да уволни Жорж чак след като презпи сас
непознатата.

— Жорж видял ли е жената?… — запита Корантен.
— Да — отвърна Контансон.
— Е? — възкликна Пейрад. — Как изглежда?
— О — отговори Контансон, — той ми я описа само с три думи:

„Истинска слънчева красота!…“
— Разиграват ни типове, по-силни от нас — вика Пейрад. — Тия

песове ще вземат да продадат жената много по-скъпо на барона.
— Ia, mein Herr[1] — отговори Контансон. — Затова, като

разбрах, че са ви натрили носа в префектурата, погрижих се Жорж да
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се поразбъбре.
— Много бих искал да узная кой ме е надхитрил, та да си

премерим силите — продължи Пейрад.
— Налага се да заживеем като хлебарките — забеляза

Контансон.
— Той е прав — каза Перайд, — да се промъкнем в пукнатините,

да слухтим и да изчакваме…
— Ще помислим за такъв подход — прекъсна го Корантен, — но

засега да оставим това… Ти, Пейрад, бъди разумен! Нека се подчиним
на господин префекта…

— Добре е все пак да се поизстиска малко господин дьо
Нюсенжан, във вените му има твърде много банкноти по хиляда
франка… — забеляза Контансон.

— Оттам идваше и зестрата на Лиди! — пошепна Пейрад на
ухото на Корантен.

— Контансон, да си тръгваме, да оставим нашия дядо Канкоел да
се наспи… до… до утре!

— Господин Корантен — обърна се Контансон към него от прага
на вратата, — ама каква само валутна размяна щеше да направи
старецът!… А? Да омъжиш дъщеря си с цената на… Ха-ха! Чудна
пиеса би могло да стане от това, и нравствена при това, под надслов
„Зестрата на една девойка“.

— Ах, как само сте се организирали вие!… И какви уши имаш
ти!… — отвърна Корантен. — Наистина обществото дарява всички
свои разновидности с качествата, необходими за услугите, които то
очаква от тях. Обществото, това е втората природа!

— Много е дълбоко това, което казвате! — възкликна Контансон.
— Някой професор би изградил от него цяла система!

— Следи всичко, което става у господин дьо Нюсенжан във
връзка с непознатата… но издалеко… не хитрувай… — продължи
усмихнато Корантен, докато вървяха по улиците с шпионина.

— Ще следим дали излиза дим от комините — отговори
Контансон.

— Щастието на човек като барон дьо Нюсенжан не може да
остане в тайна — продължи Корантен. — Освен това за нас хората са
като карти за игра и ние никога не бива да се оставим те да ни
изиграят!
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— Дума да няма! Все едно би било осъденият на смърт да се
позабавлява, като отсече главата на палача си — извика Контансон.

— Ти все ще намериш някоя остроумна думичка — отвърна
Корантен и едва се поусмихна, с което по лицето му, безизразно като
гипсова маска, се очертаха леки гънки.

Тази история бе извънредно важна сама по себе си, независимо
от резултатите. Ако баронът не бе издал Пейрад, кой е бил
заинтересуван да се срещне с префекта на полицията? За Корантен бе
от значение да узнае дали между хората му няма предатели. Лягайки
си, той си повтаряше като Пейрад: „Но кой е отишъл да се оплаква на
префекта?… На кого принадлежи тази жена?“ Така, макар че не
познаваха Жак Колен, Пейрад и Корантен започваха, без да знаят това,
да се доближават един до друг, а бедната Естер, Нюсенжан и Люсиен
щяха по необходимост да бъдат въвлечени в започналата вече борба,
която щеше да стане страхотна поради честолюбието, присъщо на
хората от полицията.

[1] Да, уважаеми господине (нем.). — Б.пр. ↑
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ФАЛШИВ ДУХОВНИК, ФАЛШИВИ ПАРИ, ФАЛШИВИ
ДЪЛГОВЕ, ФАЛШИВА ЛЮБОВ

Благодарение на ловкостта на Йороп дългът от шестдесет хиляди
франка — най-тежката угроза, надвиснала над Естер и Люсиен — бе
изплатен. Доверието на заемодавците не бе ни най-малко накърнено.
За кратко време Люсиен и човекът, който го погубваше, си отдъхнаха.
Подобно на две преследвани диви животни, лочещи водица от някое
блато, те продължиха да вървят покрай пропастите, където по-силният
от тях водеше по-слабия към бесилка или към благоденствие.

— Днес — каза Карлос на жертвата си — залагаме всичко на
една карта; за щастие картите са белязани и играчите — съвсем млади!

По нареждане на страшния си ментор Люсиен се показа за
известно време много ревностен около госпожа дьо Серизи. Наистина
не биваше да се усъмнят, че той има за любовница някаква
проститутка, издържана от мъжете. Той почерпи впрочем в
удоволствието да бъдеш обичан и в увлеченията на светския живот
известна притворна сила, в която намери забрава. Подчиняваше се на
Клотилд дьо Гранлийо и я виждаше само в Булонската гора или на
Шан-з-Елизе.

На утрото, след като затвориха Естер в къщата на горския,
загадъчният и страшен човек, който толкова я измъчваше, дойде да й
предложи да подпише три обгербвани листа, на които бяха написани
следните зловещи думи: получени шестдесет хиляди франка (на
първия); получени сто и двадесет хиляди франка — на втория;
получени сто и двадесет хиляди франка — на третия. Всичко разписки
за триста хиляди франка. Ако напишете bon pour, правите обикновена
полица. Но думата получени превръща разписката в менителница и ви
излага на опасност за арестуване. Който я подпише безразсъдно,
рискува пет години затвор — наказание, което изправителният съд не
налага почти никога, а наказателният съд прилага към престъпниците.
Законът за арестуване е остатък от варварски времена; освен че е
безсмислен, той притежава рядкото качество да бъде и ненужен, тъй
като никога не засяга измамниците. (Виж „Изгубени илюзии“.)
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— Става дума да измъкнем Люсиен от затруднения — каза
испанецът на Естер. — Имаме шестдесет хиляди франка дългове и с
тези триста хиляди може би някак ще се оправим.

Като постави на менителниците с шест месеца по-раншна дата,
Карлос нареди те да бъдат издадени на името на Естер чрез един човек,
останал неразбран от изправителната полиция, чиито истории,
независимо от вдигнатия шум, бяха скоро забравени, потушени и
заглушени от пукотевицата на голямата юлска симфония през 1830
година.

Този младеж — един от най-дръзките рицари на
изобретателността — бе син на някакъв пристав от Булон до Париж и
се наричаше Жорж-Мари Детурни. Принуден да продаде службата си
при твърде неблагоприятни обстоятелства, бащата остави към 1824
година сина си без всякакви доходи, след като му бе дал блестящо
възпитание съобразно манията на дребната буржоазия спрямо децата.
На двадесет и три години младият и блестящ студент по право се бе
вече отрекъл от баща си, тъй като на визитните картички пишеше
името си така:

ЖОРЖ Д’ЕТУРНИ

От такава картичка лъхаше аромат на аристократичност.
Следващият модата младеж има дързостта да си вземе тилбюри,
прислужник и да посещава клубовете. Една дума ще изясни всичко:
той вършеше сделки на Борсата с парите на поддържани жени, които
му се доверяваха. Най-после попадна в изправителната полиция,
където го обвиниха, че много му върви на карти. Той имаше
съучастници, покварени като него младежи, негови длъжници и
побратими по изящно облекло и по влияние. Принуден да бяга, той не
сметна за нужно да плати задълженията си на Борсата. Цял Париж —
Париж на „рисовете“ и на нощните клубове, на булевардите и на
индустриалците — продължаваше да трепере от тази двойна афера.

По времето на възхода си Жорж д’Етурни, който бе хубаво
момче, щедър като главатар на банда крадци и главно голям добряк, бе
покровителствувал за няколко месеца Ла Торпий. Мнимият испанец
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изгради измамата си на връзката, съществувала между Естер и този
прочут мошеник, нещо присъщо на тоя род жени.

Жорж д’Етурни, чиито амбиции бяха поощрени от успеха, бе
взел под свое покровителство един човек, дошъл от дълбоката
провинция, за да прави сделки в Париж; либералната партия бе
пожелала да го обезщети заради сърцато понесените присъди в
борбата на пресата срещу правителството на Шарл X, чиито
преследвания се бяха позабавили по време на министерството
Мартиняк. Тогава бяха помилвали отговорния ръководител господин
Серизе, преименован „Смелия Серизе“.

Този именно Серизе, който само формално бе покровителствуван
от върхушката на левицата, основа едно предприятие, нещо като банка,
комисионерска агенция и бюро за сделки. Положението бе като на
прислужниците в търговията, за които четем в „Малки обяви“, че
умеят и знаят всичко да вършат. Серизе бе много доволен, че се свърза
с Жорж д’Етурни; той го създаде.

Също като Нинон дьо Ланкло и Естер можеше да мине за
доверено лице, съхраняващо част от парите на Жорж д’Етурни.
Подписът Жорж д’Етурни на оставеното за джиросване празно място
превърна Карлос Ерера в собственик на ценните книжа, които бе
измайсторил. Тази фалшификация бе напълно безопасна, докато
госпожица Естер или някой друг вместо нея можеше или се
задължаваше да плати. След като се осведоми за предприятието на
Серизе, Карлос откри в него един човек, неизвестен, но решен да
забогатее, само че… законно.

Серизе, истинският съхранител на състоянието на д’Етурни,
държеше значителни суми, вложени тогава в Борсата и в повишили
курса си акции, които му позволяваха да се нарича банкер. В Париж
стават такива работи; можеш да презираш един човек, но не и парите
му.

Карлос отиде у Серизе с намерението да го обработи по своему,
тъй като по една случайност знаеше всичките тайни на този достоен
сътрудник на д’Етурни.

Смелия Серизе живееше в един мецанин на улица Гро-Шьоне и
Карлос, който нареди да съобщят тайнствено за пристигането му уж от
страна на Жорж д’Етурни, завари така наречения банкер пребледнял
при това известие. В скромно обзаведения кабинет Карлос видя един
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дребен човечец с редки руси коси и според описанието на Люсиен
позна в негово лице човека, който бе предал Давид Сешар.

— Можем ли да разговаряме тук, без да ни е страх, че ще ни чуе
някой? — запита испанецът, предрешен като англичанин, с
червеникави коси и сини очила, чист и безукорен като пуританин,
тръгнал на църква.

— А защо, господине? — запита Серизе. — Кой сте вие?
— Наричам се Уилям Баркър, кредитор на господин д’Етурни; но

щом искате, ще ви докажа, че се налага да затворите вратите! Известно
ни е, господине, какви са били отношенията ви с Пти-Кло, братята
Коенте и Сешар от Ангулем…

При тия думи Серизе се втурна към вратата и я затвори, после
към друга, от която се отиваше в спалнята, заключи и нея и каза на
непознатия: „По-тихо, господине!“ После огледа мнимия англичанин и
запита:

— Какво искате от мен?…
— Боже мой — отвърна Уилям Баркър, — на този свят всеки

гледа себе си. У вас са оставени суми от онзи тип д’Етурни…
Успокойте се, не идвам да ви ги искам; обаче по мое настояване тоя
мошеник, който, между нас казано, заслужава да бъде обесен, ми даде
тези ценни книжа и ми каза, че може би има някаква възможност да се
осребрят; а тъй като не желая да предприема преследване срещу
никого от мое име, той ми каза, че вие едва ли ще ми откажете да
действувате от ваше име.

Серизе погледна менителниците и каза:
— Но той не е вече във Франкфурт…
— Зная — отговори Баркър, — но навярно е бил там по времето

на тия полици…
— Не искам да поема такава отговорност — заяви Серизе.
— Не искам от вас жертви — продължи Баркър, — може да сте

били натоварен да ги приемете, изплатете ги, а аз се нагърбвам да
уредя джиросването.

— Чудно ми е, че д’Етурни проявява такова недоверие към мене
— каза Серизе.

— В неговото положение човек не може да му се сърди, че снася
яйцата си в различни полози — отговори Баркър.
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— Смятате ли, че… — запита дребничкият делови мъж,
връщайки на мнимия англичанин съвсем редовно неплатените полици.

— … Смятам, че добре ще пазите капиталите му! — каза Баркър.
— Уверен съм в това! Те са сложени вече на борсовата игрална маса.

— Личното ми състояние зависи от…
— От това дали ще съумеете да го загубите привидно —

прекъсна го Баркър.
— Господине!… — викна Серизе.
— Вижте какво, драги господин Серизе — пресече го хладно

Баркър, — ще ми направите услуга, като улесните прибирането на тези
пари. Бъдете така добър да напишете писмо, в което да кажете, че ми
връчвате ценни книжа, изплатени за сметка на д’Етурни, и че
съдебните лица ще трябва да приемат приносителя на това писмо като
притежател на трите полици.

— Ще ми кажете ли трите си имена?
— Никакви имена! — отвърна английският капиталист. —

Пишете: „Приносителят на това писмо и на ценните книжа…“ За
любезността си ще бъдете добре възнаграден…

— А как?… — запита Серизе.
— С една дума. Нали няма да напускате Франция?…
— Не, господине.
— Е добре! Жорж д’Етурни никога няма да се върне тук.
— А защо?
— Доколкото ми е известно, има повече от пет души, готови да

го убият, и той знае това.
— Не ми е чудно вече, че той ми поиска пари за закупуване на

някакви долнокачествени стоки в Индия! — възкликна Серизе. — И за
нещастие ме накара да вложа всичко в държавни облигации. Вече
дължим разликите на банката на дю Тийе. Аз живея ден за ден.

— Опичайте си по-добре работата!
— Ах, ако знаех това по-рано! — викаше Серизе. — Изпуснах

момента да направя състояние.
— И още една, последна дума!… — каза Баркър. —

Мълчание!… Вие можете да мълчите; но онова, което не е толкова
сигурно, е вашата вярност. Ние пак ще се видим и аз ще ви помогна да
забогатеете.
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След като хвърли в тази кална душа надеждицата, която щеше да
осигури за дълго време мълчанието й, Карлос, все така предрешен като
Баркър, отиде при един съдебен пристав, на когото можеше да разчита,
и му възложи да вземе крайни съдебни мерки срещу Естер.

— Ще платим — каза му той, — това е въпрос на чест, ние
искаме само всичко да бъде редовно.

Баркър нареди госпожица Естер да бъде представена в
Търговския съд чрез държавен адвокат, така че преценките да бъдат
противоречиви. Замолен да действува внимателно, приставът сложи в
плик всички процесуални актове и сам отиде на улица Тетбу да
секвестира мебелите, а там го прие Йороп. Понеже арестуването бе
неизпълнимо, над Естер надвисна реалната заплаха от триста и
няколко хиляди франка неоспорим дълг. Карлос не напряга много ума
си за всичко това. Водевилът на фалшивите задължения се играе често
в Париж. Намират се подставени лица, които уж от името на Гобсек
или Жигоне се поддават срещу заплащане на такъв каламбур, като си
правят шега с този безчестен фокус. Всичко във Франция се върши на
смях, дори и престъпленията. По този начин се измъкват пари било от
несговорчиви родители, било от хора, обладани от страсти, които
иначе биха се поскъпили, но плащат, щом се озоват пред непреодолима
повеля или уж пред опозоряване. Максим дьо Трай се бе възползувал
много често от този възобновен в комедиите, от стария репертоар трик.
Само че Карлос Ерера, който искаше да запази и честта на расото, и
Люсиеновата чест, бе прибягнал до съвсем безопасна фалшификация,
при това доста често прилагана, така че в този момент правосъдието не
се трогваше вече от нея. Казват, че в съседство с Пале-Роайал имало
Борса за фалшификации, където срещу три франка ще ви дадат
всякакъв подпис.

Преди да повдигне въпроса за тези триста хиляди франка,
предназначени да охраняват вратата на спалнята на Естер, Карлос си
науми да накара господин дьо Нюсенжан да плати, предварително
други сто хиляди. Ето как стана това.

По негово нареждане Азѝ се представи пред влюбения барон
като старица, запозната с живота на красивата непозната. Досега
изобразителите на човешките нрави са поставяли на сцената много
лихвари; забравили са обаче лихварката, днешната госпожа
Снабдителка, извънредно интересна героиня, наречена благоприличие
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търговка на тоалетни принадлежности, чиято роля би могла да се
играе от свирепата Азѝ, защото тя имаше две магазинчета, едното — в
квартал Тампл, другото — на улица Ньов-Сен-Марк, чиито
управителки — две жени — бяха нейни хора.

— Ще се нагласиш като госпожа дьо Сент-Естев — каза й Ерера
и поиска да види как ще изглежда Азѝ, предрешена така.

Мнимата вдовица пристигна с рокля от дамаска на цветя,
скроена от конфискуваните пердета на някой будоар, и наметната с
един от избелелите, износени и непродаваеми кашмирени шалове,
които завършват живота си на гърба на тия жени. Тя бе с якичка от
великолепни, но изръфани дантели и с ужасна шапка; носеше обувки
от ирландска кожа; отстрани се подаваха месата й като подплънки от
черна коприна.

— Ами токата на колана ми! — каза тя, показвайки някакво
съмнително златарско изделие, щръкнало на огромния й корем. — Я!
Какъв фасон! Ами талията ми… как хубавичко ме загрозява! О!
Госпожа Нурисон ме облече един път!

— Отначало бъди сладкодумна — каза й Ерера, — покажи се
почти боязлива, недоверчива като котка; и, главно, гледай да накараш
барона да се засрами, че е прибягнал до помощта на полицията, като
покажеш, че няма защо да трепереш пред агентите. Най-сетне
позагатни и дай на клиента да разбере, че по намирането на
красавицата излизаш насреща на всички полицаи на света. Крий добре
следите си… А като стигнеш дотам, че баронът да ти позволява да го
потупваш по корема и да го наричаш: „Тлъст развратник!“, стани
нахална и го изкомандувай като лакей.

Уплашен, че няма да види вече сводницата, ако започне дори и
малко да я шпионира, Нюсенжан се срещаше с Азѝ в един жалък
мецанин на улица Ньов-Сен-Марк, когато отиваше пеш към Борсата.
Колко пъти и с какво наслаждение влюбените милионери са минавали
по тези кални пътечки… Като го водеше от надежда към отчаяние,
госпожа дьо Сент-Естев докара барона до състояние да иска да узнае
всичко за непознатата, и то на каквато и да е цена!…

През това време съдебният пристав движеше работите и при това
ги движеше без затруднение, толкова повече, че като не срещаше
никаква съпротива у Естер, действуваше в законните срокове, без да
губи нито ден.
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Подтикван от съветника си, Люсиен посети пет-шест пъти
отшелничката в Сен-Жермен. Жестокият ръководител на тези
машинации бе преценил, че за да попречи на Естер да залинее, защото
красотата й бе нейният капитал, такива срещи са необходими. В деня,
когато напуснаха къщата на горския, той отведе Люсиен и
куртизанката до един безлюден път, откъдето се виждаше Париж и
никой не можеше да ги чуе. Тримата седнаха към изгрев-слънце до
някаква отсечена топола пред една от най-прекрасните гледки на света,
включваща Сена, Монмартр, Париж и Сен-Дьони.

— Деца — каза Карлос, — вашият сън вече свърши. Ти, малката,
няма вече да видиш Люсиен; ако пък се случи да го видиш, познавала
си го преди пет години, само за няколко дни.

— Настъпи, значи, часът на моята смърт! — отвърна тя, без нито
една сълза.

— Е, от пет години ти все умираш — продължи Карлос. —
Представи си, че си гръдоболна и умри, без да ни дотягаш с
хленченията си. Ще видиш обаче, че можеш още да живееш, и то не
лошо!… Люсиен, остави ни сами, върви си понабери малко сонети —
обърна се той към Люсиен, посочвайки му една нива на няколко
стъпки от тях.

Люсиен хвърли към Естер жален поглед, погледа на
слабохарактерните и алчни хора с нежни сърца и подли характери.
Естер му кимна, което означаваше: „Ще изслушам палача, за да знам
как да сложа главата си под секирата, и ще имам смелост да умра
прилично.“ Движението бе така прелестно и същевременно изпълнено
с толкова ужас, че поетът се разплака; Естер се затече подире му,
притисна го в обятията си, изпи сълзите му и му каза: „Не се тревожи!“
— три думички, изречени с гласа, жеста и погледа на отчаяния.

Карлос започна да обяснява ясно и недвусмислено, а от време на
време с ужасно точни думи критичното положение на Люсиен,
положението му в дома на Гранлийо, прекрасния живот пред него, в
случай че успее, и най-сетне необходимостта Естер да се пожертвува
за това чудно бъдеще.

— Какво трябва да направя? — запита тя фанатично.
— Подчинете ми се сляпо — отвърна Карлос. — А и от какво

бихте могли да се оплаквате? От вас само зависи да си уредите добре
живота. Ще станете любовница на богат мъж, когото няма да обичате,
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също като някогашните ви приятелки Тюлиа, Флорин, Мариет и Ла
Вал-Нобл. Щом уредим работите си, нашият влюбен е достатъчно
богат, за да направи и вас щастлива…

— Щастлива!… — рече тя и вдигна очи към небето.
— Имахте четири години райски живот — продължи Ерера. —

Не може ли да се живее със спомените?…
— Ще ви послушам — отговори тя и избърса една сълза в

ъгълчето на окото си. — Не се безпокойте за останалото! Правилно
казахте: любовта ми е смъртоносна болест.

— Това не е всичко — продължи Карлос, — трябва да си
останете красива. Благодарение на щастието на двадесет и две
годишната възраст сте стигнали до върха на красотата си. Но най-
главното: превърнете се отново в Ла Торпий! Бъдете дяволита,
прахосница, лукава и безмилостна към милионера, когото предавам в
ръцете ви. Слушайте!… Този човек е крадец на едро, бил е
безмилостен към много хора, уял се е от имотите на вдовици и сираци
— вие ще станете тяхното отмъщение… Азѝ ще дойде да ви вземе с
файтон и тази вечер, ще бъдете в Париж. Ако допуснете да заподозрат
четиригодишната ви връзка с Люсиен, по-добре е да му теглите
куршум в главата. Ще ви питат къде сте се губили; ще отговорите, че
сте пътували с някакъв извънредно ревнив англичанин. Някога бяхте
много остроумна и умеехте да поднасяте хората, станете пак такава.

Виждали ли сте някога как се възнася към небето блестящо,
напръскано с варак хвърчило — исполинската пеперуда на детската
възраст?… Децата забравят за миг канапа, някакъв минувач го
прерязва, хвърчилото се устремява надолу и пада със страхотна
бързина. Такава бе Естер, докато слушаше Карлос.



163

ВТОРА ЧАСТ
НА КАКВА СУМА ВЪЗЛИЗА ЛЮБОВТА НА

СТАРЦИТЕ
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СТО ХИЛЯДИ ФРАНКА ОТИВАТ ПРИ АЗЍ

От една седмица Нюсенжан ходеше почти всеки ден в
магазинчето на улица Ньов-Сен-Марк да се пазари за жената, в която
бе влюбен. Там сред най-хубави гиздила, стигнали до отвратителната
си фаза, когато роклите не са вече рокли, но не са станали още
парцали, царуваше Азѝ ту под името Сент-Естев, ту като измислената
госпожа Нурисон. Обстановката бе в духа на тази жена, защото
подобни дюкянчета представляват една от най-злокобните особености
на Париж. Там виждате дрипи захвърлени от костеливата ръка на
Смъртта, чувате под някой шал предсмъртното хъркане на болната от
охтика, също както отгатвате агонията на сиромахкинята в роклята от
златно ламе. По изящните дантели са описани жестоките битки между
Разкоша и Глада. Откривате лицето на някоя кралица под украсения с
пера тюрбан, поставен така, че напомня и почти възкресява изчезналия
лик. Грозота в красотата! Размахван от административната ръка на
комисаря-оценител, Ювеналовнят камшик разхвърля по земята
проскубаните маншони и остарелите кожени палта на подгонени от
глада проститутки. Това дюкянче е като бунище с цветя, където тук-
таме блестят рози, откъснати вчера и носени само един ден; над него
вечно стои клекнала една старица, първата братовчедка на
Лихварството — Оказнонната продажба, плешива, беззъба и готова да
продаде съдържанието на каквото и да било, дотолкова е свикнала да
купува всякаква обвивка — роклята без жената или жената без
роклята! Азѝ бе там в стихията си, като пазач в каторга, като лешояд с
кървава човка над трупове, по-страшна от дивашките ужасии, всяващи
тръпки у минувачите, които понякога се чудят, че в мръсната витрина,
зад която се криви някоя оттеглила се от търговията, истинска госпожа
Сент-Естев, стои окачен един от ранните им и свежи спомени.

От разправия на разправия и от хилядарка на хилядарка,
банкерът предложи най-после шестдесет хиляди франка на госпожа
дьо Сент-Естев, която му отговори с отказ, така добре изигран
мимически, че дори и маймуна не би могла да го повтори. След една
неспокойна нощ, като си призна колко много е разстроила Естер
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мислите му и си даде сметка за неочакваните печалби на Борсата, той
пристигна най-после една сутрин с намерението да даде исканите от
Азѝ сто хиляди франка, но преди това да измъкне от нея цял куп
сведения.

— Решаваш се, значи, вече, дебелако? — запита го Азѝ и го
потупа по рамото.

Унизителното интимничене е първият данък, вземан от този род
жени от разбеснелите се страсти или доверилата им се сиромашия; те
никога не се издигат до равнището на клиента, а го карат да седне
редом с тях, на тяхната купчина смет. Както виждаме, Азѝ се
подчиняваше напълно на своя господар.

— Нема как — отвърна Нюсенжан.
— Не съм те ограбила — възрази Азѝ. — Продавали сме жени

сравнително много по-скъпо от тази. Има жени и жени! Дьо Марсе
даде за покойната Корали шестдесет хиляди франка. А тази, която ти
искаш, струва сто хиляди от първа дума; но какво да ти кажа, стари
развратнико, за мен това е прилична сделка.

— А кате е тя?
— О, ще я видиш. И аз съм като теб: дай, за да дам!… А, драги

ми, твоята любима извърши лудории. Тия момичета не са разумни. В
тоя момент принцесата е, както казваме ние, нощна птица…

— Ноштна?…
— Хайде де, да не вземеш да се правиш на глупак?… Лушар е по

следите й и аз й заех петдесет хиляди франка…
— Тфатесет и пет! Злушай… — викна баронът.
— Така де, двадесет и пет, а не петдесет, то се разбира —

отвърна Азѝ. — Нека да бъдем справедливи, тая жена е самата
честност! Като остана съвсем сама, каза ми: „Миличка госпожа Сент-
Естев, преследват ме, само вие можете да ми услужите, дайте ми
двадесет хиляди франка, ще ги ипотекирам срещу сърцето си…“ О, тя
има златно сърце!… Само аз зная къде е сега. Ако продумам, може да
загубя моите двадесет хиляди франка… По-рано живееше на улица
Тетбу. Преди да си излезе оттам… (Сложиха запор на мебелите!…
Заради дългове. Тия обесници, приставите!… Знаете тия работи, нали
сте важна клечка в Борсата!) Да, ама тя не е глупава, даде за два месеца
апартамента си на една англичанка, великолепна жена, дето й беше
любовник оня… Рюбампре, а той бе толкова ревнив, че я караше да се
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разхожда само нощем… Но, като се разбра, че ще продават
мебелировката, англичанката се разкара, още повече, че беше твърде
скъпа за това щурче Люсиен…

— Фие зте зданали сешта панка — забеляза Нюсенжан.
— В натура — отвърна Азѝ. — Давам назаем на красивите жени;

имам сметка от това, защото търгувам едновременно с две ценности.
Малайката се забавляваше да преувеличава ролята си; жени като

нея са много алчни, но са по-добродушни и по-кротки; те обясняват
търговията си със съображения, където влизат редица добри подбуди.
Азѝ се представи като жена, загубила всичките си илюзии, петима
любовници, всичките си деца и оставила, въпреки житейския си опит,
да я ограбват. От време на време тя показваше разписки от заложната
къща, за да докаже колко несполуки има в търговията. Представи се
изпаднала в затруднения, с дългове. С една дума, бе дотолкова наивно
противна, че баронът повярва най-после, че е такава, за каквато се
представя.

— Топре! Ако там стоте хиляди, кате ште я фитя? — запита
той, замахвайки като човек, решен на всякакви жертви.

— Слушай, деденце, ела тази вечер с колата си например срещу
театър „Жимиаз“. Оттам се минава — каза Азѝ. — Ще спреш на ъгъла
на улица Сент-Барб. Аз ще бъда там преди тебе. Двама ще отидем да
намерим моята чернокоса длъжница… Ох! Какви само коси има тая
моя длъжница! Като махне гребена си, покриват я цялата като шатра.
Ти може да разбираш от цифри, ама за останалото ми се виждаш доста
загубен; съветвам те да скриеш малката добре, защото иначе ще ти я
тикнат в „Сент-Пелажи“, скрий я бързо, още на другия ден, защото,
ако я намерят… а я търсят.

— Не пих ли могъл та одгупя болиците? — запита
непоправимият „рис“.

— У пристава са… няма да стане. Детето имало някакво желание
и изяло цяло състояние, а сега му го искат. Е, няма как! На двадесет
години сърцето обича да си прави шеги.

— Топре, топре, ште уретим тофа — каза Нюсенжан,
придавайки си лукаво изражение. — Распира се, че ас ште бъта нейн
бокрофител.

— Е, глупако, твоя работа е да я накараш да те обикне, ти имаш
доста пари да си купиш макар и нещо като любов, но да струва колкото
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истинската. Ще ти предам принцесата направо в ръцете, тя е длъжна
да те последва, а за другото не ме е грижа… Но е свикнала на разкош,
и на най-голямо внимание. А, момчето ми! Това е истинска жена… Ако
не беше така, щях ли да й дам петнадесет хиляди франка?

— Топре, разпрано. То тофечера!
Баронът започна отново брачния тоалет, който бе правил вече,

само че този път сигурността в успеха го накара да удвои броя на
хапчетата. В девет часа намери ужасната жена на уреченото място и я
взе в колата си.

— Кате? — запита баронът.
— Къде ли? — каза Азѝ. — На улица Ла Перл, в квартал Маре,

това е един случаен адрес, защото твоят бисер е в калта, но ти ще го
измиеш!

Като пристигнаха там, мнимата госпожа Сент-Естев каза на
Нюсенжан с отвратителна усмивка:

— Ще повървим малко пеш, не съм толкова глупава да дам
истинския адрес.

— Ти мизлиш са фсишко — отговори баронът.
— Такъв ми е занаятът — забеляза тя.
Азѝ поведе Нюсенжан по улица Барбет, където го въведе на

четвъртия етаж на една къща, наета от някакъв тапицер от квартала.
Като видя в еснафски мебелираната стая Естер, облечена като
работничка и заета с някаква бродерия, милионерът пребледня. След
четвърт час, през който Азѝ си шушнеше нещо с Естер, подмладилият
се старец едва можа да продума.

— Коспошице — обърна се той най-после към нещастното
момиче, — ште батете ли така топра та ме приемете са фаш
бокрофител?…

— Длъжна съм, господине — отвърна Естер и две едри сълзи се
плъзнаха по бузите й.

— Не блачете. Ас искам та фи набрафя най-штаслива од
фсишки шени… Посфолете ми само та фи любя и фие ште фитите.

— Мила моя, господинът говори много разумно — намеси се
Азѝ, — той знае прекрасно, че е на повече от шестдесет и шест години
и ще бъде много снизходителен към теб. Все едно, ангелчето ми, че
съм ти намерила баща… — Трябва да й говоря така — пошепна тя на
ухото на недоволния банкер. — Не можеш да ловиш лястовички, като



168

стреляш по тях с пистолет. Влезте тук! (Азѝ заведе Нюсенжан в
съседната стая.) Нали знаете как сме се условили, ангелчето ми!

Нюсенжан извади от джоба си портфейла и преброи стоте
хиляди франка, които тя занесе на скрития в една стаичка и чакащ с
нетърпение Карлос.

— Ето сто хиляди франка, дадени от нашия човек на Азѝ, а сега
ще го накараме да внесе още сто на Йороп — каза Карлос на
довереницата си, като излязоха на стълбата.

Той изчезна, след като даде нарежданията си на малайката, и тя
се прибра в апартамента, където Естер плачеше с горещи сълзи.
Подобно на осъдения на смърт, девойката си бе изградила роман от
надежди, но съдбовният час бе ударил…

— Мили деца — каза Азѝ, — къде ще отидете?… Защото барон
дьо Нюсенжан…

Естер погледна многоизвестиия банкер с прекрасно изиграно
движение на изненада.

— Та, тетето ми, аз съм парон ди Нусинген…
— Барон дьо Нюсенжан не трябва и не може да остане в такава

кочина. Я слушайте! Бившата ви камериерка Йожени…
— Ишени от улица Детбу… — възкликна баронът.
— Да де! Съдебната пазачка на мебелите, която даде апартамента

под наем на хубавата англичанка… — продължи Азѝ.
— А, ас распирам! — каза баронът.
— Бившата камериерка на госпожата — каза почтително Азѝ,

посочвайки Естер — ще ви посрещне отлично тази вечер и никога
търговският агент няма да се сети да я търси в жилище, което е
напуснала преди три месеца…

— Чутесно! Чутесно! — възкликна баронът. — Осфен тофа ас
поснафам таркофските акенти и снам туми, които ки карат та
исчесфат…

— В лицето на Йожени ще имате една хитруша, аз я доведох при
госпожата — добави Азѝ.

— Ас я поснафам — викна милионерът засмяно. — Ишени фсе
од мен хилята франка… — Естер направи движение на ужас, заради
искреността на което един почтен човек би й поверил състоянието си.
— О, тофа била моя крешка — продължи баронът, — ас тичах потир
фас…
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И той разказа недоразумението, станало поради дадения под
наем апартамент.

— А така! Виждате ли госпожо, Йожени нищо не ви е казала,
нали? Хитруша такава! — каза Азѝ. — Но госпожата е свикнала с това
момиче — обърна се тя към барона, — вземете я все пак. — Тя дръпна
Нюсенжан настрана и му рече: — Като давате петстотин франка
месечно на Йожени, която умее чудесно да си закръгля сумичките, ще
знаете всичко, което върши госпожата, вземете я за камериерка. На
Йожени ще й бъде още по-приятно да работи при вас, защото вече ви е
оскубала… Нищо не привързва по-силно жените към мъжа, както
възможността да го скубят. Но дръжте все пак юздите на това момиче:
за пари то е готово на всичко, просто ужас!…

— А ти?
— Аз ли? — каза Азѝ. — Аз вземам, каквото ми се дължи.
Нюсенжан, този така проницателен човек, имаше като че ли

превръзка на очите; той се остави да го водят като дете. Видът на
невинната и очарователна Естер, която бършеше сълзите си и
бродираше благопристойно като млада девица, възвръщаше у
влюбения старец чувствата, изпитани във Венсенската гора; той бе
готов да даде и ключа от касата си! Чувствуваше се млад, сърцето му
бе пълно с обожание, очакваше само Азѝ да си отиде, за да може да
коленичи пред тази Рафаелова Мадона. Подобен внезапен изблик на
юношески усещания в сърцето на един „рис“, на един старец, е
обществено явление, което физиологията може много лесно да обясни.
Потискана от бремето на банковите сделки, задушавана от
непрекъснатите сметки, от постоянните грижи за улавяне на повече
милиони, младостта избликва наново с възвишените си илюзии,
нараства и разцъфва подобно на забравено зърно, чиито прекрасни
клонки се подчиняват на случайността, на късно изгрялото и грейнало
слънце. Постъпил на дванадесетгодишна възраст в стария дом на
Алдригер в Страсбург като търговски служащ, баронът не бе навлизал
никога в света на чувствата. Затова сега той стоеше пред идола си и
чуваше стотици думи, които се тълпяха в мозъка му, но тъй като нито
една не слизаше на устните му, той се подчини на грубото желание, в
което се показа шестдесет и шест годишният мъж.

— Шелаете ли та тойтете на улица Детбу?… — запита той.
— Където кажете, господине — отвърна Естер и стана.
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— Катето кашете! — повтори той възторжено. — Фие сте
анкел, тошел от непето, и ас фи опичам като млатеш, макар че имам
сифи коси…

— О, можете да кажете, че са бели! Много са черни, за да бъдат
сиви — забеляза Азѝ.

— Бекай оттук, мръзна таркофка на човешко мезо! Ти фече
болучи тфойте бари, не тапчи по тофа цфете на люпофта! — викна
баронът, отмъщавайки си с грубото обръщение за всички
безочливости, които бе понесъл.

— Стар уличник! Ще ми платиш за тези думи! — каза му Азѝ,
заплашвайки банкера с движение, достойно за търговка от халите, на
което той отвърна с вдигане на рамене. — Между гърлото на бутилката
и гърлото на пияницата има място да се провре една усойница и ти ще
познаеш коя съм!… — добави тя, раздразнена от презрението на
Нюсенжан.

Милионерите, чиито пари се пазят във Френската национална
банка, чиито домове се охраняват от цял взвод слуги и чиято личност
се укрива по улицата зад крепостта на колата, карана бързо от
английски коне, се страхуват само от едно нещастие; затова баронът
огледа Азѝ като човек, който току-що й е дал сто хиляди франка. Това
величие оказа въздействието си. Азѝ се оттегли, но продължи да
мърмори по стълбата, като употребяваше съвсем революционен език:
тя споменаваше гилотината.

— Какво й казахте?… — запита девицата с бродерията. — Тя е
добра жена.

— Тя фи исмами, окрапила фи е…
— Когато изпаднем в сиромашия, кой се отнася внимателно с нас

и кой ни дава пари?… — отговори Естер с изражение, от което дори
сърцето на дипломат можеше да се разкъса.

— Коркото тете! — каза Нюсенжан. — Не остафяйте нито
мик пофече тук!
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ПЪРВА НОЩ

Естер хвана Нюсенжан под ръка и той я поведе, както си беше, а
после я настани в колата си с повече уважение може би, отколкото би
проявил към красивата херцогиня дьо Мофриньоз.

— Фие ште имате етин хупаф екипаш, най-хупавия фаф Париш
— казваше й Нюсенжан, докато пътуваха. — Ште бътете
саопиколена от най-очарофателен раскош. И кралицата нема та
бъте по-поката от фас. Ште бътете уфашафана като котеница
фаф Кермания; ас искам фие та бътете сфопотна… Не блачете.
Злушайте… Ас фи опичам истинзки сас чиста люпоф. Фсека фаша
сълса ми разкъзва сарцето …

— Обича ли се истински жена, която се купува? — запита
горкото момиче с прелестен глас.

— Йосиф сешто е бил протатен от своите братя, сарати
хупостта му. Тофа е касано фаф Пиплията. А фаф Ориента шените
се гупуфат саконно.

Когато пристигна на улица Тетбу, Естер не можа да погледне без
болка мястото, където бе живяла щастливо. Тя остана неподвижна на
един диван, като попиваше една по една сълзите си, без да чуе нито
дума от безумията, които й брътвеше банкерът; той падна пред нея на
колене; тя го остави безмълвна, остави го да милва ръцете й, сякаш не
знаеше от какъв пол бе съществото, което й топлеше краката, тъй като
Нюсенжан откри, че са студени. Тази сцена на палещи сълзи, които
капеха по главата на барона, и на стопляни от него ледени крака трая
от полунощ до два часа сутринта.

— Ишени — каза най-после баронът, като извика Йороп, —
накарайте най-после фашата коспотарка та си легне…

— Не! — викна Естер, изправяйки се на крака, като подплашен
кон. — Не тук, никога!…

— Вижте, господине — каза Йороп на банкера, — аз познавам
госпожата, тя е кротка и добра като агънце; само че не бива да се
насилва, винаги трябва да се подхваща с кротост… Тя бе толкова
нещастна тук!… Виждате ли мебелировката? Колко е износена?
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Оставете я да прави, каквото си е наумила. Подредете й, но така, с
любов, някое хубаво жилище. Може би, като види всичко съвсем ново
около себе си, ще се почувствува на друго място, ще ви намери по-
симпатичен, отколкото сте, и ще бъде ангелски кротка. О, няма друга
като госпожата и вие можете да се похвалите, че с нея сте спечелили:
добро сърце, приятни обноски, изящно краче, кожа като розов цвят…
Ах, а пък е духовита! Може да разсмее и осъдения на смърт…
Госпожата може да се привърже… А как само умее да се облича!… Е,
ако струва скъпо, един мъж, както се казва, има какво да получи срещу
парите си. Тук на всичките й рокли е сложена възбрана, та дрехите й са
от преди три месеца… И знаете ли, госпожата е толкова добра, че я
обичам, макар да ми е господарка! Бъдете все пак справедлив, жена
като нея да остане сред секвестирани мебели… И заради кого? Заради
някакъв нехранимайко, който я измами… Горката женичка! Тя не
прилича на себе си…

— Ездер… Ездер… — казваше баронът — лепнете си,
анкелчето ми! Е, ако се здрахувате од мен, ште озтана на това
канапе… — заяви най-сетне той, пламнал от най-чиста любов при
вида на все още плачещата Естер.

— О — отвърна тя, улови ръката на барона и я целуна с такава
признателност, че на очите на „риса“ се появи нещо подобно на сълза,
— ще ви бъда много благодарна!…

И тя изтича в спалнята си, където се заключи.
„Има нешто нераспираемо фаф таси рапота… — рече си

възбуденият от хапчетата барон. — Какфо ште кашат у тома?“
Той стана и погледна през прозореца. „Колата ми чака оште…

Зкоро ште зъмне!…“
После се поразходи из стаята: „Как пи се потикривала коспоша

Нусинген сас мен, ако распере етин тен как ас прекарал таси
ношт!…“

Той отиде и допря ухо до вратата на спалнята, понеже му се
стори, че доста глупаво се е подредил за сън.

— Ездер!…
Никакъв отговор.
„Поше мой! Тя оште блаче!…“ каза си той и се изтегна на

канапето.
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Десетина минути преди изгрев-слънце легналият неудобно на
канапето и заспал тежко й мъчително барон дьо Нюсенжан бе събуден
внезапно от Йороп точно посред един сън, който по своята обърканост
и бърза смяна на образите е едно от още неразрешените явления на
медицинската физиология.

— Ах, божичко! Госпожо! — викаше тя. — Госпожо!
Войници!… Стражари, правосъдието! Искат да ви арестуват…

В момента, в който Естер отвори вратата на спалнята си и се
показа не съвсем загърната в халата си, с домашни пантофки на босите
крака, с разпуснати коси и така красива, че и архангел Михаил би
продал душата си на ада за нея, вратата на гостната избълва река от
човешка тиня, която се повлече по ръце и крака към небесния образ на
девойката, застанала като ангелите от фламандските религиозни
картини. Един мъж пристъпи към нея. Контансон, ужасният Контансон
сложи ръката си на още топлото й рамо.

— Вие ли сте госпожица Естер Ван… — запита той.
Шляпвайки го с опакото на ръката си по бузата, Йороп накара

Контансон да измери килима в цялата му дължина, като същевременно
му нанесе в краката остър удар, известен на хората, практикуващи така
нареченото „изкуство на чехъла“.

— Назад — писна тя, — не се докосвайте до господарката ми!
— Счупи ми крака! — викаше Контансон, като се надигаше. —

Ще ми платиш за това…
От групата служебно облечени съдебни пристави, които влязоха,

без да свалят противните си шапки от още по-противните си глави и
чиито лица сякаш бяха от прорязано с жилки махагоново дърво,
кривогледи, безноси и с разкривени усти, се отдели сладникаво
усмихнат Лушар; бе облечен по-чисто от другите, но и той остана с
шапка на глава.

— Госпожице, арестувана сте — каза той на Естер. После се
обърна към Йороп. — А ти, моето момиче, да знаеш, че всяка
съпротива е излишна, а всяко бунтарство — наказано.

Шумът от спуснатите приклади на пушките по плочите на
трапезарията и преддверието — белег, че полицаят е придружен от
охрана — подчерта още повече думите му.

— А защо ме арестувате? — запита невинно Естер.
— Ами нашите борченца?… — отговори Лушар.
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— А, вярно! — възкликна Естер. — Почакайте да се облека.
— За жалост, госпожице, ще трябва да се уверя дали в стаята ви

няма някаква възможност за бягство — каза Лушар.
Всичко това стана така бързо, че баронът още не бе успял да се

намеси.
— А, парон ти Нусинген, сега ас съм бротафачка на човешко

месо… — извика ужасната Азѝ, промъквайки се през приставите до
дивана, където се престори, че открива банкера.

— Отфратителна уличница! — възкликна Нюсенжан и се
изправи в цялото си финансистко величие.

И той се втурна между Естер и Лушар, който при един вик на
Контансон свали пред него шапката си.

— Господин барон дьо Нюсенжан!…
При едно движение на Лушар съдебните пристави излязоха от

жилището, като свалиха до един почтително шапка. Остана само
Контансон.

— Господин баронът ще плати ли?… — запита търговският
агент с шапка в ръка.

— Ште блатя — отговори Нюсенжан, — но трепфа та снам са
какфо здафа тума.

— Триста и дванадесет хиляди франка и няколко сантима с
разноските, но арестуването не влиза вътре.

— Дриста хиляти франка! — възкликна баронът. — Тофа е
мноко скъпо сапуштане са етин мъш, брекарал ношта на тофа
канапе — пошепна той на ухото на Йороп.

— Този човек наистина ли е барон дьо Нюсенжан? — запита
Йороп Лушар и придружи съмнението си с жест, на който би завидяла
госпожица Дюпон — последната субретка в „Театр-Франсе“.

— Да, госпожице — отговори Лушар.
— Да — потвърди и Контансон.
— Ас откофарям са нея — каза баронът, засегнат в

честолюбието си от съмненията на Йороп, — остафете ме та й каша
тфе туми.

Естер и старият влюбен влязоха в спалнята, до чиято ключалка
Лушар счете за нужно да долепи ухо.

— Ас фи опичам пофече от шифота си, Ездер; но сащо та
тафате на фашите кретитори бари, фместо та ки слошите фаф
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фашия тшоп? Фарфете фаф сатфора; опештафам фи та купя тнес
сто хиляди екю са сто хиляти франка и фие ште имате тфеста
хиляди франка са фас…

— Излишна е тази игра — обади се Лушар. — Заемодавецът не е
влюбен в госпожицата… Разбирате ли?… И откакто знае, че сте
влюбен в нея, настоява още повече да получи всичко.

— Проклет петант! — ядоса се Нюсенжан на Лушар, отвори
вратата и го въведе в спалнята. — Ти не снайш какфо кофориш! На теп
ште ти тафам, ако уретиш таси рапота, тфатесет на сто…

— Невъзможно, господин барон…
— Как, господине — намеси се Йороп, — ще ви даде ли сърце да

оставите да отведат господарката ми в затвора!… Искате ли да ви дам
спестяванията си, вземете ги, госпожо, имам четиридесет хиляди
франка…

— О, горкото момиче — извика Естер, прегръщайки Йороп, —
не съм те познавала досега!

Йороп се разрида.
— Блаштам — изрече жално баронът, извади бележника си и взе

от него едно четвъртито листче от бланките, давани от банката на
банкерите, където остава само да се попълни сумата с цифри и с думи,
за да се изплати тя на приносителя.

— Не си правете труда, господин барон — каза Лушар, — имам
заповед парите да ми бъдат изплатени само в злато или в сребро.
Заради вас бих приел и банкноти.

— Тартюф! — викна баронът. — Я ми покашете болиците!
Контансон извади три досиета, обвити в синя хартия, които

баронът взе, като гледаше към него, сякаш искаше да каже: „Ти пи
збечелил пофече, ако ме пе бредубретил.“

— Можех ли да зная, че сте тук, господин барон? — отвърна
шпионинът, без да го е грижа ще го чуе ли Лушар, или не. — Вие
загубихте много, като престанахте да ми се доверявате. Мамят ви —
добави този дълбокомислен философ, вдигайки рамене.

„Тофа е фярно“ — рече си баронът. После, като разгледа
полиците, се обърна към Естер:

— Ах, тетето ми, фие сте шертфа на колям мошеник! На
исмамник!
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— Уви, така е — каза бедната Естер, — но той много ме
обичаше!…

— Ако ас бих снаял… ас пих тал фаф фаши ръце етно
фасрашение!

— Обърквате се, господин барон — възрази Лушар, — налице е
и трети приносител.

— Та — съгласи се той, — има дрети бриносител… Серисе!
Чофек на обосицията!

— Бедата го прави остроумен — забеляза Контансон с усмивка,
— служи си с игра на думи.

— Ще желае ли господин баронът да напише две думи до
касиера си? — запита Лушар усмихнато. — Ще изпратя при него
Контансон и ще отпратя хората си. Времето напредва и с всички ще
научат…

— Отифай, Конданзон! — викна баронът. — Мой касиер шифее
на ъкъла на улица Мадюрен и Аркад. Ето ти пелешка, та отите сас
нея при дю Тийе или при Келер, ако фаф нашата панка нема зто
хиляти екю… Оплечете се, анкелчето ми — обърна се той към Естер,
— фие зте зфопотна. Зтари шени по-опасни от млади… — каза той,
поглеждайки към Азѝ.

— Отивам да развеселя кредитора — каза тя — и той ще ми даде
с какво да се позабавлявам днес. — После добави с отвратителен
поклон: — Озтанете си със страфе, коспотин парон.

Лушар прибра полиците от ръцете на барона и двамата с него
зачакаха в салона, където след половин час пристигна касиерът заедно
с Контансон. Дойде и Естер, облечена в прелестен, макар и набързо
направен тоалет. След като Лушар преброи парите, баронът поиска да
види отново полиците, обаче Естер ги взе с котешка бързина и ги
прибра в чекмеджето си.

— Какво ще дадете за моите нещастни хора? — запита
Контансон барона.

— Фие не сте понезли много штети — отвърна той.
— А кракът ми! — викна Контансон.
— Лужар, ште татете зто франка на Гонданзон от остатъка

на хилядарката.
— Много хупафа шена — каза касиерът на барон дьо Нюсенжан,

като излизаха от улица Тетбу, — но здруфа мноко зкъпо на коспотин
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парона.
— Пасете фсишко фаф тайна — отвърна му баронът, който бе

замолил за същото и Контансон и Лушар.
Лушар си тръгна, а след него и Контансон; но на булеварда Азѝ,

която го бе причакала, спря търговския агент.
— Съдебният пристав и заемодавецът са там, в един файтон —

каза му тя. — Те са жадни, а има и блажно!
Докато Лушар броеше парите, Контансон успя да разгледа

клиентите. Той забеляза очите на Карлос и формата на челото му под
перуката, а и тази перука с основание му се видя подозрителна; като се
престори на човек, съвсем непричастен в онова, което ставаше, той взе
номера на колата; Азѝ и Йороп го заинтригуваха до крайна степен и
той сметна, че баронът е жертва на извънредно ловки хора, толкова
повече, че когато потърси услугите му, Лушарбе проявил странна
сдържаност. Освен това ритникът на Йороп не бе улучил Контансон
само в пищяла на крака. „Тоя удар ми мирише на «Сен-Лазар»!“ —
каза си той.

Карлос плати щедро на пристава, отпрати го и каза на кочияша:
— В Пале-Роайал, до главната стълба!
„Ах, кучето му недно! — рече си Контансон, който чу

нареждането. — Тук има нещо!…“
Карлос пристигна в Пале-Роайал с такава скорост, че можеше да

не се бои от преследване. Впрочем там той прекоси по свой навик
галериите, нае друг файтон на площад Шато д’О, каза на кочияша:
„Пасаж Опера, откъм улица Пилон“ и след четвърт час влезе в улица
Тетбу.

Като го видя, Естер му каза:
— Ето съдбоносните документи!
Карлос взе полиците и ги разгледа; после ги изгори в огъня на

камината.
— Номерът е изигран! — каза той и показа тристата хиляди

франка, завити в пакет, които извади от джоба на редингота си. — Това
и стоте хиляди франка, пипнати от Азѝ, ни дават възможност да
действуваме.

— Боже! Боже! — възкликна нещастната Естер.
— Слушай, глупачко — каза й свирепо този човек, който

мислеше за всичко, — бъди за пред хората любовница на Нюсенжан и
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ще можеш да виждаш Люсиен, той му е приятел, не ти забранявам да
изпитваш чувства към него!

Естер съзря слаба светлинна в помръкналия си живот и си
отдъхна.
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НЯКОИ РАЗЯСНЕНИЯ

— Йороп — каза Карлос, отвеждайки я в един ъгъл на будоара,
където никой не можеше да чуе и думичка от разговора им, — доволен
съм от теб, моето момиче.

Йороп вдигна очи и го погледна с израз, който така промени
посърналото й лице, че свидетелката на тази сцена Азѝ, която пазеше
на вратата, се запита дали причината, поради която Карлос държеше в
ръцете си Йороп не е по-дълбока от онази, заради която тя се
чувствуваше зависима от него.

— Но това не е всичко, моето момиче. Четиристотин хиляди
франка са нищо за мен… От Пакар ще получиш фактура за сребърна
посуда за тридесет хиляди франка; на нея е отбелязано полученото
капаро, но златарят Биден е направил разходи. Секвестираните от него
предмети навярно ще бъдат обявени утре. Върви при Биден, той живее
на улица Арбр-сек, и той ще ти даде разписки от заложната къща за
десет хиляди франка. Ясно ти е, нали? Естер си е поръчала сребърни
сервизи, но не ги е платила и не ги е взела; тя ще бъде заплашена, че
ще се оплачат от нея за измама. Значи, на златаря трябва да се дадат
тридесет хиляди франка и десет хиляди на заложната къща, за да си
вземем сервизите. Всичко: четиридесет и три хиляди франка с
разноските. В сервизите има и сплав, баронът ще ги смени с други и
оттам ще измъкнем от него още няколко хилядарки. Вие дължите…
какво дължите за две години на шивачката?

— Може да са шест хиляди франка — отговори Йороп.
— Добре, ако госпожа Опост иска да й се плати и да си запази

тази клиентка, нека изготви сметка за тридесет хиляди франка, за
четири години. Същото ще направиш и с модистката. Бижутерът
Самуел Фриш, евреинът от улица Сент-Авоа, ще ти даде назаем
разписки, ние трябва да му дължим двадесет и пет хиляди франка,
освен това ще дължим и шест хиляди франка за скъпоценностите,
които сме заложили. Ще върнем на бижутера скъпоценностите,
половината от тях ще бъдат фалшиви; баронът няма да ги погледне. И
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най-после до осем дни ще измъкнеш още сто и петдесет хиляди франка
от нашия играч.

— Госпожата трябва малко да ми помогне — отвърна Йороп, —
поговорете с нея, защото тя стои като ударена и аз трябва да проявявам
повече досетливост, отколкото трима автори в една пиеса.

— Ако Естер започне да се видиотява, ще ме предупредиш —
каза Карлос. — Нюсенжан й е обещал кола с коне, а тя ще поиска сама
да ги избере и купи. Ще отидете при търговеца на коне, където работи
Пакар. Ще получим прекрасни и скъпи коне, които след известно
време ще започнат да куцат, така че ще трябва да ги сменим.

— Бихме могли да измъкнем шест хиляди франка от сметката на
парфюмериста — добави Йороп.

— О — възрази Карлос, поклащайки глава, — да напредваме
бавничко, стъпка по стъпка. Нюсенжан си е проврял само ръката в
машинката, а на нас ни трябва главата му. Освен всичко това нужни ни
са още петстотин хиляди франка.

— Ще успеете да ги получите — отговори Йороп. — Може би
госпожата ще стане по-мила с тоя тлъст глупак и като станат парите
около шестстотин хиляди, ще му поиска още четиристотин хиляди, за
да го обикне повече.

— Слушай сега, момичето ми — каза Карлос. — В деня, когато
получа и последните сто хиляди франка, за тебе ще има двадесет
хиляди.

— За какво ще ми послужат те? — запита Йороп, отпуснала
ръце, като човек, комуто животът се вижда невъзможен.

— Ще можеш да се върнеш във Валансиен, да си купиш едно
хубаво дюкянче и ако искаш, да станеш почетна жена; по света има
всякакви вкусове и Пакар си е мислил понякога за тази работа; на
главата му не тежи нищо, няма нищо и на съвестта му, двамата може да
си допаднете — възрази Карлос.

— Да се върна във Валансиен!… Допускате ли такова нещо? —
възкликна Йороп.

Родена във Валансиен от много бедни родители тъкачи, Йороп бе
изпратена на седем години в една тъкачница, където съвременната
индустрия бе злоупотребила с физическите й сили, а порокът
преждевременно я бе покварил. Прелъстена на дванадесетгодишна
възраст и станала майка на тринадесет, тя бе тръгнала със съвсем
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развратени хора. При едно убийство се бе явила шестнадесетгодишна
като свидетелка пред наказателния съд. Под напора на някакъв остатък
от честност и на ужаса, внушаван от правосъдието, тя допринесе с
показанията си за осъждането на обвиняемия на двадесет години
каторжен труд. Престъпникът (един от рецидивистите, чиято
организация налага страхотни отмъщения) бе казал на момичето пред
самия съд: „След десет години, Прюданс (Йороп се наричаше Прюданс
Сервиен), ще се върна за да те закопая, та ако ще и да ме порежат за
това.“ Председателят на съда се опита наистина да успокои Прюданс
Сервиен, обещавайки й подкрепата и заинтересоваността на
правосъдието; нещастното момиче бе изпълнено от такъв истински
ужас, че се разболя и лежа почти година в болницата. Темида е
разумно същество, представлявано от група непрекъснато сменявани
индивиди, чиито добри намерения и спомени са подобно на тях самите
извънредно преходни. Прокуратурите и съдилищата не могат да
предотвратят престъпленията, те са създадени, за да ги поемат, след
като са извършени. В това отношение една превантивна полиция би
била истинско благо за страната, обаче думата „полиция“ плаши
законодателя, който не умее вече да прави разлика между управление,
администриране и създаване на закони. Законодателят се стреми
държавата да обхване всичко, сякаш тя е в състояние да действува.
Каторжникът навярно все още мислеше за жертвата си и щеше да си
отмъсти, а правосъдието щеше да е забравило и единия, и другия.
Разбрала инстинктивно (ако щете, в едри линии) опасността, Прюданс
напусна Валансиен и дойде на двадесет и седем години в Париж, за да
се укрие. Там тя върши четири занаята, между които най-добрият бе
работата й като фигурантка в един малък театър. Запозна се с Пакар,
на когото разказа нещастията си. Пакар — дясната ръка на Жак Колен
и негов поддръжник — разказа на господаря си за Прюданс, а като
почувствува нужда от робиня, господарят каза на Прюданс: „Ако искам
да ми служиш, както се слугува на дявола, ще те отърва от Дюрю.“
Дюрю бе името на каторжника, дамоклевият меч, надвиснал над
главата на Прюданс Сервиен. Без тези подробности на мнозина
критици верността на Йороп би се сторила малко вероятна. А никой не
би разбрал развръзката, която готвеше Карлос.

— Да, момичето ми, ще можеш да се върнеш във Валансиен…
Дръж, чети. — И той й подаде снощния вестник, като й показа с пръст
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следното съобщение: „Тулон. Вчера бе извършена екзекуцията на
Жан-Франсоа Дюрю… Още сутринта гарнизонът…“ и т.н.

Прюданс изпусна вестника; краката й се подкосиха; тя се
възраждаше към живот, защото, както сама казваше, откакто Дюрю я
заплашил, хлябът никога не й се бил усладил.

— Виждаш ли, удържах на думата си. Трябваше да минат четири
години, за да падне главата на Дюрю, като го накарам да попадне в
клопка… Така! Свърши си тук работата и ще завъртим някаква малка
търговийка в твоя градец с двадесет хиляди франка като жена на
Пакар, на когото разрешавам да се залови с почтено занятие.

Йороп взе отново вестника и зачете с жадни очи подробности,
които пресата не се уморява да дава за екзекутирането на каторжници
от преди двадесет години: внушителното зрелище, свещеника, успял
да накара нещастника да се върне към църквата, обръщението на
стария престъпник към бившите му другари, вдигнатите за стрелба
дула на пушките, коленичилите каторжници; след това износените
разсъждения, които с нищо не променят режима в каторгите, където
гъмжи от престъпления.

— Трябва да вземем отново Азѝ на работа — каза Карлос.
Азѝ се прибра, без нищо да разбере от изражението на Йороп.
— За да се върне тя като готвачка тук, като начало предложете на

барона вечеря, каквато никога не е ял — продължи той. — После му
кажете, че Азѝ е загубила всичките си пари в игра на карти и отново е
започнала работа по къщите. Няма да имаме нужда от лакей за колата;
Пакар ще бъде кочияш, кочияшите не напускат мястото си, а там почти
не можеш да ги стигнеш, шпионите по-малко могат да го засегнат.
Госпожата ще го накара да носи напудрена перука и дебела филцова
триъгълна шапка с галони; това ще го промени, пък и аз ще го
гримирам.

— Ще имаме прислужници в къщи, така ли? — запита Азѝ,
поглеждайки изпод вежди.

— Почтени хора — отговори Карлос.
— Все малодушни — възрази мулатката.
— Ако баронът наеме жилище, Пакар има един приятел, който

може да стане портиер — продължи Карлос. — Ще ни трябва още
само един лакей и една прислужница за кухнята, вие ще можете да
наблюдавате двама души…
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Точно когато Карлос се гласеше да си ходи, дойде Пакар.
— Стойте тук — каза той, — на улицата има хора.
Тези толкова прости думи направиха ужасно впечатление.

Карлос се качи в стаята на Йороп и стоя там, докато Пакар не дойде да
го вземе с наета кола, която се доближи до самата къща. Той пусна
перденцата и колата тръгна със скорост, която би разстроила всякакъв
опит за преследване. Като стигна до квартал Сент-Антоан, нареди да
го свалят на няколко крачки от пиацата за фиакри, докъдето отиде пеш,
и така стигна до кея Малаке, избягвайки любопитните хора.

— Виж, момче — каза той на Люсиен, показвайки му
четиристотин банкноти по хиляда франка, — надявам се, че това е
аванс срещу цената на имота Рюбампре. Ще рискуваме сто хиляди.
Сега пускат първите омнибуси и парижани ще се уловят на тази
новост; след три месеца парите ни ще се утроят. Познавам тоя род
работи: от капитала ще вземат и ще раздадат прекрасни дивиденти, за
да вдигнат шум около акциите. Подема се една идея на Нюсенжан.
Когато откупуваме имението Рюбампре, няма да платим всичко
наведнъж. Ти ще отидеш при де Люпо и ще го замолиш да те
препоръча на адвоката Дерош, един хитрец, когото ще посетиш в
кантората му; ще му кажеш да отиде в Рюбампре и да огледа мястото, а
ти ще му обещаеш двадесет хиляди франка, ако той успее да ти уреди
тридесет хиляди ливри рента, като закупи за теб за осемстотин хиляди
франка земята около развалините на замъка.

— Как бързо ги нареждаш!… Бързаш! Бързаш!
— Винаги бързам. Но да оставим шегите. Ще внесеш сто хиляди

екю в бонове в Държавното съкровище, за да не им губиш лихвите;
можеш да ги оставиш на Дерош, той е не само хитър, но и почтен…
Като свършиш и това, тръгвай за Ангулем и убеди сестра си и зет си да
поемат една малка неофициална лъжа. Роднините ти могат да кажат, че
са ти дали шестстотин хиляди франка, за да улеснят женитбата ти с
Клотилд дьо Гранлийо, това не е нещо позорно.

— Спасени сме! — провикна се Люсиен зашеметен.
— Ти, да! — продължи Карлос. — Само че това ще стане, когато

излезеш от църквата „Сен-Тома д’Акен“, оженен за Клотилд…
— От какво се боиш? — запита Люсиен, наглед силно

заинтересуван за съветника си.
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— Явиха се някакви любопитни лица по следите ми… Трябва да
заприличам съвсем на духовник, а това е много неприятно! Като ме
види с молитвеник под мишница, дяволът няма да ме
покровителствува вече.

В същия миг барон дьо Нюсенжан, който бе тръгнал под ръка с
касиера си, стигна до вратата на своя дом.
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ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

— Поя се мноко — каза той, прибирайки се в къщи, — че
напрафих колема глупост… О, ние ште си фасфърнем парите…

— Жалко, че коспотин барон се афиширал — отговори добрият
германец, който се интересуваше само от външната страна на нещата.

— Та, моята официална липофница трепфа та бъте тостойна
са мен — забеляза този финансов Луи XIV.

Уверен, че ще притежава рано или късно Естер, баронът отново
стана предишният голям финансист. Той пое така здраво
ръководството на делата си, че когато на следния ден го намери в шест
часа в кабинета да проверява ценни книжа, касиерът му потри
радостно ръце.

— Нема какфо, коспотин паронът напрафил зпезтяване брез
позлетната ношт — забеляза той с типична немска усмивка:
едновременно хитра и глупава.

Ако богаташите като барон дьо Нюсенжан имат повече
възможности от другите хора да пръскат парите си дори и когато се
отдават на безумства, възможностите да ги печелят са също повече.
Макар че финансовата политика на банкерската къща „Нюсенжан“ е
изложена другаде, не ще е излишно да отбележим, че такива огромни
богатства не се печелят, изграждат, увеличават и запазват във времена
като нашите на търговски, политически и индустриални революции
без страхотни загуби на капитали или, ако щете, без налози върху
състоянието на отделни лица. В общото земно хранилище се влагат
много малко нови ценности. Всяка нова придобивка представлява ново
неравенство в общото разпределение на благата. Държавата връща
това, което е взела; но вземе ли нещо банката „Нюсенжан“, то си
остава нейно. Този Жарнаков удар се изплъзва от обсега на законите
поради причината, която щеше да превърне Фридрих II в човек като
Жак Колен, тоест в престъпник, ако вместо да печели земи чрез
сражения, се бе заловил с контрабанда или с търговия на недвижими
имоти. Да принуждаваш европейските страни да сключват заеми с
двадесет или десет на сто лихва, да си изкарваш тези двадесет или
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десет процента от капиталите на гражданите, да глобяваш на едро
индустриалците, като изземваш суровините, да подаваш на създателя
на някое предприятие въже, за да го държиш над водата, докато си
присвоиш задъхващото се негово предприятие, с една дума, всички
подобни битки за печалби съставляват върховната политическа линия
на парите. Разбира се, за банкера, както и за търговеца, има рискове; но
има толкова малко хора в състояние да започнат такива битки, че
овцете нямат никакво отношение към тях. Тези големи неща се вършат
между овчарите. Затова, тъй като екзекутираните (термин,
употребяван в борсовия жаргон) са виновни, че са пожелали да имат
големи печалби, обикновено никой не съчувствува на бедите,
причинени от комбинациите на хора като Нюсенжан. Един спекулант
си бил пръснал черепа, някакъв борсов агент забягнал, някой си
нотариус отвлякъл парите на сто семейства (което е по-лошо,
отколкото да убиеш човек), един банкер фалирал — всички тези
катастрофи се забравят в Париж за няколко месеца и скоро остават под
вълните на бурния живот в големия град.

Безчислените богатства на хора като Жак Кьор, Медичите, Анго
от Диеп, Офреди от Ла Рошел, Фюгер, Тиеполо, Корнер някога са били
добити честно благодарете на привилегии, дължащи се на незнание на
източниците на всички ценни стоки; днес обаче географските познания
така са проникнали в масите, конкуренцията така е ограничила
печалбите, че всеки случай на бързо забогатяване е плод или на
случайността, или на някакво откритие, или пък е кражба. Покварена
от скандални примери, дребната търговия отвърна — особено от десет
години насам — на вероломството в разбиранията на едрата търговия с
отвратителни посегателства върху суровините. Там, където се прилага
химията, вече не се пие вино, така че винената индустрия е в упадък.
За да избягнат данъците, продават фалшифицирана сол. Съдилищата
са в ужас от общата непочтеност. Френската търговия се излага пред
целия свят, а и Англия също се деморализира. У нас злото идва от
политическите закони. Хартата обяви царството на парите и оттогава
преуспяването стана върховна повеля на една загубила вярата си епоха.
Затова, независимо от зашеметяващите печалби и от благовидните им
основания, покварата в горните обществени слоеве е безкрайно по-
отвратителна, отколкото недостойната и едва ли не индивидуална
поквара в низшите слоеве, отделни подробности от която внасят
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комизъм (дори да приемем, че той ни възмущава) в нашия разказ.
Правителството, което се страхува от всяка новаторска мисъл, е
изхвърлило от театъра елементите на съвременния комизъм. По-
нелиберална от Луи XIV, буржоазията трепери, ако види, че се
представя „Сватбата на Фигаро“, забранява да се играе (заради
политическата му страна) „Тартюф“ и естествено не би разрешила и
представянето на „Тюркаре“, защото Тюркаре е станал всесилен. А
щом е така, комедията се превръща в повествование и търговската
книга — в не толкова скорострелно, но по-сигурно оръжие на поетите.

През описваната сутрин, сред шетнята около уговорени срещи,
издаване на нареждания, няколкоминутни заседания, превръщащи
кабинета на Нюсенжан в нещо като чакалня на гара, един от борсовите
му агенти му съобщи за изчезването на един от членовете на
акционерното дружество, който бе измежду най-богатите и най-
способните, Жак Фалекс, брат на Мартен Фалекс и приемник на Жюл
Демаре. Жак Фалекс бе официален борсов агент на банковата къща
„Нюсенжан“. Хладнокръвно, сякаш бе ставало дума да се заколи
някаква овца за Великден, баронът се бе заклел заедно с дю Тийе и
братята Келер да разори този човек.

—_Той не моша та истърши_ — забеляза спокойно Нюсенжан.
Жак Фалекс бе направил огромни услуги при спекулирането с

ценни книжа. Той бе спасил положението чрез умели ходове при една
криза преди няколко месеца. Но да чакаш признателност „от
«рисовете»“ не е ли все едно да искаш да разчувствуваш зиме
украинските вълци?

— Горкият човек — отвърна агентът, — той дотолкова не се е
надявал на такъв завършек, че бе мебелирал една малка къщичка за
любовницата си на улица Сен-Жорж. Изхарчи сто и петдесет хиляди
франка за мебели и картини. Толкова много обичаше госпожа дю Вал-
Нобл!… А сега тази жена трябва да напусне всичко това… Нищо не е
платено.

„Топре! Топре — рече си Нюсенжан, — ето злучай та попрафим
моите сакупи от таси ношт…“

— Ништо ли не е блатил? — запита той борсовия агент.
— Е — отвърна агентът, — съществува ли такъв невъзпитан

доставчик, който да не открие кредит на Жак Фалекс? Изглежда, че
избата е пълна с чудни напитки. В скоби казано, къщата се продава,
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той се канеше да я купи. Договорът е на негово име! Каква глупост!
Сребърна посуда, мебели, вина, кола и коне — всичко ще отиде в
ръцете на простолюдието, а какво ще получат заемодавците?

— Елате удре — каза Нюсенжан, — ас ще сам расглетал всичко
тофа и ако не обяфят фалит и не уретят нештата по приятелски,
ште фи натофаря та татете расумна цена са таси мепел, като
поемете и токофора…

— Това може отлично да се уреди — отвърна агентът. — Вървете
тази сутрин там, ще намерите един от съдружниците на Фалекс с
доставчиците, които вероятно ще искат да получат предимство; само
че фактурите им са у госпожа дю Вал-Нобл, издадени са на името на
Фалекс.

Барон дьо Нюсенжан изпрати един от служителите си при
нотариуса; Жак Фалекс му бе говорил за тази къща, която струваше
най-много шестдесет хиляди франка, и той пожела да стане веднага
неин собственик, за да може да се разпорежда с наемите.

Касиерът (той бе почтен човек!) дойде да разбере губи ли шефът
му нещо от фалита на Фалекс.

— Напротиф, траги ми Волфганг, ас ште зпечеля зто хиляди
франка!

— Ах! А как?
— Как? Ште имам малка кашта, която тоси нештасник

Фалекс потготвял за своята люпофница. Ште там петесет хиляди
франка на кретиторите и ште получа фсишко; нотариусат Карто
ште получи од мен нарештания са каштата, саштото собственикът
е притезнен… Ас снаял тофа, но малко бил сакупил ума… Зкоро
мойта пошествена Ездер ште шифее фаф малак тфорец … Фалекс
ме сафете там: прелест и сафсем ефтина… Точно като са мен.

Фалитът на Фалекс принуди барона да отиде на Борсата;
невъзможно му бе обаче да излезе от улица Сен-Лазар, без да мине по
улица Тетбу; той страдаше вече, че няколко часа не е виждал Естер,
щеше му се да я има постоянно при себе си. Печалбата, която
разчиташе да получи от тленните останки на агента си, превръщаше
загубата от четиристотин хиляди франка в нещо съвсем поносимо.
Възхитен от мисълта да съобщи на анкелчето си преместването му от
улица Тетбу на улица Сен-Жорж, където Естер щеше да бъде в етин
малак тфорец, а спомените нямаше вече да пречат на щастието им,
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той вървеше като младеж, увлечен в блянове, и паважът му се
струваше мек. На завоя с улица Троа-Фрер, както се бе замечтал
посред улицата, баронът видя срещу себе си съвсем разстроената
Йороп.

— Кате отифаш?… — запита я той.
— Ох, господине, у вас отивах… Вчера вие бяхте прав! Сега

виждам, че горката госпожа трябваше да отиде за няколко дена в
затвора. Но разбират ли жените от финанси?… Като научили, че
госпожата се е прибрала у дома си, всичките й заемодавци се
нахвърлиха върху й като на плячка… Вчера в седем часа вечерта,
господине, дойдоха и разлепиха едни ужасни обяви, че в събота ще
разпродават мебелите й… Но това още не е нищо… Госпожата, която е
извънредно добра, пожела на времето да направи услуга на онова
чудовище, знаете го!

— Какфо чутофиште?
— Е де, оня, в когото беше влюбена, д’Етурни. О, той беше

очарователен. Само че беше картоиграч, това е.
— Той икраеше сас потпрафени карти…
— Така да е! Ами вие?… Вие какво правите на Борсата? —

продължи Йороп. — Но нека да довърша. Един ден, уж за да не си
пръснел Жорж черепа, тя отнесе в заложната къща всичките си
сребърни сервизи и скъпоценностите си, които не бяха още платени.
Научавайки, че е дала нещо на един от кредиторите, надойдоха и
всички останали и й направиха сцена… Заплашват я с изправителния
съд… Вашият ангел на подсъдимата скамейка!… От това и една
перука ще настръхне!… Тя плаче и казва, че щяла да се хвърли в
реката… О, и ще го направи.

— Ако тойта у фас, край на Порсата — извика Нюсенжан. — А
не ми фасмошно та не отита там, саштото ште спечеля нешто са
нея… Фарфи та я успокоиш: ас ште платя талкофете й, ште тойта
фаф четири часа. Но, Ишени, каши й та ме опича боне малко…

— Как малко, много!… Вижте какво, господине, само щедростта
може да спечели сърцето на жените… Разбира се, щяхте да спестите
стотина хиляди франка, ако я оставехте да отиде в затвора. Добре, ама
нямаше никога да спечелите сърцето й… Както и тя ми казваше:
„Йожени, той беше много щедър, величествен… има красива душа!“

— Каса ри тя тофа, Ишени? — възкликна баронът.
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— Да, господине, пред мен го каза.
— Тръш, на ти тесет луитора…
— Благодаря… Но сега плаче и от вчера е проляла толкова сълзи,

колкото света Магдалена е изплакала за един месец… Жената, която
обичате, е отчаяна, и то заради дългове, които не тя е направила на
всичкото отгоре! О, тия мъже! Те изсмукват жените така, както жените
изцеждат старците… Тъй е!

— Те фсишки са такифа… Та поемеш саталшения… А чофек
никога не брави тофа… Та не подписфа ништо фече. Ас ште платя,
но ако тя потпише опис фетнаш… Ас…

— Какво ще направите? — запита Йороп изчаквателно.
— Поше мой! Ас немам никакфа фласт нат нея… Ште се

салофя сас нейните рапоти… Фарфи та я утейшиш и й каши, че слет
месец ште шифей фаф малак тфорец.

— Господин барон, вие направихте капитално вложение с голяма
лихва в сърцето на една жена! Знаете ли… намирам, че сте се
подмладили, а аз съм една обикновена камериерка, често съм виждала
такова нещо… то става от щастие. Щастието има някакъв отклик…
Ако имате пари, авансирани за чужда сметка, не съжалявайте за тях…
Ще видите колко ще спечелите. Още отначало казах на госпожата, че
ще бъде най-последната от жените, една уличница, ако не ви обикне,
защото вие я измъквате от ада… Щом се премахнат грижите й, и ще
видите каква е. Между нас казано, мога да ви призная нещо, през
нощта, когато тя плака толкова много… Какво искате?… Жената
държи на уважението на мъжа, който ще я издържа… тя не смееше да
ви каже това… искаше да избяга.

— Та испяга! — провикна се баронът, ужасен от такова
намерение. — Ах, Порсата, Порсата… Отифай, фарфи бри нея, ас
нема та флисам фатре… Нека само та я фитя на просореца… тофа
ште ми тате змелост.

Естер се усмихна на господин дьо Нюсенжан, когато той мина
покрай дома й, а той отмина с тежки стъпки, мислейки си: „Тя е етин
анкел!“ А ето как постъпи Йороп, за да получи толкова непостижим
резултат.
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НЕОБХОДИМИ ОБЯСНЕНИЯ

Към два часа и половина Естер бе свършила с обличането, както
когато очакваше Люсиен; бе прелестна. Като видя, че е готова,
Прюданс, която гледаше през прозореца, каза: „Ето господина!“
Бедната девойка се затече, мислейки, че ще види Люсиен, а видя
Нюсенжан.

— О, каква болка ми причиняваш! — каза тя.
— Само по този начин можех да ви представя заинтересувана от

един жалък старец, който ще плати всичките ви дългове — отвърна
Йороп, — защото най-после всичко ще бъде изплатено.

— Какви дългове? — възкликна клетото създание, мечтаещо
само как да задържи любимия си, на когото две страшни ръце слагаха
крила, за да отлети.

— Дълговете, които господин Карлос измисли за госпожата.
— Как! Събрани са вече почти четиристотин и петдесет хиляди

франка! — викна Естер.
— Останали са още за сто петдесет хиляди; но всичко това

баронът не го прие зле… Той ще ви измъкне оттук, ще ви настани фаф
етин малак тфорец Бога ми, не сте за оплакване!… На ваше място,
тъй като сте хванали тоя мъж откъм добрата му страна, след като
задоволя всички искания на Карлос, бих го накарала да ми даде къща и
рента. Дума да не става, госпожата е най-красивата жена, която съм
виждала, и най-привлекателната, но грозотата настъпва така бързо! И
аз бях свежа и хубава, а вижте ме сега. На двадесет и три години съм,
почти колкото госпожата, а изглеждам десет години по-възрастна…
Една болест стига… Е, ама ако си имаш къща в Париж и рента, не се
страхуваш, че ще свършиш на улицата…

Естер не слушаше вече Йороп-Йожени-Прюданс Сервиен.
Волята на човека, надарен със способността да покварява, я бе
потопила отново в тинята със същата власт, която бе използувал, за да
я измъкне оттам. Които познават любовта в нейната безбрежност,
знаят, че от нея не се изпитва наслада, ако не е съпроводена от
добродетели. След сцената в оня бордей на улица Ланглад Естер бе
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забравила напълно някогашния си живот. До днес бе живяла,
погълната изцяло от чувството си, съвсем добродетелно. Ето защо, за
да не срещне пречки, опитният съблазнител бе постъпил умело и бе
подготвил всичко така, че тласкано от предаността, на горкото момиче
му оставаше само да даде съгласието си за мошеничества, извършени
вече или на път да се извършат. Като разкриваме тънкото
превъзходство на този покварител, показваме по какъв начин той бе
подчинил Люсиен. Предизвикваш непреодолими желания, изкопаваш
една дупка, напълваш я с барут и във върховния момент казваш на
съучастника си: „Мръднеш ли с глава, всичко отива във въздуха!“
Някога, пропита от разбирания, свойствени на куртизанките, Естер бе
намирала тяхното примамливо държане за толкова естествено, че бе
ценила другарките си само по това какво могат да накарат един мъж да
изхарчи за тях. Пропилените богатства са нещо като военни нашивки
за тези жени. Разчитайки на спомените на Естер, Карлос не се бе
излъгал. Военните хитрости, уловките, прилагани хиляди пъти не само
от тоя вид жени, но и от мъжете-прахосници, не смущаваха Естер.
Горката девойка, чувствуваше само падението си. Тя обичаше Люсиен,
а ставаше официална любовница на барон дьо Нюсенжан: за нея
всичко се свеждаше до това. Обстоятелството, че испанецът взема
предварителната сума, дадена за нея, че Люсиен издига сградата на
благосъстоянието си с камъните на нейния гроб, че една-единствена
любовна нощ струва на стария банкер повече или по-малко хилядарки,
че Йороп измъква няколко стотици по хиляда франка чрез горе-долу
остроумни средства — нищо не интересуваше това влюбено същество;
друг червей разяждаше сърцето му. Цели пет години тя се бе виждала
чиста като ангел! Любеше, бе щастлива и не бе измамила нито веднъж
Люсиен. Тази красива и невинна любов сега щеше да бъде опетнена.
Умът й не противопоставяше досегашния й красив и неизвестен за
хората живот на бъдещото й позорно съществуване. То не бе нито
сметка, нито поетична склонност, а някакво неизразимо и безкрайно
дълбоко чувство: бе непорочна, а ставаше порочна; бе чиста, ставаше
опетнена; бе възвишена, ставаше недостойна. Тъй като бе станала
честна по своя воля, нравственото падение й се струваше непоносимо.
Затова, когато баронът я бе заплашил с любовта си, бе й хрумнало да
се хвърли през прозореца. С една дума, тя обичаше беззаветно
Люсиен, и то така, както рядко се обича мъж. Жените, които твърдят,
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че любят и си вярват, че обичат повече от мъжа, танцуват, играят,
кокетират с други мъже, кичат се за хората и отиват при тях, за да
оберат жътвата от жадни погледи. Без да показва, че прави жертва,
Естер бе извършила чудесата на истинската любов. Тя бе любила цели
шест години Люсиен като сваляните в кал или нечистота актриси или
куртизанки, които жадуват за благородството и самоотвержеността на
истинската любов и като се влюбят, проявяват изключителност (не
трябва ли да създадем някаква дума, за да се предаде нещо толкова
рядко!). Изчезналите древни народи — гърци, римляни, народите от
Изтока — винаги са затваряли жената, а би трябвало влюбената жена
да се затваря по своя воля. Така че ясно става защо, напускайки
вълшебния дом — място, където тя бе живяла като в поема, като на
празненство, — за да влезе фаф малкия тфорец на някакъв студен
старец, Естер се почувствува като обзета от душевна болест. Тласкана
от желязна ръка, тя бе потънала до кръста в безчестието, преди да
успее да размисли; но от два дни вече размисляше, затова чувствуваше
как смъртен хлад обзема сърцето й.

При думите, „че ще свърши на улицата“, тя скочи и каза:
— На улицата?… Не, по-скоро в Сена…
— В Сена?… А господин Люсиен?… — каза Йороп.
Това единствено слово накара Естер да седне отново в креслото,

където тя остана, загледана в една фигура на килима с очи, събрали
като във фокус всичките й сълзи. В четири часа барон дьо Нюсенжан
намери „своя ангел“, потънал в океан от размисли и решения, океана,
по който пътуват женските умове и от който те се връщат с думи,
неразбираеми за хора, които са плували сами.

— Расфетрете фашето чело… красафице моя — каза й баронът,
като седна до нея. — Фие нема та имате фече тълкофе… ас ште се
распера с Ишени и слет етин месец фие ште напузнете тофа
шилиште, са та флесете фаф етин малак тфорец… О, какфа хупафа
рачишка. Тайте та фитя колко теши. (Естер остави ръката си в
неговата, както куче подава лапата си.) Ах, фие тафате ръката си, но
не тафате сарцето, а ас опичам сарцето фи…

Това бе казано така искрено, че клетата Естер погледна към
стареца с израз на съжаление, който почти го подлуди. Влюбените,
както и мъчениците, се чувствуват братя по нещастие! Най-голямо
взаиморазбиране съществува между две сходни страдания.
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— Горкият човек! — промълви тя. — Той обича.
Чувайки тази дума, чийто смисъл не разбра, баронът побледня,

кръвта закипя във вените му и той задиша небесен въздух.
Милионерите на неговата възраст заплащат за подобно усещане с
толкова злато, колкото жените поискат от тях.

— Опичам фи, както опичам моята тъштеря… — каза той — и
чуфетфам тук (баронът постави ръка на сърцето си), че изкам та фи
фиштам само штаслифа.

— Ако искате да си останете за мене само баща, аз също много
ще ви обичам, никога няма да ви напусна, а и вие ще видите, че не съм
лоша жена, нито съм продажна и интересчийка, както изглеждам
сега…

— Фие сте брафили трепни клупости — отвърна баронът —
като фсишки красифи шени, тофа е фсишко. Та не кофорим фече са
тофа. Нашият санаят е та печелим бари са фас… Патете
штаслифа: сакласен съм та бъта като фаш пашта са неколко тена,
саштото распирам, че трепфа та звикнеге сас моята шалка
вънжност.

— Наистина ли? — извика тя и като стана, скочи на коленете на
Нюсенжан, обви ръце около врата му и се притисна до него.

— Изтина — отговори той, опитвайки се да изобрази усмивка на
лицето си.

Тя го целуна по челото, повярва в едно невъзможно
споразумение: да си остане чиста и пак да вижда Люсиен… Започна да
милва банкера така, че у нея отново се появи Ла Торпий. Тя омагьоса
стареца, който й обеща да се държи като баща четиридесет дена. Тези
четиридесет дни бяха необходими за купуването и обзавеждането на
къщата от улица Сен-Жорж. Но щом излезе на улицата и си тръгна за в
къщи, баронът си каза: „Аз съм етин клупак!“ И наистина в
присъствието на Естер той се превръщаше на дете, но далеч от нея
отново навличаше кожата на „риса“, също както картоиграчът се
влюбва в девойка на име Анжелик всеки път, когато няма и пукнат
грош.

„Полофин милион и оште не поснафам спалнята й, тофна сначи
та си мноко клупаф: са штастие никой ништо нема та уснае“ —
казваше си баронът след двадесет дни.
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Той вземаше хубави решения да свърши с тази жена, която бе
купил толкова скъпо; но озовеше ли се пред Естер, през цялото време
се стараеше да поправи грубостта от първата им среща. Като измина
обаче един месец, каза й:

— Ас не мока та фи бъта фечно пашта.
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СХВАТКА МЕЖДУ ДВЕ КРАЙНИ ЛЮБОВНИ СТРАСТИ

Към края на месец декември 1829 година, преди да настани
Естер в малкия дом на улица Сен-Жорж, баронът замоли дю Тийе да
заведе там Флорин, за да види дали всичко отговаря на богатството на
Нюсенжан и дали думите етин малак тфорец са били превъплътени
от архитектите, натоварени да направят тази клетка достойна за
птичката. Всички изобретения на разкоша преди революцията от 1830
година превръщаха къщата в образец на добрия вкус. Архитектът
Грендо бе направил от нея шедьовър на способностите си като
декоратор. Подновеното с мрамор стълбище, изкуствените мрамори,
тъканите, умерено поставената позлата и най-малките подробности,
както и най-големите ефекти надминаваха всичко, което векът на Луи
XV е оставил в Париж в тази област.

— Това е моята мечта: това и добродетелният живот! — каза
усмихнато Флорин. — А за кого са тези разноски? — запита тя
Нюсенжан. — Да не би да е някоя паднала от небето девственица?

— Тофа е етна шена, която се фръшта към непето — отвърна
баронът.

— Така ще те превърне в Юпитер — каза актрисата. — А кога
ще я видим?

— О, в деня, когато ще се чествува настаняването й тук —
възкликна дю Тийе.

— Не по-рано… — каза баронът.
— Ще трябва хубавичко да се постегнем, да си направим косите

и да се покрием със скъпоценности — продължи Флорин. — О, какви
грижи ще създадат жените на шивачките и на фризьорите си за тази
вечер!… А кога?…

— Не съм ас, който сапофятфа.
— Ама че жена!… — възкликна Флорин. — Ах! Как бих искала

да я видя!…
— Ас сешто — каза наивно баронът.
— Как! Къщата, мебелите и жената, всичко това ново ли ще

бъде?



197

— Дори и банкерът — добави дю Тийе, — защото приятелят ми
се вижда съвсем подмладен.

— Ще трябва обаче да възвърне поне за малко двадесетте си
години — забеляза Флорин.

През първите дни на 1830 година всички в Париж говореха за
любовното увлечение на Нюсенжан и за главоломния разкош в къщата
му. Горкият барон бе станал за посмешище на всички; обзет от
напълно разбираема ярост, той намисли като финансист да изпълни
едно свое желание, което да удовлетвори бясната страст, терзаеща
сърцето му. Желанието му беше, като чествува настаняването в новия
дом, да изостави образа на благороден баща и да получи наградата за
толкова много жертви. Тъй като Ла Торпий редовно го побеждаваше,
той реши да разгледа въпроса за свързването си с нея чрез писма, така
че тя да се заангажира писмено. Банкерите вярват само на полици. И
така, през един от първите дни на тази година „рисът“ стана рано,
затвори се в кабинета си и се залови да съчинява следното писмо, и то
на добър френски език, защото той произнасяше зле, но пишеше доста
добре.

„Скъпа Естер, цвете на мислите ми и единствено
щастие в живота ми, когато ви казах, че ви обичам, както
обичам дъщеря си, не ви казах истината, а мамех и себе си.
По този начин исках само да изразя светостта на чувствата
си, които не приличат на никое от чувствата, изпитвани от
мъжете, първо, защото съм вече стар и, второ, защото
никога не съм бил влюбен. Обичам ви толкова много, че
любовта ми към вас не би отслабнала дори и да струваше
колкото цялото ми състояние. Бъдете справедлива!
Повечето мъже не биха видели като мене ангел във ваше
лице; аз никога не съм поглеждал към вашето минало.
Обичам ви, както обичам дъщеря си Огюста, а тя е
единственото ми дете, и същевременно както бих любил
жена си, ако тя бе способна на любов към мене. Ако
щастието е единственото опрощение за един влюбен
старец, запитайте се дали не играя смешна роля. Във вас
виждам моята утеха, радостта на старините си. Много
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добре знаете, че докато съм жив, ще бъдете най-щастливата
жена, а знаете също, че и след смъртта ми ще бъдете
достатъчно богата, така че всички жени да завиждат на
съдбата ви. Откакто имах щастието да ви заговоря, вие
имате своя дял във всички мои сделки, а освен това съм
открил сметка на ваше име в банката. След няколко дни ще
влезете в къща, която, ако ви хареса, ще стане рано или
късно ваша. Като баща ли ще ме приемете там, или най-
после ще бъда щастлив?… Простете, че ви пиша така
направо; но когато съм при вас, губя смелост и прекалено
дълбоко чувствувам, че вие сте по-силната от двама ни.
Нямам намерение да ви оскърбявам, искам само да ви кажа
колко много страдам и колко е жестоко да чакам на моята
възраст, когато всеки ден ми отнема и надеждите, и
удоволствията. Внимателното ми държане е гаранция за
искрените ми чувства. Постъпвал ли съм някога като
заемодавец? Вие сякаш сте крепост, а аз не съм вече
младеж. Когато ви се оплаквам, вие отговаряте, че всичко
това е свързано с живота ви, и като ви слушам, аз ви
вярвам; в къщи обаче изпадам в черни мисли и съмнения,
срамни и за вас, и за мен. Отначало ми се сторихте много
добра, невинна и красива; на вас обаче ви харесва да
разрушавате тази представа. Сама преценете. Ще ми
кажете, че в сърцето си таите някакво чувство, някаква
безмилостна страст и отказвате да ми доверите името на
човека, когото обичате… Естествено ли е това? Вие
превърнахте един доста силен мъж в нечувано слаб
човек… Вижте докъде съм стигнал! Принуден съм да ви
питам какво бъдеще предвиждате след пет месеца на
любовта ми! Освен това трябва също да зная каква роля ще
играя на празненството във вашия дом. Парите не са нищо
за мен, щом става въпрос за вас; не съм обаче толкова
глупав, че да се отнасям с пренебрежение към тях; но дори
любовта ми да е безкрайна, парите ми не са неограничени,
а аз държа на тях само заради вас. Да! Ако можех да ви дам
всичко, което притежавам, и беден да получа вашата обич,
бих предпочел да бъда просяк, но обичан, отколкото богат
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и презиран от вас. Вие така ме променихте, скъпа моя
Естер, че вече никой не ме познава; платих десет хиляди
франка за една картина на Жозеф Бридо, защото ми
казахте, че бил даровит, но непризнат. На всички бедни,
срещани по пътя, давам по пет франка от ваше име. Е, и
какво иска бедният старец, които гледа на себе си като на
ваш длъжник всеки път, когато му правите честта да
приемете нещичко от него?… Да задоволи само една своя
надежда, и то каква надежда, велики боже! Не е ли по-
скоро увереността, че от вас той ще получи само толкова,
колкото старостта му може да вземе? Пламъкът на сърцето
ми обаче ще подпомогне жестоките ви измами. Готов съм
да изпълня всички условия, които ще предявите, за да бъда
щастлив и да изпитам насладите, твърде намалели вече за
мене; но кажете ми поне, че в деня, когато станете
собственица на къщата, ще приемете сърцето и верността
на оня, който до края на живота си остава

Ваш роб
Фредерик дьо Нюсенжан“

— О, ама това гърне с милиони вече ми дотегна! — възкликна
превърналата се отново в куртизанка Естер.

Тя взе един лист за писма и написа по цялата му дължина
прочутото изречение на Скриб, превърнало се за негова чест в
пословица: „Много си въобразявате!“

След четвърт час обаче, обзета от угризения, Естер написа
следното писмо:

„Господин барон,
Не обръщайте ни най-малко внимание на писмото,

което получихте от мене; бях се пренесла в буйните години
на моята младост; така че простете на едно бедно момиче,
което трябва да си остане робиня. Никога не съм
чувствувала така пълно унизеното си положение, както от
деня, когато ме предадоха на вас. Вие платихте, аз съм ви
задължена. Няма нищо по-свято от дълговете на
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безчестието. Нямам правото да свърша със себе си, като се
хвърля в Сена. Човек винаги може да плати дълга си с тази
ужасна монета, но тя е добра само за едната страна;
следователно ще ме намерите готова да изпълня заповедите
ви. В една-единствена нощ ще искам да платя всички суми,
вложени за този съдбоносен час, а уверена съм, че един
час, прекаран с мене, струва милиони, толкова повече, че
той ще бъде пръв и последен. След това ще съм ви се
изплатила и ще мога да напусна живота. След падението си
почтената жена има някаква надежда да се поправи; ние
обаче, куртизанките, пропадаме много ниско. Ето защо аз
съм взела вече решението си, и то така, че ви моля да
запазите това писмо като доказателство за причината на
смъртта на онази, която се нарича

Ваша покорна слугиня за един ден
Естер“

Като изпрати и това писмо, Естер започна да съжалява и след
десет минути написа трето. Ето го:

„Прощавайте, скъпи бароне, пак аз ви пиша. Не съм
искала нито да се подигравам с вас, нито да ви наскърбя;
исках само да ви накарам да поразсъждавате по следното
просто нещо: ако си останем като баща и дъщеря, ще
изпитате слабо, но трайно удоволствие; ако настоявате за
изпълнението на договора, ще плачете за мен. Не желая да
ви отегчавам повече: денят, в който предпочетете
любовната наслада пред другото щастие, ще бъде последен
за мен.

Ваша дъщеря
Естер“

При получаването на първото писмо баронът изпадна в студена
ярост, от която един милионер може да умре; той се погледна в
огледалото, позвъни и викна на новия си прислужник:
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— Паня са краката!…
Докато си киснеше краката, пристигна второто писмо; той го

прочете и загуби съзнание. Отнесоха милионера в леглото му. Като
дойде на себе си, видя седналата до него госпожа дьо Нюсенжан.

— Това момиче има право! — каза му тя. — Защо искате да
купите любовта?… Продава ли се тя на пазара? Я да видя какво сте
писали?

Баронът подаде черновите и госпожа дьо Нюсенжан ги прочете с
усмивка. Тогава пристигна третото писмо.

— Чудно момиче! — възкликна баронесата, като прочете и него.
— Какфо да прафя, коспошо? — запита баронът жена си.
— Ще чакате.
— Та чакам! — продължи той. — Природата е песмилостна…
— Слушайте, драги мой — каза баронесата, — напоследък бяхте

чудесен към мене, затова ще ви дам един добър съвет.
— Фие сте топра шена!… — отговори той. — Прафете

тълкофе, ас ште ги блатя …
— Това, което ви се случи при получаването на писмата, трогва

повече жената, отколкото похарчените милиони или всичките ви
писма, колкото и хубаво да са написани: постарайте се тя косвено да го
научи и може би ще стане ваша… И нямайте никакви угризения, няма
да умре от това — продължи госпожа дьо Нюсенжан, оглеждайки
хубаво мъжа си.

Госпожа дьо Нюсенжан нямаше понятие за природата на
куртизанката.
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ДОГОВОР ЗА МИР МЕЖДУ АЗЍ И БАНКЕРСКА КЪЩА
„НЮСЕНЖАН“

„Колко е умна коспоша ди Нусинген!“ — каза си баронът, когато
жена му излезе. Но колкото и да се възхити от хитрия съвет, който
току-що бе му дала баронесата, не можа да измисли как да го
използува; така че не само се чувствуваше, но и направо си казваше, че
е глупец.

Глупостта на човека, боравещ с пари, макар и станала
пословична, е все пак относителна. С умствените способности става
както с физическите. Силата на танцьора е в краката му, силата на
ковача в ръцете; хамалинът от халите привикна да пренася товари,
певецът обработва гласа си, а пианистът укрепва китките си. Банкерът
се стреми да комбинира сделки, да ги съпоставя и да раздвижва
печалбите, както авторът на водевили се научава да комбинира
различни ситуации, да ги проучва и размества героите си. Така че от
барон дьо Нюсенжан не трябва да се иска остроумен разговор, както от
математика не може да се изисква поетично мислене. Колко творци се
срещат в дадена епоха, които в житейското ежедневие са красноречиви
и духовити като госпожа Корнюел? Бюфон е бил възтромав, Нютон не
е обичал никого, лорд Байрон е обичал само себе си, Русо е бил
налудничав, с мрачен характер, Лафонтен — разсеян. Ако са еднакво
разпределени, човешките сили ще произведат навсякъде глупци или
посредствени хора; неравномерно разпределени, те раждат
несъобразност, която наричаме гений, а ако можехме да я видим, щеше
да ни изглежда като осакатеност. Същият закон управлява и тялото:
съвършената красота е почти винаги придружена от липса на
темперамент или глупост. Паскал е бил голям математик и велик
писател, Бомарше — забележителен делови човек, а Замѐ —
изключителен царедворец — тези редки изключения потвърждават
правилото за специализирането на човешкия ум. Така че в областта на
спекулативните изчисления банкерът проявява толкова ум, ловкост,
хитрост и качества, колкото и добрият дипломат в областта на
националните интереси. Ако все още е способен, когато напусне
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работата си, банкерът пак би станал голяма личност. Един Нюсенжан,
който да представлява и принц дьо Лил, и Мазарини или Дидро, е
почти невъзможно човешко съчетание, каквото е било съчетанието на
човешки способности у Перикъл, Аристотел, Волтер и Наполеон.
Блясъкът на императорското слънце не бива да затъмнява отделния
човек, императорът притежаваше чар, той бе образован и остроумен.
Господин дьо Нюсенжан бе само банкер и като повечето си събратя без
никаква друга мисъл извън сметките, вярваше само в сигурните
стойности. Що се отнася до изкуствата, той проявяваше благоразумие
и като напълваше шепите си със злато, прибягваше до познавачи; така
станеше ли дума да се строи къща, да се обърне внимание на здравето,
да се купи земя или рядка вещ, той се обръщаше към най-добрия
архитект, най-добрия лекар, най-големия познавач на картини и статуи,
най-умелия адвокат. Но понеже не съществуват заклети експерти в
областта на интригите, нито пък познавачи в любовната страст, влюби
ли се, банкерът изпада в трудно положение и се забърква в женските
хитрини. Ето защо Нюсенжан не можа да измисли нищо по-добро от
онова, което бе вече извършил, а именно да даде пари на някакъв
Фронтен — независимо от това дали е жена или мъж — и той да мисли
и действува вместо него. Единствено госпожа дьо Сент-Естев можеше
да осъществи пътя, подсказан от баронесата. Банкерът съжаляваше
горчиво, че се скара с противната търговка на тоалетни
принадлежности. И все пак, вярвайки в магнетичната сила на касата си
и в успокояващото лекарство с надпис „карати“, той позвъни на
прислужника си и му нареди да потърси на улица Ньов-Сен-Марк
отвратителната вдовица и да я замоли да дойде при него. В Париж
крайностите се събират благодарение на човешките страсти. Там
порокът споява непрекъснато бедния с богатия, величието с
нищожеството. Императрицата иска съвет от някоя си госпожица
Льонорман. С една дума, във всяка епоха велможата намира по един
Рампоно.

Новият лакей се завърна след два часа.
— Господин барон — съобщи той, — госпожа дьо Сент-Естев е

разорена.
„Ах, толкофа по-топре — рече си баронът радостно, — фаф

ръцете ми е!“
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— Бедната жена, като че ли е мръднала малко — продължи
прислужникът. — Освен това е попаднала в ръцете на някакъв дребен
актьор от театрите от предградията, когото от благоприличие
представя за свой кръщелник. Изглежда, че е отлична готвачка, търси
работа.

„Теси тяфолски толнокачезтфени тушици притежафат
фсякакфи начини са бечелене на бари и снаят фсишки пътишта та ки
израсхотфат…“ рече си баронът, без да му идва наум, че пред него ще
се появи един истински Панюрж.

Той изпрати слугата си да търси госпожа дьо Сент-Естев, която
дойде чак на другия ден. Разпитан от Азѝ; новият лакей на барона
съобщи на този преоблечен в женски дрехи шпионин ужасните
последици от прочитането на писмата, изпратени от любовницата на
барона.

— Господинът навярно обича много тази жена — завърши той
разказа си, — защото едва не умря. Аз го съветвах да не отива вече при
нея, тогава тя скоро ще започне да му се умилква. Жена, която, казват,
струвала вече на господин барона петстотин хиляди франка, без да се
броят парите за жилището на улица Сент-Жорж!… Тя иска пари, само
пари. Като излизах от къщи, баронесата казваше със смях: „Ако
продължава все така, това момиче ще ме направи вдовица.“

— Дявол да го вземе — отговори Азѝ, — никога не трябва да се
коли кокошка, която снася златни яйца!

— Във вас е единствената надежда на господин барона —
продължи лакеят.

— О, защото умея да се оправям с жените!…
— Хайде, влезте — покани я той, изпълнен със смирение пред

тази тайнствена сила.
— Е, как е? — каза мнимата Сент-Естев, като влезе смирено при

болния. — Господин баронът имал неприятности?… Какво да ви кажа?
Навсякъде има по нещо. И на мене ми се случиха нещастия. За два
месеца колелото на съдбата се завъртя зле и ето че сега търся работа…
И двамата бяхме неблагоразумни. Ако господин баронът ме бе
настанил като готвачка при госпожа Естер, щеше да има в мое лице
най-предана служителка и аз щях да му бъда много полезна, щях да
надзиравам Йожени и госпожата.
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— Не стафа тума са тофа — отвърна баронът. — Не мога та й
се налоша и тя ме фърти като…

— Пумпал — довърши Азѝ. — Вие на други сте успявали да се
наложите, татенце, но тя ви държи здравата и си играе с вас… Има
божия правда!…

— Прафта ли? — каза баронът. — Ас не съм те фикал та ми
четеш морал …

— Е, синко, малко морал не вреди. За нас това е солта на живота,
както порокът — за набожните хора. Я да видим сега вие бяхте ли
щедър? Платихте ли дълговете й?…

— Та! — каза жално баронът.
— Това е добре. Освободили сте от заложната къща вещите й и

това е още по-добре; но, съгласете се… то не е достатъчно: това още
не й позволява да харчи, а тия жени обичат да блестят…

— Поткотфям й етна иснената на улица Сен Шорж… Тя
снае… — отвърна баронът. — Само че не искам та пъта клупак…

— Напуснете я тогава…
— Страх ме е, че ште ме озтафи та си отита! — викна

баронът.
— А искаме да си получим онова, за което сме похарчили

толкова пари, нали така, синко? — отвърна Азѝ. — Слушайте! Тия
милиони са измъкнати от хората! Казват, че вашите били двадесет и
пет! (Баронът не можа да прикрие усмивката си.) Хубаво! Трябва да
пуснете един!…

— Ас ште пузна сас утофолстфие, но фетнага ште ми поизкат
фтори — отговори баронът.

— Да, разбирам — каза Азѝ, — не искате да кажете „Б“, да не би
да поискат да стигнете до „Я“. Обаче Естер е почтено момиче…

— Много бочтена! — викна баронът. — Тя фсе се исфиняфа, но
понеше тряпфа та плати тос тълк…

— С една дума, не иска да ви стане любовница, отвращавате я. И
аз я разбирам, момичето се е водило винаги по прищевките си. Когато
си познавал само очарователни младежи, малко те е грижа за някакъв
старец… Вие не сте хубав, дебел сте като Луи XVIII и сте
възглупавичък, като всички, които вместо да галят жени, гледат да
трупат богатства. Но както и да е, ако не се скъпите за шестстотин
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хиляди франка, аз се нагърбвам да превърна Естер във всичко, каквото
пожелаете.

— Шестстотин хиляди франка!… — възмути се баронът и леко
подскочи. — Ездер фече ми зтрува етин милион!…

— За щастието си струва да дадете един милион и шестстотин
хиляди франка, мой тлъсти развратнико. Вие познавате мъже, които в
наше време са изяли с любовниците си повече от един или два
милиона. Аз познавам дори жени; които са стрували живота на някого;
има и такива, дето са си изтърсили главата в коша… Нали знаете за
онзи лекар, който отровил приятеля си?… Искал да забогатее, заради
една жена.

— Та, поснафам го, но ас моше та съм флюпен, на не сам
клупаф, поне в моя том, саштото, штом отита при нея, котоф съм
та й там и кесията си…

— Слушайте, господин барон — каза Азѝ и зае величествена
поза, — достатъчно са ви изръсвали. Да не се наричам Сент-Естев
(искам да кажа в търговията), ако не взема вашата страна.

— Топре!… Ште ти бъте платено.
— Вярвам, защото ви доказах, че мога и да си отмъщавам. Да

знаете освен това, че притежавам начини да ви издухам под носа
госпожа Естер, както се духа на свещ — добави тя, хвърляйки му
страховит поглед. — Освен това аз нея си я познавам добре! Когато
тази малка уличница ви направи щастлив, тя ще ви стане още по-
необходима. Вие ми платихте добре по-рано, поиздърпаха ви ушите, но
в края на краищата дадохте парите. А и аз си изпълних поетите
задължения, не е ли така? Добре, сега ще ви предложа нова сделка.

— Та чуем.
— Вие ме настанявате като готвачка у госпожата, вземате ме за

десет години, надницата ми е хиляда франка и вие ми плащате
предварително за пет години (нещо като капаро де!). Настаня ли се
веднъж у госпожата, ще знам как да я накарам да направи някои
отстъпки. Например ще й доставите чудесен тоалет от госпожа Огюст,
която познава вкусовете на госпожата и знае как се облича, и
нареждате новият й екипаж да чака при вратата в четири часа. На
излизане от Борсата отивате при нея и тръгвате на кратка разходка в
Булонската гора. Добре, ама по този начин тя показва пред всички, че е
ваша любовница… Сто хиляди франка… Ще вечеряте с нея (знам как
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да приготвям подобни вечери); после я завеждате на представление, на
вариете, ложа до сцената и цял Париж ще каже тогава: „Ето го стария
мошеник Нюсенжан с любовницата си…“ Приятно ли е да накараш
хората да повярват това? Аз съм добра жена, това влиза в първите сто
хиляди франка… За една седмица при такова държане ще напреднете
много.

— И ште съм сагупил зто хилят и франка…
— През втората седмица — продължи Азѝ, като се престори, че

не е чула последното жално изречение, — след като бъде насочвана
така, госпожата ще се реши да напусне малкото си жилище и да се
настани в дома, който й предлагате. Вашата Естер ще е видяла вече
много хора, ще е намерила бившите си приятелки, тя ще пожелае да
блесне и ще приеме гости в царското си жилище! То си е в реда на
нещата… Още сто хиляди франка! Така де, вие сте си у вас, Естер се е
изложила… тя е във властта ви. Остава още една дреболия, където ти,
дебеланко, ще играеш главната роля! („Ама какви очички отваря това
тлъсто чудовище!“) Е, нагърбвам се и с тази работа. Четиристотин
хиляди франка… О, колкото за тях, дебеланко, ще ми ги дадеш на
другия ден… Не съм ли честна?… Аз имам повече доверие в теб,
отколкото ти в мен. Ако уговоря госпожата да се покаже като ваша
любовница, да се изложи, да приеме всичко, което ще й предложите, и
ако това стане може би още днес, ще повярвате, че наистина съм
способна да я доведа дотам, че да предаде големия Сен-Бернарски
проход. А това не е лесно. За да премине оттам вашата артилерия, ще
трябва толкова стрелба, колкото за първия консул в Алпите.

— А сашто?
— Защото сърцето й е препълнено с любов, както казвате вие,

дето знаете латински, rasibus[1] — обясни Азѝ. — Тя се мисли за
Савската царица, защото се е пречистила чрез жертвите, направени за
любовника й… такива мисли си пъхват понякога тия жени в главата!
Но, момчето ми, нека бъдем справедливи, това е хубаво нещо! Няма да
се учудя, ако тая шегобийка си умре от мъка, че ви принадлежи;
успокоява ме само това, че в нея по начало има нещо много добро,
казвам ви го, за да ви насърча.

— Ти си натарена та сапласняваш, както ас та прафя панкофи
стелки — каза баронът, който слушаше Азѝ възторжено и мълчаливо.

— Съгласен ли си, пиленцето ми? — запита Азѝ.
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— Та, но са петтесет хиляти франка, не са сто!… И ште ти
там петзтотин хиляти на трукия тен слет тършестфото ми.

— Дадено, отивам на работа — отговори Азѝ. — О, и вие можете
да дойдете — продължи тя авторитетно. — Господинът ще намери
госпожата кротка като котешко гръбче и може би вече настроена да му
бъде приятна.

— Фарфи, фарфи, мила моя — каза баронът, потривайки ръце.
Усмихна се на отвратителната мулатка и си каза! „Колко е топре

та имаш мноко пари!“
Той скочи от леглото и отиде с весело сърце в канцеларията на

банката да се занимава с безкрайните си сделки.

[1] До гуша, догоре (лат.). — Б.пр. ↑
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САМОПРЕДАВАНЕ

Нищо не можеше да бъде по-гибелно за Естер от решението,
взето от Нюсенжан. Като се бореше против изневярата, бедната
куртизанка се бореше за живота си. Тази толкова естествена защита
Карлос наричаше превземки. И така, като взе предвидените за подобни
случаи предпазни мерки, Азѝ отиде да съобщи на Карлос разговора си
с барона и ползата, която бе извлякла от него. Гневът на Карлос бе
страшен като самия него; той отиде веднага с кола със спуснати
перденца при Естер, като накара кочияша да вкара колата чак в двора.
Когато се качи при бедното момиче, този двоен фалшификатор още бе
пребледнял; Естер го погледна и се отпусна в креслото с подкосени
крака.

— Какво ви е, господине? — запита го тя, разтърсена от тръпки.
— Остави ни сами, Йороп — каза той на камериерката.
Естер погледна към прислужницата си, както дете би погледнало

майка си, ако някой убиец го разделя от нея, за да му отнеме живота.
— Знаете ли къде ще изпратите Люсиен? — запита Карлос, като

останаха двамата сами.
— Къде?… — запита тя със слаб глас, като едва се осмели да

погледне палача си.
— Там, откъдето аз идвам, съкровището ми.
Пламъци заиграха пред очите на Естер, която продължаваше да

гледа.
— На каторга — добави той с нисък глас.
Естер затвори очи, краката й се опънаха, ръцете й_ _увиснаха, тя

пребеля. Карлос позвъни. Влезе Прюданс.
— Свести я — каза той студено, — не съм свършил.
Той се разхождаше из гостната, докато чакаше. Прюданс —

Йороп, бе принудена да го замоли да пренесе Естер на леглото; той я
вдигна с лекота, издаваща атлетическата му сила. Необходими бяха
най-силни лекарства, за да накарат Естер отново да почувствува
страданията си. След един час бедното момиче се съживи, за да



210

изслуша този жив кошмар, седнал на крайчеца на леглото й с
втренчени и искрящи очи — сякаш две струи стопено олово.

— Слушай, сърце мое — продължи той, — Люсиен се намира
между великолепен, щастлив и изпълнен с уважение и достойнство
живот и дупката с вода, тиня и камъни, където щеше да се хвърли,
когато го срещнах. Преди да получи за него титлата маркиз и да му
даде онази дълга върлина, наречена Клотилд, чрез която Люсиен ще се
издигне до властта, семейство Гранлийо иска от това скъпо дете да
притежава земя за един милион франка. Благодарение на нас двамата
Люсиен току-що можа да откупи майчиния си имот, стария замък
Рюбампре, който не струваше кой знае колко: тридесет хиляди франка:
адвокатът му обаче успя чрез сполучливи преговори да прибави към
него имот за един милион, срещу който сме платили триста хиляди
франка. Замъкът, разноските, възнагражденията на лицата, които
прикриха работата на тамошните хора, погълнаха останалото. Вярно е,
че тук имаме сто хиляди франка, вложени в сделки, които до няколко
месеца ще ни донесат от двеста до триста хиляди франка; но пак ще ни
останат да изплащаме четиристотин хиляди франка… След три дни
Люсиен се връща от Ангулем, където отиде, за да не го заподозрат, че е
спечелил състоянието си от нищелките на дюшеците ви…

— О, не! — каза тя и вдигна очи, изпълнени с благородство.
— Питам ви, сега ли е моментът да се плаши баронът? — каза

той спокойно. — А вие едва не сте го убили оня ден! Прочел писмото
ви и припаднал като жена. Имате прекрасен стил, поздравявам ви.
Какво щеше да стане с нас, ако баронът беше умрял? Когато Люсиен
излезе от църквата „Сен-Тома-д’Акен“ като зет на Гранлийо, вие, ако
искате, влезте в Сена… дори, любов моя, ще ви подам ръка, та да
потънем заедно. И това е начин да свършим. Но я си помислете малко!
Не е ли по-добре да живеете и да си казвате ежечасно: „Това блестящо
обществено положение, това щастливо семейство…“, защото той ще
има и деца… деца! (Мислили ли сте някога за удоволствието да
заровите ръце в косите на неговите деца?)

Естер затвори очи и потръпна.
— Да! Като вижда изградено такова щастие, човек си казва:

„Това е мое дело!“
Настъпи кратко мълчание, през което тези двама души

продължиха да се гледат.
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— Ето какво се опитах да направя от един отчаян човек, който
беше готов да се хвърли във водата — продължи Карлос. — Егоист ли
съм? Така трябва да се обича! Такава преданост се изпитва само към
кралете; но за мен моят Люсиен все едно, че е крал! Дори и да ме
приковат до края на живота ми в старите вериги, струва ми се, че бих
останал спокоен при мисълта: „Той е на бал, той е в двореца!“ Душата
и умът ми щяха да тържествуват, докато пазачите се гаврят с жалкото
ми тяло! А вие сте жалка женска и любовта ви е такава! Любовта на
куртизанката обаче би трябвало да бъде (както при всички покварени
хора) средство за осъществяване на майчинството, въпреки че
природата ви наказва с безплодие! Ако един ден открият под обвивката
на абата Карлос Ерера каторжника, какъвто бях по-рано, знаете ли
какво бих направил, за да не издам Люсиен?

Естер зачака отговора със страх и мъка.
— Бих умрял като негрите, като нагълтам езика си — продължи

той след кратко мълчание. — А вие с вашите преструвки издавате
следите ми. Какво толкова много ви бях поискал?… Да навлечете за
шест месеца, за шест седмици, дрехата на Ла Торпий и да си
послужите с нея, за да измъкнем един милион… Люсиен няма да ви
забрави никога! Мъжете не забравят човека, който остава в спомените
с щастието, на което се радват всяка сутрин, като се събуждат богати.
Люсиен стои по-високо от вас… По-рано той обичал Корали, а тя
умряла; той нямал с какво да я погребе, но не направил като вас преди
малко, те припаднал, макар че е поет; написал шест весели
стихотворенийца, получил за тях триста франка и платил погребението
на Корали. Притежавам тези стихове, зная ги наизуст. Хайде сега,
съчинете и вие вашите песни; бъдете весела, игрива! Бъдете такава, че
да не може да ви се противостои… и ненаситна! Разбрахте ли ме? Не
ме карайте да говоря повече… Целунете татко си… Сбогом…

Когато след половин час Йороп влезе при господарката си,
намери я коленичила пред разпятието в позата на Мойсей пред храста
при Ореб, предадена от най-вярващия от всички художници и
изобразяваща дълбоко и пълно обожаване на Йехова. С молитвата си
Естер се отказваше от красивия си, почтен и добродетелен живот,
който си бе създала, от честта и любовта си. Тя се изправи.

— О, госпожо, никога не сте били по-красива! — възкликна
Прюданс Сервиен, смаяна от възвишената красота на господарката си.
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И тя обърна бързо огледалото, та да може нещастната девойка да
се види. В очите й бе останало още нещо от възнеслата се към небето
душа… Лицето й сияеше. Потопени в сълзи, но пресушени от огъня на
молитвата, клепките й приличаха на окъпани от летен дъжд листа;
слънцето на чистата любов ги караше да блестят за последен път.
Устните й още пазеха като че ли следи от последните молитви към
ангелите, от които тя навярно бе взела венеца на мъченичеството, след
като им бе поверила неопетнения си живот. С една дума, бе бляскаво
величествена като Мария Стюарт при сбогуването й с короната, земята
и любовта.

— Бих искала Люсиен да ме види такава — каза тя и задавено
въздъхна. После продължи с тръпнещ глас: — А сега, да се веселим!

Чувайки тази дума, Йороп остана втрещена, сякаш бе чула някой
ангел да богохулствува.

— Е, какво си ме загледала, като че ли в устата си имам
карамфилови зърна, а не зъби? Отсега нататък ставам безчестно и
долно същество, крадла, проститутка и чакам милорда. Затова затопли
банята и приготви дрехите ми. Вече е обед, баронът навярно ще дойде,
като излезе от Борсата, и аз ще му кажа, че го чакам, нека Азѝ му
приготви царска вечеря, искам да го подлудя, този човек… Хайде,
върви, върви, моето момиче… Ще се веселим, тоест ще работим.

Тя седна пред писалищната маса и написа следното:

„Приятелю, ако готвачката, която ми изпратихте, не
бе работила по-рано при мене, щях да помисля, че
намерението ви е да ми съобщите колко пъти сте
припадали онзи ден след получаването на трите ми
бележчици. (Какво да ви кажа? Тогава бях много нервна и
прехвърлях спомени от жалкия си живот.) Аз обаче
познавам искреността на Азѝ. Не се разкайвам, че съм ви
причинила мъка, защото тя помогна да ми докажете колко
съм ви скъпа. Такива сме ние, нещастните, презирани
жени: истинското чувство ни трогва много повече,
отколкото предметът на луди разходи. Що се отнася до мен,
винаги съм се страхувала да не бъда като закачалката, на
която закачвахте себелюбието си. Да, въпреки прекрасните
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ви възражения, мислех, че гледате на мене като на
продажна жена. Сега обаче ще бъда послушна, но при
условие все пак мъничко да ми се подчинявате. Ако това
мое писмо може да замени предписанията на лекаря, елате
при мене, като излезете от Борсата. Ще намерите жената,
която се смята до края на живота си ваш източник на
наслади, без оръжие, накитена с подаръците ви.

Естер“

В Борсата баронът се показа така весел, доволен и привидно
сговорчив, позволи си толкова много шеги, че дю Тийе и Келер, които
също бяха там, не можаха да не го запитват за причината на веселостта
му.

— Опича ме… Скоро ште прафим тършезтво на къштата —
довери той на дю Тийе.

— На каква сума ви излиза всичко това? — намеси се грубо
Франсоа Келер, за когото казваха, че госпожа Колвил му струвала
двадесет и пет хиляди франка годишно.

— Таси шепа е анкел, тя никока не ми е искала и зтотинка.
— То никога не става така — отговори дю Тийе. — Точно за да

не искат никога нищо, те си измислят разни лели и майки.
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ЕСТЕР СЕ ПОЯВЯВА ОТНОВО НА ПОВЪРХНОСТТА НА
ПАРИЖ

От Борсата до улица Тетбу баронът каза седем пъти на лакея си:
„Фие стоите на едно място, шипайте коня те!“

Той изкачи пъргаво стъпалата и за първи път завари
любовницата си нагласена като проститутките, чието единствено
занимание е грижата за облеклото и за красотата им. Излязлото от
банята цвете бе свежо и ухаеше така, че можеше да вдъхне желание и у
Робер д’Арбрисел. Естер се бе нагиздила в чудесен домашен тоалет.
Дългият й жакет от черен рипс, гарниран с розови копринени ширити,
се отваряше над сива сатенена пола (това бе костюмът, който по-късно
си направи красивата Амиго в операта „Пуритани“). Шалче с бяла
бродерия падаше небрежно на раменете й. Ръкавите бяха пристегнати
с шевички, за да се пресекат буфаните, с които жените от доброто
общество бяха заменяли от известно време прекалено широките
ръкави. На великолепните си коси Естер бе прикачила с карфица —
както казваха, по лудешки — дантелена шапчица, която като че ли все
падаше, но не падаше, а й придаваше небрежен и не съвсем вчесан
вид, макар всеки отлично да виждаше белите пътечки в косите й.

— Не е ли ужасно, че виждате госпожата, която е толкова хубава,
в такава износена приемна? — запита Йороп барона, като му отваряше
вратата.

— Топре, фарфете токафа на улица Сен-Шорш — каза баронът,
спрял на едно място, като куче пред яребица. — Фремето е прекрасно,
ште се разхотим по Шан-с-Елисе, а коспоша Сен-Естеф и Ишени
ште пренезат там фаши тоалетни бринатлешности, бельо и
нашата фечеря.

— Ще направя всичко, както кажете — отговори Естер, — но ако
искате да ми направите удоволствие, наричайте готвачката ми Азѝ, а
Йожени — Йороп. Така съм преименувала всичките жени, които са ми
служили, още от времето на първите две. Не обичам промените…

— Аси… Ироп… — повтори баронът и започна да се смее. —
Колко зте смешна… Имате фъопрашение… Ас штях та ям много
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фечери, прети та нарека етна готфачка Аси.
— Такъв ни е занаятът, да ви веселим — каза Естер. — Нима

едно бедно момиче не може да бъде облечено от Европа и хранено от
Азия, щом вие живеете от целия свят? Такава е приказката. Има жени,
които биха погълнали цялата земя, на мен ми трябва само половината.
Това е!

„Какфа шена е тас Сент-Езтеф!“ — рече си баронът, възхитен
от промяната в държанието на Естер.

— Йороп, моето момиче, трябва ми шапка — каза Естер. —
Имам нужда също и от наметка от чер сатен с розова подплата,
гарнирана с дантели.

— Госпожа Тома не я е изпратила още… Хайде, бароне, бързо!
Разтичайте се! Започнете службата си на тежко физически работник,
тоест на щастлив човек! Щастието е бреме! Вие сте с кабриолета си,
вървете при госпожа Тома — обърна се Йороп към барона. — Ще
изпратите лакея си да вземе наметалото на госпожа Ван Богсек… А
главно — прошепна му тя на ухото — донесете й най-хубавите цветя,
които могат да се намерят в Париж. Сега е зима, гледайте да намерите
цветя от тропиците.

Баронът слезе и каза на слугите си: „Ври коспоша Тома.“
Прислужникът отведе господаря си при една прочута сладкарка.

— Тофа е етна търгофка на модни артигули, броклетнико, а не
на златкиши — каза баронът и забърза към Пале-Роайал, при госпожа
Прево, където поръча един букет за пет луидора, а в това време слугата
му отиде при модистката.

Разхождайки се из Париж, повърхностният наблюдател се
запитва кои ли са онези безумни хора, които купуват баснословно
скъпите цветя, красящи магазина на прочутата цветарка, или ранните
зеленчуци на търговеца за цяла Европа Шьове, който единствен
предлага в „Роше-дьо-Канкал“ истински и чудесен „преглед на двата
свята“… Всеки ден в Париж се изявяват сто и няколко страсти от вида
на Нюсенжановата, доказвани с купуването на редкости, които и
кралиците не могат да си доставят, предлагани на колене на
проститутки, които гледат, по думите на Азѝ, да блестят. Без тази
малка подробност една почтена буржоазка не би разбрала как се
стопява цяло състояние в ръцете на тези жени, чието обществено
предназначение според фуриеризма е може би да поправят бедите,
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причинени от скъперничеството и алчността. За обществото тези
прахосничества са без съмнение като поразяване с ланцет в болния от
плеврит организъм. С две думи, Нюсенжан поля търговията с повече
от двеста хиляди франка.

Нощта вече падаше, когато влюбеният старец се върна, и букетът
бе станал излишен. Времето да се отива зиме на Шан-з-Елизе е от два
до четири часа. Все пак колата послужи на Естер да отиде от улица
Тетбу до улица Сен-Жорж, където тя влезе в притежание на малкия
тфорец. Нека кажем, че Естер не бе била досега още предмет на такъв
култ, нито на подобни разноски, затова остана изненадана. Подобно
обаче на всички знатни и неблагодарни жени тя се въздържа да изрази
и най-малката почуда. Когато влезете в църквата „Сан Пиетро“ в Рим,
за да ви накарат да оцените размерите или височината на тази кралица
на катедралите, показват ви малкото пръстче на някоя статуя с не знам
каква си височина, а на вас то ви се струва най-обикновено пръстче.
Толкова много са критикували описанията, макар че те са необходими
за историята на нашите нрави, че тук се налага да направим като
водачите в Рим. И така, влизайки в трапезарията, баронът не можа да
се въздържи да не накара Естер да попипа плата на пердетата,
драпирани богато, по царски, подплатени с бяло моаре и гарнирани с
ширити, достойни за корсажа на португалска принцеса. Платът бе
коприна, донесена от Кантон; китайското търпение бе нарисувало по
него азиатски птички със съвършенство, което може да се срещне само
по средновековните ръкописи или в молитвеника на Шарл V —
гордост на императорската библиотека във Виена.

— Струфал е тфе хиляти франка аршина на етин милорт,
който го тонесъл от Индия.

— Много хубаво. Прекрасно! Какво удоволствие ще бъде да
пием тук шампанско! — каза Естер. — Пяната няма да изцапа паркета!

— О, госпожо — каза Йороп, — ами я вижте килима!…
— Килимът е бил прафен са моя бриятел херцок Дорлоня, но на

неко му се сдруфа мноко скъп и ас ко фсех, саштото сте кралица! —
каза Нюсенжан.

По някакво съвпадение излезе, че килимът — дело на един от
нашите най-добри художници, подхожда на криволиците на китайската
тъкан. Стените, рисувани от Шинер и Леон дьо Лора, изобразяваха
сладострастни сцени, които изпъкваха още повече поради
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дърворезбите по абаносовите пана, доставени прескъпо от Зомерард;
леките златни нишки привличаха дискретно светлината. Останалото
можете да си представите сами.

— Добре направихте, че ме доведохте тук — забеляза Естер, —
ще ми трябва цяла седмица, докато свикна с моята къща, та да не
приличам на парвеню…

— Моята къшта! — повтори радостно баронът. — Сначи,
бриемате?…

— Ами да, стократно „да“, глупаво животно — отвърна тя с
усмивка.

— Шифотно е тостатъчно…
— Казвам „глупаво“, за да стане галено — добави тя, като го

гледаше.
Бедният „рис“ улови ръката на Естер и я постави на сърцето си;

той бе достатъчно близо до животните, за да има усещания, но бе
прекалено глупав и не можеше да ги изрази.

— Фиште как тупа… от етна нежна тумичка! — каза той.
После отведе своята богиня (покиня) в спалнята.

— О, госпожо — каза Йожени, — аз не мога да остана тук! На
човек му се приисква веднага да си легне!

— Добре — отвърна Естер, — ще ти дам наведнъж всичко
това… Виж какво, тлъстото ми слонче, след вечеря ще отидем заедно
на представление. Ужасно ми се прииска да отида на театър.

Точно пет години бяха изминали, откакто Естер не бе ходила на
театър. По това време цял Париж се мъкнеше на Порт-Сен-Мартен, за
да гледа „Ришар д’Арленгтон“, една от пиесите, превърнати от
изразителната игра на актьорите в изображение на страшната
действителност. Като всички простодушни хора, и Естер обичаше да
изпитва трепета на ужаса, а също така да се разнежва и да плаче.

— Ще отидем да видим Фредерик Льометр — заяви тя, —
обожавам този актьор!

— Тофа е етна тифашка трама — каза Нюсенжан, разбрал в
миг, че ще трябва да се покаже с Естер.

Баронът изпрати лакея си да наеме една от двете странични
ложи, запазени за премиерите. Още едно своеобразие на Париж! Дори
и когато застаналият на глинените си крака Успех изпълни театралната
зала, винаги има една странична ложа, която може да се ангажира
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десет минути преди вдигането на завесата; директорите на театрите я
пазят за себе си, освен ако не трябва да задоволят нечия страст като
Нюсенжановата. Подобно на ранните зеленчуци на Шьове, тази ложа е
данък за прищевките на хората от парижкия Олимп.

Излишно е да говорим за сервизите. Нюсенжан бе струпал три:
малък, среден и голям. Десертните прибори на големия сервиз бяха от
изваяно позлатено сребро. За да не излезе, че претрупва масата със
златни и сребърни предмети, банкерът бе добавил към сервизите още
един, от чуден, фин порцелан по типа на саксонския, който струваше
повече от сребърната посуда. Колкото до покривките за маси, имаше от
Саксония, Англия, Фландрия и Франция, които се съревноваваха по
съвършенството на втъканите по тях цветя.

На вечеря дойде ред на барона да се изненада, като вкуси
яденето на Азѝ.

— Ас распирам сашто я наричате Аси — каза той, — тофа е
асиатска кухня.

— О, започвам да вярвам, че ме обича — забеляза Естер на
Йороп, — каза нещо като духовитост.

— Снам още много — каза баронът.
— Я гледай! Той бил като Тюркаре, и то повече дори, отколкото

разправят хората! — възкликна весело куртизанката при този отговор,
който бе напълно в духа на известните наивни думички, изплъзнали се
от устата на банкера.

Яденето бе с много подправки, за да разстрои стомаха на барона,
та той да си отиде рано в къщи; така че това бе всичко, което можа да
получи от първата си среща с Естер в областта на насладите. В театъра
му се наложи да изпие безкрайно количество чаши с подсладена вода,
при което през антрактите оставяше Естер сама. Същия ден, поради
една случайност, която напълно можеше да се предвиди, на
представлението бяха Тюлиа, Мариет и госпожа дю Вал-Нобл. „Ришар
д’Арленгтон“ има луд и заслужен успех, какъвто може да се види само
в Париж. Като гледаха тази пиеса, всички мъже разбираха, че могат да
изхвърлят законните си съпруги през прозореца, а на всички жени бе
приятно да видят колко несправедливо ги потискат. Жените си казваха:
„Това е вече прекалено, нас ни довеждат до… но и то често ни се
случва!…“ А жена с красотата и тоалета на Естер не можеше да блести
безнаказано в предна ложа на театъра при Порт-Сен-Мартен. Затова
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още при второто действие в ложата на двете балерини стана нещо като
революция, чиято причина бе пълната прилика на красивата непозната
с Ла Торпий.

— Хайде де! Че откъде се е появила? — запита Мариет госпожа
дю Вал-Нобл. — Аз мислех, че се е удавила…

— Но тя ли е? Вижда ми се тридесет и седем пъти по-млада и
по-красива от преди шест години.

— Може би се е запазила в лед, като госпожа д’Еспар и госпожа
Зайоншек — намеси се граф дьо Бранбур, който бе завел трите жени на
представление в една ложа в партера. — Не е ли това „плъхчето“, което
искахте да ми изпратите, за да омотаем чичо ми? — запита той Тюлиа.

— Именно — отвърна тя. — Дю Брюел, я вървете към оркестъра
да видите тя ли е.

— Как само се перчи! — възкликна госпожа дю Вал-Нобл,
послужвайки си с един чудесен израз от езика на леките жени.

— О — възрази граф дьо Бранбур, — тя има право, защото е с
моя приятел барон дьо Нюсенжан. Отивам при тях.

— Да не би това да е така наречената „Жан д’Арк“, която била
завладяла Нюсенжан, от три месеца ни надуват главата с това?… —
запита Мариет.

— Добър вечер, драги бароне — каза Филип Бридо, влизайки в
ложата на Нюсенжан. — Значи, сте се събрали с госпожица Естер?…
Госпожице, аз съм нещастният офицер, когото някога трябваше да
избавите от едно премеждие в Исудьон… Филип Бридо…

— Не познавам такъв човек — отвърна Естер и насочи бинокъла
си към залата.

— Коспошицата не се нарича Ездер; името й е коспоша тьо
Жампи (Шампи), тофа е етно малко имение, което ас купил са нея…
— отвърна баронът.

— Умеете да вършите тези работи — забеляза графът, — затова
онези дами твърдят, че госпожа дьо Шампи много се кокошинела …
Щом не желаете да си спомните за мене, може би ще благоволите да
познаете Мариет, Тюлиа и госпожа дю Вал-Нобл — продължи
парвенюто, получил благоволението на престолонаследника
благодарение на херцог дьо Мофриньоз.

— Ако тези дами се отнесат добре към мене, и аз ще бъда добре
разположена към тях — отвърна сухо госпожа дьо Шампи.
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— Добре — възкликна Филип, — те ще се отнесат прекрасно,
наричат ви „Жан д’Арк“.

— Е топре! Ако те шелаят та фи брафат компания, ас ште фи
озтафя с тех, саштото преятох — каза Нюсенжан. — Колата и
бризлугата фи ште тойтат та фи фсемат… Тяфол та я фсеме тас
Азѝ!…

— За пръв път излизаме и ще ме оставите сама! — викна Естер.
— Хубава работа! Човек трябва да е готов да умре на поста си. Аз
имам нужда от кавалера си, за да изляза. Ако някой ме обиди, значи,
няма кого да извикам?…

Егоизмът на стария милионер трябваше да отстъпи пред
задълженията на влюбения. Баронът се мъчеше, но остана. Естер
имаше основание да задържи кавалера си. Ако приемеше бившите си
познати, нямаше да я разпитват така сериозно в присъствието на
Нюсенжан. Филип Бридо побърза да се върне в ложата на балерините,
на които разказа как стоят нещата.

— Ах! Тя е сега собственица на моята къща на улица Сен-
Жорж! — каза с огорчение госпожа дю Вал-Нобл, която по израза на
тези дами бе останала без кола.

— Вероятно — отговори полковникът. — Дю Тийе ми каза, че
баронът е изхарчил за нея три пъти повече, отколкото вашият нещастен
Фалекс.

— Да отидем да я видим тогава? — предложи Тюлиа.
— А не! — възрази Мариет. — Много е хубава. Ще я посетя в

дома й.
— Аз пък смятам, че изглеждам добре и мога да рискувам —

отвърна Тюлиа.
Смелата Тюлиа отиде през антракта и възобнови познанството си

с Естер, която се задържа в рамките ни общите разговори.
— А откъде идваш, миличка? — запита танцьорката, която не

можеше вече да сдържи любопитството си.
— О, бях пет години в един замък в Алпите с някакъв

англичанин, ревнив като тигър, много богат човек, наричах го
джуджето, защото на ръст не беше и колкото съдията на град Ферет.
После попаднах на един банкер, както казва Флорин, от трън, та на
глог. И ето ме отново в Париж, затова ми се иска да се позабавлявам и
да си направя истински карнавал. Ще приемам много гости. Ох, трябва
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да си наваксам за пет години самота и вече започвам. Да прекараш пет
години с един англичанин, е много; според обявите шест седмици са
достатъчни.

— Банкерът ли ти подари тази дантела?
— Не, остана ми от индийския княз… Но колко съм нещастна,

миличка! Беше жълт като човек, завиждащ на преуспяващия си
приятел, мислех, че за десет месеца ще умре. Ами! Излезе издръжлив
като Алпите. Човек трябва да се пази от хора, дето уж черният им дроб
бил болен… Да не чуя вече да се говори за чер дроб. Прекалено
вярвах… на народните мъдрости… Оня богаташ ме ограби, той умря,
без да направи завещание, и семейството му ме изгони, като че ли бях
чумава. Затова пък казах на тоя дебелак: „Плащай и за другия!“ Прави
сте да ме наричате „Жан д’Арк“, аз загубих Англия и може би ще умра
изгорена в пламъците.

— На любовта!… — каза Тюлиа.
— И жива! — допълни Естер и се замисли.
Баронът се смееше на просташките шеги, но невинаги разбираше

веднага, така че смехът му приличаше на закъснелите ракети,
избухнали след фойерверка.

Ние всички живеем сред определен кръг, а тези хора винаги са
еднакво любопитни. На другия ден историята за завръщането на Естер
обиколи цялата Опера. От два до четири часа цял Париж от Шан-з-
Елизе се бе досетил, че това е Ла Торпий, и знаеше най-сетне кой е
предметът на страстната любов на барон дьо Нюсенжан.

— Знаете ли — каза Блонде на дьо Марсе във фоайето на
Операта, — че Ла Торпий изчезна след онзи ден, когато я видяхме тук
като любовница на Рюбампре?

В Париж, както и в провинцията, всичко се знае. Полицията от
улица Жерюзалем не е организирана така добре, както полицията на
висшето общество, където всички се шпионират, без да се издават.
Така че Карлос бе отгатнал правилно каква опасност се крие в
положението на Люсиен по време на пребиваването му на улица Тетбу
и след това.
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ЖЕНА БЕЗ КОЛА

Няма положение, по-страшно от онова, в което се намираше
госпожа дю Вал-Нобл, и думата без кола го изразява прекрасно.
Безгрижието и разточителството пречат на тези жени да помислят за
бъдещето. В техния по-особен свят (много по-весел и по-остроумен,
отколкото смятат хората) единствени жените, които не притежават
безспорната, почти ненакърнима и налагаща се красота, които са
обичани кой знае защо, мислят за старостта и си подготвят някакво
състояние, но колкото те са по-хубави, толкова са по-непредвидливи.
„Ти, значи, се страхуваш да не погрознееш, та си подготвяш рента?…“
— така бе казала Флорин на Мариет и тези думи изясняват една от
причините на разточителството им. Такива жени са като спекуланта-
самоубиец или като разсипника, изчерпал напълно всичките си
източници; те изпадат ужасно бързо от положение на дръзко охолство
в дълбока сиромашия. Тогава се хвърлят в ръцете на търговката на
тоалетни принадлежности и продават на нищожна цена чудните си
скъпоценности, правят дългове най-вече за да продължават да живеят
привидно в разкош, който да им даде възможност да намерят
загубеното, тоест — каса, от която да измъкват пари. Приливите и
отливите в съществуването им обясняват добре защо толкова скъпо
излиза една любовна връзка, която всъщност почти винаги се урежда
от трето лице, както Азѝ бе вкопчила (още една дума от техния
речник!) Нюсенжан и Естер. Затова парижаните, които познават добре
града си, знаят отлично какво да мислят, като видят на Шан-з-Елизе
този движещ се и шумен пазар и някоя жена, която са виждали преди
година или шест месеца прекрасно облечена в блестящ разкошен
екипаж, да се вози във взета под наем кола. „Като попаднеш в «Сент-
Пелажи», трябва да умееш да подскокнеш оттам право в Булонската
гора“ — смееха се Флорин и Блонде на незначителния виконт дьо
Портандюер. Някои по-опитни жени не стигат никога до такива
крайности. Те си остават погребани в отвратителните, взети под наем
мебелирани жилища, където изкупват разточителствата си с лишения,
подобно на пътници, заблудили се в Сахара, но и те не си слагат наум
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да живеят по-пестеливо, решават да ходят на костюмирани балове,
предприемат пътувания в провинцията, в хубаво време се появяват
добре облечени по булевардите. Впрочем тези жени проявяват една
към друга преданост, каквато се среща сред слоевете, изхвърлени от
доброто общество. За щастливата жена не е кой знае какво да помогне;
тя си казва: „Утре и аз ще бъда така.“ И все пак най-осезателна
подкрепа дава търговката на тоалетни принадлежности. Стане ли една
такава лихварка и заемодавец, тя разтърсва и претърсва всички
старчески сърца, за да намери купувач на обувките и шапките си. Тъй
като не можеше да предвиди провала на един от най-богатите и най-
способни борсови агенти, госпожа дю Вал-Нобл се озова в съвсем
объркано материално положение. С парите на Фалекс тя бе
задоволявала прищевките си и бе разчитала на него за по-полезните
неща и за бъдещето си. „Как можех да очаквам такова нещо от човек,
който изглеждаше такъв добряк?“ — каза тя на Мариет. В почти
всички обществени класи добрякът е човек, който има пари, дава тук-
таме от тях назаем, но не си ги иска обратно, държи се винаги по
правилата на известна деликатност, вън от просташкия, задължителен
за всички и общоприет морал. Някои хора, за които казват, че са честни
и добродетелни, са разорили благодетелите си, както Нюсенжан, а
други — излезли от изправителната полиция, са изобретателни в
почтеността си към една жена. Напълно почтената личност Алсест —
мечта на Молиер — се среща извънредно рядко; има я обаче
навсякъде, дори и в Париж. Добрякът е плод на известна мекота в
характера, която не доказва нищо. Един такъв човек е копринено
гладък като котка, като пантоф, изработен точно по крака. И така,
според смисъла на думата „добряк“ Фалекс трябваше да предупреди
любовницата си за разорението си и да й остави с какво да живее.
Галантният мошеник д’Етурни бе добряк. Той лъжеше при игра на
карти, но бе заделил тридесет хиляди франка за любовницата си. „Все
едно, каквото и да казвате, Жорж бе добряк, държеше се добре и
заслужаваше по-добра участ!“ — отговаряха жените по време на
карнавалните вечери на онези, които хвърляха обвинения срещу него.
Проститутките не дават пет пари за законите, но обожават изисканото
държане; те умеят да се продават като Естер в името на някакъв
красив, скрит идеал, в който вярват. След като успя да спаси с голяма
мъка от корабокрушението няколко скъпоценности, госпожа дю Вал-
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Нобл попадна под тежкото бреме на обвинението, че тя „е разорила
Фалекс“. Тя наближаваше вече тридесет години и макар че бе в
разцвета на хубостта си, все пак можеше да мине вече за стара, още
повече, че при такива кризи срещу жената се изправят всички нейни
съперници. Наистина Мариет, Флорин и Тюлиа приемаха приятелката
си на вечеря и й даваха по малко пари, но тъй като не знаеха на колко
възлизат дълговете й, не смееха да проникнат по-надълбоко в тази
бездна. Шест години съставляват доста дългичко отклонение в
колебанията на парижкото море между Ла Торпий и госпожа дю Вал-
Нобл, за да може жената без кола да се обърне към жената, която се
разхожда с кола; Вал-Нобл обаче знаеше Естер като много
великодушна, ето защо не можеше да не си мисли понякога — както
казваше тя, — че е „нейна наследница“; затова поиска да я срещне уж
случайно. За да предизвика такава случайност, госпожа дю Вал-Нобл,
облечена като жена от доброто общество, се разхождаше всеки ден по
Шан-з-Елизе под ръка с Теодор Гайар, който по-късно се ожени за
бившата си любовница, а сега, в бедата й, се държеше много добре с
нея, даваше й ложи и й осигуряваше покани за всички забави. Тя се
надяваше, че когато времето е хубаво, Естер също ще се разходи и
тогава ще се срещнат. Кочияш на Естер бе Пакар, защото за пет дни
домът на улица Сен-Жорж бе организиран така според разпоредбите на
Карлос от Азѝ, Йороп и Пакар, че се бе превърнал в непревземаема
крепост. От своя страна Пейрад, тласкан от дълбоката си ненавист, от
желанието да си отмъсти и най-вече от мисълта да омъжи скъпата си
Лиди, реши, щом Контансон му каза, че любовницата на господин дьо
Нюсенжан може да се види по Шан-з-Елизе, също да се разхожда там.
Пейрад се предрешваше така добре като англичанин, говореше
френски с толкова сполучливо английско произношение, знаеше така
хубаво английски и познаваше така пълно работите в тази страна,
където парижката полиция го бе изпращала три пъти през 1779 и 1786
година, че изигра ролята си на англичанин в Лондон и сред
посланиците, без да събуди подозрения. Той имаше много общи черти
с прочутия измамник Мюсон и умееше така изкусно да се преобразява,
че дори Контансон не го позна един ден. Придружен от дегизирания
като мулат Контансон, Пейрад следеше Естер и хората й с поглед,
който изглеждаше невнимателен, но забелязваше всичко. Така че в
деня, когато Естер срещна госпожа дю Вал-Нобл, и той се намери
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съвсем естествено в страничната алея, където се разхождат, когато е
сухо и топло, хората, дошли с екипаж. Пейрад, следван от мулата в
ливрея, тръгна съвсем спокойно и като истински богаташ, който мисли
само за себе си, подир двете жени, но така, че да улови няколко думи
от разговора им.

— Е, мила, елате ми на гости — казваше Естер на госпожа дю
Вал-Нобл. Нюсенжан е длъжен да не оставя без стотинка любовницата
на своя агент…

— Още повече, че, както разправят, той го бил разорил — добави
Теодор Гайар, — бихме могли да го пошанташираме…

— Той ще вечеря утре у дома, ела и ти, миличка — каза Естер.
После пошепна на ухото й: — Правя с него каквото си искам и не е
получил и тонинко.

И тя допря един от облечените в ръкавици пръсти до
прекрасните си зъби и направи известното на всички решително
движение, означаващо: „Нищо!“

— Хванала си го здраво…
— Мила моя, засега само дълговете ми е платил…
— Ама че си сметкаджийка! — възкликна Сюзан дю Вал-Нобл.
— О — продължи Естер, — дълговете ми биха накарали и

министъра на финансите да се стъписа. Сега в най-скоро време искам
тридесет хиляди франка ренга!… О, той е прекрасен човек, не мога да
се оплача… Здрав е. След седмица ще чествуваме настаняването ми в
новото жилище и ти ще дойдеш… Сутринта трябва да ми даде
договора за къщата на улица Сен-Жорж. Според добрия тон не можеш
да живееш в такава къща, ако нямаш тридесет хиляди франка рента,
така, в случай на беда. Аз видях какво е бедност и не искам вече да я
изпитам. Има някои неща, от които на човека веднага му прелива.

— Ти, дето казваше: „Аз самата съм цяло състояние!“, колко си
се променила! — възкликна Сюзан.

— От швейцарския въздух е, човек става пестелив… Я слушай,
направи като мене, миличка. Хвани си един швейцарец и той може да
ти стане съпруг!… Защото те още не знаят какви жени сме ние… Във
всички случаи ще се върнеш влюбена в законно вписаните ренти, а
това е почтена и нежна любов! Довиждане.

И Естер се качи в хубавата си кола, в която бяха впрегнати най-
прекрасните в цял Париж пъстро-сиви коне.
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— Жената, която се качи в колата, ми харесва, но предпочитам
другата, дето се разхожда; ще тръгнеш подире й и ще разбереш коя е
— нареди на английски Пейрад на Контансон.

— Чуй какво каза този англичанин — и Теодор Гайар повтори на
госпожа дю Вал-Нобл думите на Пейрад.

Преди да заговори на английски, Пейрад бе изпуснал две думи,
които предизвикаха трепване по лицето на журналиста, и той се бе
уверил, че Гайар знае този език. Тогава госпожа дю Вал-Нобл тръгна
бавно към къщи — едно мебелирано и порядъчно жилище на улица
Луи-льо-Гран, — като все се озърташе да види дали мулатът върви
подире й. Сградата принадлежеше на някоя си госпожа Жерар, на
която госпожа дю Вал-Нобл бе направила услуга по времето на своето
благоденствие, а сега тя й се отплащаше с тази съвсем прилична
квартира. Женицата — почтена, добродетелна и дори благочестива
буржоазка — гледаше на куртизанката като на жена от по-висш
обществен слой; беше я виждала по-рано сред непрекъснат разкош и
сега я считаше за загубила трона си кралица; тя й поверяваше
дъщерите си и — нещо много по-естествено, отколкото би могло да се
предполага — водейки ги на театър, куртизанката се грижеше за тях
като майка; двете госпожици Жерар я обичаха. Добрата и почтена
хазайка приличаше на онези възвишени личности — духовници, които
виждат в лицето на поставените извън закона жени същества,
достойни за спасение и любов. Госпожа дю Вал-Нобл уважаваше
нейната почтеност и често, като разговаряха вечерно време и й се
оплакваше от нещастията си, й завиждаше. „Вие сте още хубава,
можете да завършите добре живота си“ — казваше госпожа Жерар.
Впрочем падането на госпожа дю Вал-Нобл бе само относително.
Гардеробът на тази толкова разточителна и така елегантна жена бе все
още много богат, а това й позволяваше при случай да се покаже в
целия си блясък, както стана на представлението на „Ришар
д’Арленгтон“ в театъра при Порт-Сен-Мартен. А госпожа Жерар
плащаше с удоволствие файтоните, от които жената, останала без кола,
имаше нужда, за да отиде някъде на вечеря или на театър и да се
прибере в къщи.

— Скъпа госпожа Жерар — каза тя на почтената майка, —
мисля, че животът ми ще се промени…
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— Още по-добре, госпожо, само че бъдете умна, мислете за
бъдещето… Не правете вече дългове. Толкова ми е трудно да връщам
лицата, които ви търсят!…

— Е, не се тревожете за тези песове, те всички са спечелили
огромни суми от мене. Я вземете тези билети за вариететния театър за
дъщерите си, много хубава ложа на втори балкон. Ако някой ме
потърси тази вечер, преди да съм се върнала, нека се качи. Бившата ми
камериерка Адел ще бъде горе, ще ви я пратя.

Госпожа дю Вал-Нобл нямаше нито майка, нито леля, затова
трябваше да прибегне до услугите на камериерката си (и тя без кола!),
която да изиграе ролята на втора Сент-Естев пред непознатия, чието
завоевание щеше да й позволи да си възвърне общественото
положение. Тя отиде на вечеря с Теодор Гайар, а той същия ден бе
канен на едно „събиране“, тоест на гуляя, даван от Натан по повод
изгубения от него облог, разгулна вечер, за която на поканените се
казва: „Ще има и жени.“
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ПЕЙРАД КАТО БОГАТ ЧУЖДЕНЕЦ

Пейрад се бе решил да вземе лично участие в тази интрига не без
сериозни причини. Впрочем любопитството му, както и любопитството
на Корантен, бе така силно възбудено, че и без причина той пак щеше
на драго сърце да се намеси в разказваната от нас драма. По това време
политиката на Шарл X бе стигнала до връхната си точка. След като
повери кормилото на управлението на избраните от него министри,
кралят подготвяше завладяването на Алжир с цел да си послужи с този
славен паспорт за онова, което нарекоха негов преврат. Никой в
страната не правеше заговори и Шарл X мислеше, че няма вече
противници. И в политиката, както в морето, има моменти на измамно
спокойствие. Така че Корантен бе изпаднал в пълно бездействие. При
такива положения, за да поддържа формата си, истинският ловец, като
няма дроздове, стреля и по врабчета. Като нямало християни,
Домициан например е избивал мухи. Понеже бе присъствувал при
арестуването на Естер, Контансон бе преценил отлично с тънкия си
усет на шпионин тази операция. Както видяхме, този чудак не си
направи труда да сподели преценката си с барон дьо Нюсенжан. „Кой
печели от парите, измъквани поради страстта на банкера?“ — бе
първият въпрос, който двамата приятели си зададоха. След като разбра,
че Азѝ е едно от действуващите лица на пиесата, Контансон започна да
се надява да стигне чрез нея до автора; тя обаче му се изплъзна от
ръцете за известно време, криейки се като змиорка в парижката тиня, а
когато я намери като готвачка при Естер, сътрудничеството на
мулатката му се видя необяснимо. Макар че подозираха някаква тъмна
афера, двамата майстори в шпионажа срещнаха за първи път
неразгадаем текст. И при трите последователни и смели нахълтвания в
къщата на улица Тетбу Контансон срещна най-упорито мълчание.
Докато Естер живееше там, вратарят като че ли бе обладан от ужасен
страх. Може би Азѝ бе заплашила всички в къщи с отровни кюфтета, в
случай че проговорят. На другия ден след излизането от това жилище
Контансон намери същия вратар, но вече малко по-сговорчив;
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съжалявал много, разправяше той, за младата дама, която го хранела с
остатъците от трапезата си.

Преоблечен като търговски посредник, Контансон се пазареше за
жилището и слушаше оплакванията на вратаря, като се шегуваше и
прекъсваше думите му с възклицания като: „Ами! Как е
възможно!…“„Да, господине, младата дама живя пет години тук, без
да излезе някъде; любовникът й, който я ревнуваше, макар че тя бе
безукорна, вземаше най-големи предпазни мерки, когато идваше и
влизаше тук или като си отиваше. Много красив младеж беше.“

По това време Люсиен се намираше още в Марсак при сестра си,
госпожа Сешар; но щом той се върна в Париж, Контансон изпрати
вратаря на кея Малаке да запита господин дьо Рюбампре съгласен ли е
да продаде мебелите от апартамента, който госпожа Ван-Богсек е
напуснала. Тогава портиерът позна в Люсиен тайнствения любовник
на младата вдовица, а това бе достатъчно за Контансон. Нека си
представим дълбокото, макар и неиздадено учудване, обзело Люсиен и
Карлос, които се престориха, че мислят вратаря за луд и дори се
опитаха да му го внушат.

За двадесет и четири часа Карлос организира хайка, която да
хване Контансон в шпиониране на местопрестъплението. Преоблечен
като носач в халите, Контантон вече два пъти бе донасял купените
сутринта от Азѝ провизии и двата пъти бе влизал в жилището на улица
Сен-Жорж. От своя страна Корантен също започна да действува;
възпираше го обаче истинската личност, скрита зад Карлос Ерера,
защото той скоро узна, че този абат, таен пратеник на Фердинанд VII, е
дошъл в Париж към края на 1823 година. И все пак Корантен трябваше
да научи кои са причините, подтикващи този испанец да
покровителствува Люсиен дьо Рюбампре. Скоро Корантен получи
доказателства, че Естер е била пет години любовница на Люсиен.
Значи, заменяването на Естер с англичанката бе станало в негов
интерес. Люсиен нямаше никакви средства, отказваха му ръката на
госпожица дьо Гранлийо, а току-що бе купил за един милион имението
Рюбампре. Корантен пораздвижи ловко генералния директор на
полицията, на когото префектът разказа във връзка с Пейрад, че
тъжителите в тази афера са не някои други, а граф дьо Серизи и
Люсиен дьо Рюбампре.
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— Разбрахме каква е работата! — провикнаха се Пейрад и
Корантен.

За миг планът на двамата приятели бе готов.
— Това момиче — каза Корантен — е имало разни връзки, има и

приятелки. Не е възможно да не се намери измежду тях някоя,
изпаднала в беда; един от нас трябва да изиграе ролята на богат
чужденец, който ще й поеме издръжката: ще ги накараме да дружат. Те
винаги се нуждаят една от друга, за да разиграват любовниците си, и
тогава ще влезем вътре в крепостта.

Пейрад помисли съвсем естествено той да поеме ролята на
англичанин. Усмихваше му се разгулният живот, който трябваше да
води доколкото бе необходимо до разкриването на заговора, чиято
жертва бе станал, докато застарелият от работа и доста хилав Корантен
малко се интересуваше от него. Преоблечен като мулат, Контансон
веднага се изплъзна от хайката на Карлос. Три дни преди срещата на
Пейрад с госпожа дю Вал-Нобл на Шан-з-Елизе последният от
агентите на господа Сартин и Льоноар пристигна от колониите през
Хавър с напълно редовен паспорт в хотел „Мирабо“ на улица Ла Пе с
малка и толкова изкаляна каляска, сякаш наистина пристигнала от
Хавър, макар да бе извървяла само пътя от Сен-Дьони до Париж.

От своя страна Карлос Ерера нареди да му сложат виза на
паспорта в испанското посолство и нагласи всичко на кея Малаке като
за пътуване до Мадрид. Ето защо след няколко дена Естер щеше да
стане собственица на жилището на улица Сен-Жорж, щеше да получи
документ за тридесет хиляди франка рента; Йороп и Азѝ бяха
достатъчно ловки, за да я накарат да го продаде и да даде тайно парите
на Люсиен. Забогатял уж от щедростта на сестра си, той щеше да
плати и остатъка от имението Рюбампре. Никой не можеше в нищо да
го упрекне. Само Естер имаше какво да каже, но тя по-скоро би
умряла, отколкото да се издаде макар и с едно трепване на веждите.
Клотилд бе вече сложила малкото розово шалче на щъркеловата си
шия, следователно в дома Гранлийо играта бе вече спечелена. Акциите
от омнибусите утрояваха капитала. Изчезвайки за няколко дена,
Карлос проваляше всякакви злостни намерения. Човешката
предпазливост бе предвидила всичко, не бе възможно да стане грешка.
Мнимият испанец трябваше да тръгне на утрото след деня, в който
Пейрад бе срещнал госпожа дю Вал-Нобл на Шан-з-Елизе. А още в два
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часа през нощта Азѝ пристигна с кола на кея Малаке, където намери
двигателя на този механизъм да пуши в стаята си, отдал се на
равносметката, която предадохме с няколко думи, подобно на автор,
преглеждащ внимателно една страница от своята книга, за да види
няма ли допуснати грешки. Човек като него не искаше да направи
втори път пропуск като онзи с вратаря на улица Тетбу.

— Пакар — пошепна Азѝ на ухото на господаря си — е познал
днес в два часа и половина на Шан-з-Елизе Контансон, преоблечен
като мулат, в ролята на слуга на някакъв англичанин, който вече три
дни се разхожда по Шан-з-Елизе, за да наблюдава Естер. Пакар е
познал тоя пес, както и аз го познах, когато бе носач в халите, по очите.
Той върнал в къщи малката, но не изпуснал от очи нашия приятел. Оня
е в хотел „Мирабо“; така са се спогледали обаче с англичанина, че е
невъзможно, казва Пакар, този англичанин да е истински.

— Пуснали са стършел подире ни — отвърна Карлос. — Аз
заминавам чак вдругиден. Този Контансон е същият, който ни изпрати
вратаря на улица Тетбу; трябва да разбера дали лъжливият англичанин
е нашият враг.

По обед мулатът на господин Самуел Джонсън обслужваше
важно господаря си, който нарочно се хранеше винаги добре. Пейрад
искаше да го вземат за англичанин от вида на пиячите; излизаше
винаги малко пиян. Носеше черни сукнени гети, високи до коленете и
натикани така, че да му надебелят краката; панталоните му имаха
дебела подплата; жилетката бе закопчана до брадата; синята връзка
около врата стигаше до бузите му; той носеше малка рижава перука,
която скриваше половината от челото му; беше се надебелил с около
три пръста, така че и най-отдавнашният посетител на кафене „Давид“
не би могъл да го познае. По четвъртития му, чер, широк и чист като на
англичаните фрак всеки случаен човек би го взел за англичанин
милионер. Контансон бе възприел безочливото равнодушие на слуга,
ползуващ се с доверието на един богаташ, бе мълчалив, високомерен,
необщителен и си позволяваше чуждестранни жестове и диви крясъци.

Пейрад довършваше втората си бутилка, когато един от
хотелските прислужници въведе безцеремонно в апартамента някакъв
мъж, в когото и той, и Контансон познаха цивилния полицай.

— Господин Пейрад — обърна се полицаят шепнешком към
богаташа, — имам заповед да ви отведа в Префектурата.
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Пейрад стана без каквато и да било забележка и потърси шапката
си.

— Долу ви чака файтон — каза му полицаят, докато слизаха по
стълбата. — Префектът искаше да ви арестува, но се задоволи с
обяснения относно поведението ви, което ще дадете на полицейския
чиновник, останал в колата.

— Да дойда ли с вас? — запита той чиновника, когато Пейрад се
качи във файтона.

— Не — отговори му той. — Кажете тихичко на кочияша да кара
в Префектурата.

Пейрад и Карлос бяха заедно в колата. Карлос държеше един
кинжал и бе готов да го забие. Файтонът бе каран от доверено лице,
способно да остави Карлос да слезе, без да го забележи, и да се учуди
при пристигането си, че намира труп в колата. Шпионите никога не ги
търсят. Правосъдието оставя почти всички подобни убийства
ненаказани, защото е трудно да прогледне в тях.
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ДВУБОЙ ВЪВ ФАЙТОН

Пейрад хвърли изпитателен поглед към служителя, изпратен от
префекта на полицията, и остана доволен от образа на Карлос: гол
череп, на тила с бръчки, напудрени коси; на болнавите и зачервени,
нуждаещи се от грижи очи — чифт леки, чиновнически очила със
зелени двойни стъкла; очите бяха доказателство за срамни болести;
риза от тънко платно с пригладено, плисирано жабо, износена, черна
сатенена жилетка, панталони на съдебен служител, груби черни,
копринени чорапи и обувки с фльонги, дълъг черен редингот, черни и
непрани от десет дни ръкавици за четиринадесет су, златна верижка за
часовник: това бе ни повече, ни по-малко низш съдебен служител,
наричан противоречиво полицейски надзирател.

— Драги господин Пейрад, съжалявам, че човек като вас става
предмет на наблюдения и че с поведението си давате повод за това.
Маскировката ви не е по вкуса на господин префекта. Ако смятате да
се изплъзнете по този начин от наблюденията ни, грешите. Навярно
сте взели шосето от Англия при Бомон-сюр-Оаз?

— При Бомон-сюр-Оаз — потвърди Пейрад.
— Или при Сен-Дьони? — запита мнимият съдебен служител.
Пейрад се смути. Новият въпрос чакаше отговор. А отговорът,

какъвто и да беше, бе опасен. Утвърдителният се превръщаше в
подигравка; отрицателният — ако този човек знаеше истината — щеше
да го погуби. „Хитър е“ — помисли си той и загледа полицейския
чиновник с усмивка, така че тя да бъде отговорът му. Усмивката бе
приета без възражения.

— С каква цел сте се дегизирали, защо сте наели апартамент в
хотел „Мирабо“, а Контансон сте издокарали като мулат? — запита
полицейският чиновник.

— Господин префектът ще постъпи с мен, както намери за добре,
длъжен съм да давам сметка за делата си само на началниците —
отговори Пейрад достолепно.

— Ако искате да кажете, че действувате за сметка на главната
полиция в кралството — каза сухо мнимият агент, — ще изменим
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посоката и ще отидем не на улица Жерюзалем, а на улица Грьонел. По
отношение на вас съм получил най-определени нареждания. Само че
внимавайте! Не ви се сърдят кой знае колко и с нещо дребно може да
объркате картите си. Аз лично не ви желая зло… Но да вървим!…
Кажете ми истината…

— Истината? Ще ви я кажа — отвърна Пейрад и хвърли лукав
поглед към зачервените очи на своя цербер.

Лицето на лъжливия съдебен чиновник остана безстрастно,
окаменяло, той вършеше работата си и всякаква истина му бе
безразлична; сякаш смяташе, че това е прищявка от страна на
префекта. И префектите си имат натрапчиви мисли.

— Влюбих се безумно в една жена, любовницата на оня борсов
агент, който сега пътешествува за свое удоволствие и за неудоволствие
на заемодавците си — Фалекс.

— Госпожа дю Вал-Нобл — допълни полицейският чиновник.
— Да — потвърди Пейрад. — За да мога да я издържам един

месец, което няма да ми струва повече от хиляда екю, преоблякох се
като богат чужденец и взех Контансон за слуга. Това е съвсем вярно и
ако се съгласите да ме оставите в колата, давам ви честната си дума на
бивш генерален комисар на полицията, че ще ви чакам, качете се в
хотела и разпитайте Контансон, той не само ще потвърди това, което
имах честта да ви съобщя, но ще видите и камериерката на госпожа дю
Вал-Нобл, която тази сутрин трябва да дойде и да ни съобщи или че
господарката й приема моите предложения, или нейните условия.
Старата маймуна разбира от гримаси: аз предложих хиляда франка
месечно и кола; това прави хиляда и петстотин франка; подаръци за
петстотин франка и още толкова за някои развлечения, вечери,
представления; виждате, че като ви казвам хиляда екю, не се лъжа
нито със стотинка. На моята възраст човек може да похарчи хиляда
екю за последната си прищявка.

— О, татенце, че още ли обичате жените, та?… Вие ме смайвате;
аз съм на шестдесет години и прекрасно минавам и без тях… Но щом
като нещата са, както ги казвате, разбира се, че за да осъществите тази
си прищявка, е било необходимо да се представите за чужденец.

— Вие разбирате, че Пейрад или дядо Канкоел от улица Моано…
— Да, нито единият, нито другият би подхождал на госпожа дю

Вал-Нобл — довърши Карлос, възхитен, че чува адреса на дядо



235

Канкоел. — Преди революцията имах една любовница — каза той, —
която преди това била държанка на изпълнителя на смъртните
присъди, наричан „палача“. Един ден по време на представление се
убола с игла и понеже това било на мода тогава, извикала: „Ах, палач!“
— „Спомен ли е това?“ — запитал съседът й. Драги ми Пейрад, тя
напуснала любовника си заради, тази дума. Разбирам, че не желаете да
се изложите на подобно посрамване… Госпожа дю Вал-Нобл е жена,
която ходи с мъже от доброто общество, видях я един ден в Операта,
много е хубава… Върнете колата на улица Ла Пе, драги господин
Пейрад, ще се кача с вас в апартаментите ви и ще видя лично как стоят
нещата. Навярно и устният доклад ще бъде достатъчен за господин
префекта.

Карлос извади от страничния си джоб черна табакера с позлатено
сребро от вътрешната страна, отвори я и с очарователно, добряшко
изражение предложи емфие на Пейрад. Пейрад си каза: „Гледай какви
са агентите им!… Боже мой! Ако господин Льоноар или господин дьо
Сартин можеха да възкръснат, какво ли щяха да кажат?“

— Това сигурно е част от истината, но не е всичко, драги
приятелю — каза мнимият полицейски служител и вдъхна емфие. —
Вие сте се намесвали в сърдечните работи на барон дьо Нюсенжан и
навярно искате да го омотаете в някоя нова примка; с пистолет не сте
го улучили, сега искате да го уцелите с топ. Госпожа дю Вал-Нобл е
приятелка на госпожа дьо Шанпи…

„Ах! Дяволът! Да не се объркаме! — каза си Пейрад. — Той бил
по-хитър, отколкото го мислех. Играе си с мене; говори, че ще ме
пусне, а продължава да ме разпитва.“

— Е? — запита Карлос като човек с голяма власт.
— Господине — продължи Пейрад, — вярно е, че сбърках, като

търсих за господин Нюсенжан една жена, в която той бе влюбен до
безумие. Това е причината, задето изпаднах в немилост; защото,
изглежда, без да знам, съм засегнал други по-важни интереси.
(Низшият полицейски служител остана безстрастен.) Познавам обаче
достатъчно полицията след петдесет и две годишна служба, така че
след мъмренето от господин префекта, който сигурно е бил прав, съм
се въздържал…

— Значи, ако господин префектът поиска, вие бихте се отказали
от прищявката си? Това, мисля, би било най-голямо доказателство за
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искреността на думите ви.
„Как само настъпва! Настъпва! — казваше си Пейрад. — Ах!

Дявол да го вземе! Днешните агенти не падат по-долу от агентите на
господин Льоноар.“

— Да се откажа? — запита той високо. — Ще очаквам господин
префекта да ми нареди… Но ако желаете да влезете, стигнахме вече в
хотела.

— А откъде взехте пари? — запита го изневиделица Карлос с
проницателно изражение.

— Имам един приятел… — започна Пейрад.
— Ще кажете ли това на съдия-следователя? — прекъсна го

Карлос.
Тази смело изиграна сцена бе резултат на просто замислена

комбинация, която можеше да се роди само в главата на човек като
Карлос. Още рано сутринта той бе изпратил Люсиен при графиня дьо
Серизи. Люсиен замоли частния секретар на графа да отиде и от
негово име да поиска от префекта сведения за агента, който барон дьо
Нюсенжан бе използувал. Секретарят се бе върнал с една бележка,
отнасяща се до Пейрад, препис от досието му.

„Бил в полицията от 1778 година, дошъл преди две
години от Авиньон в Париж.

Безимотен и безнравствен, знае държавни тайни.
Живее на улица Моано под името Канкоел, название

на малко имение в департамента Воклюз, където живее
родът му; семейството е почтено.

Наскоро е бил търсен от един негов племенник,
Теодоз дьо ла Пейрад. (Виж доклада на агента, документ
№37.)“

— Това е сигурно англичанинът, чийто мулат е Контансон! — бе
възкликнал Карлос, когато Люсиен му донесе освен бележката и устни
сведения.

За три часа този делови като пълководец човек бе намерил чрез
Пакар някакъв невинен съучастник, който можеше да играе ролята на
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полицай, облечен цивилно, а сам се бе предрешил като полицейски
служител.

Докато бяха във файтона, на три пъти се бе поколебал дали да не
убие Пейрад; но тъй като си бе забранил да извършва убийства лично,
реши да се отърве скоро от него, като го посочи като милионер на
някои освободени каторжници.

Пейрад и съпроводителят му чуха отвън гласа на Контансон,
разговарящ с камериерката на госпожа дю Вал-Нобл. Тогава Пейрад
направи знак на Карлос да остане в предната стая, сякаш искаше да му
каже: „Ще можете да видите искрен ли съм бил.“

— Госпожата е съгласна — казваше Адел. — Сега госпожата е
при една приятелка, госпожа дьо Шанпи, която е платила за още една
година наема на мебелираното жилище на улица Тетбу и сигурно ще й
го отстъпи. Там за госпожата е по-удобно да приеме господин
Джонсън, защото мебелите са съвсем запазени, а господинът може да й
ги купи, като се споразумее с госпожа дьо Шанпи.

— Добре, моето момиче. Не е кой знае какво нещо, ама все ще
намажем, ще делим наполовина… — каза мулатът на смаяната
камериерка.

— Я гледай какъв негър! — възкликна госпожица Адел. — Ако
вашият богаташ наистина е богаташ, ще подари мебелите на
госпожата. Договорът изтича през април 1830 година и ако е в
състояние, вашият господар може да го поднови.

— Мен много доволна! — заяви влизащият Пейрад, като потупа
камериерката по рамото.

И той намигна на Карлос, като му кимна в смисъл, че богатият
чужденец трябва да продължи играта си. Сцената обаче внезапно се
промени с влизането на лице, на което нито Карлос, нито началникът
на полицията можеха да направят нещо. Ненадейно се появи Корантен.
Бе видял вратата отворена и пътем бе влязъл да види как старият му
приятел Пейрад играе ролята на богат чужденец.
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КОРАНТЕН ПЕЧЕЛИ ВТОРИЯ РУНД

— Префектът пак ме набара! — пошепна Пейрад на ухото на
Корантен. — Откри ме!

— Ние ще провалим префекта — отговори Корантен на ухото на
приятеля си.

После, като поздрави сдържано, той започна скритом да оглежда
полицейския чиновник.

— Стойте тук, докато се върна, отивам в Префектурата — каза
Карлос. — Ако не дойда пак, можете да удовлетворите прищявката си.

Като каза шепнешком тези думи на Пейрад, за да не разруши
образа му в очите на камериерката, Карлос излезе, стараейки се да не
остава по-дълго под погледа на новодошлия, в когото бе съзрял една от
онези русокоси и синеоки личности, които могат да те вледенят от
ужас.

— Това беше изпратеният от префекта полицейски чиновник —
каза Пейрад на Корантен.

— Този ли? — отговори Корантен. — Хванал си се на въдицата.
Този човек е сложил три тестета карти в обувките си, това личи от
начина, по който е стъпил вътре, а на един полицейски служител не е
нужно да се дегизирва!

И Корантен слезе бързо надолу, за да изясни съмненията си;
Карлос вече се качваше във файтона.

— Ей, господин абат!… — викна Корантен.
Карлос обърна глава, видя Корантен и се качи в колата. И все пак

Корантен успя да извика през вратичката:
„Това бе всичко, което исках да зная! Карай на кея Малаке!“ —

викна той на кочияша със сатанинска подигравка в гласа и в погледа.
„Хайде — каза си Жак Колен, — свършено е с мен, разбрали са

кой съм; сега трябва да бъда по-бърз от тях и главно да разбера какво
искат от нас.“

Корантен бе видял пет-шест пъти абат Карлос Ерера, а погледът
на този човек не можеше да се забрави. Най-напред Корантен бе
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познал широките рамене, после подпухналостите по лицето и бе видял
измамата с трите пръста височина, получена от вътрешен ток.

— Ох, старче, накарали са те да издадеш! — каза Корантен, като
видя, че в спалнята няма друг освен Пейрад и Контансон.

— Кой беше? — викна Пейрад с металически нотки в гласа. —
Ще използувам последните си дни да го сложа на скара и да го изпека
на нея.

— Това е абат Карлос Ерера, по всяка вероятност испанският
Корантен. Всичко се изяснява. Испанецът е страшно покварен тип, той
иска да направи състояние на оня младеж, като спечели от леглото на
едно красиво момиче… Ти ще кажеш искаш ли да излезеш насреща на
човек-дипломат, който ми се вижда дяволски хитър.

— О — възкликна Контансон, — той получи тристата хиляди
франка в деня на арестуването на Естер, той беше във файтона!
Спомням си тия очи, това чело и белезите от едра шарка.

— Ах! Каква зестра щеше да има малката ми Лиди! — възкликна
Пейрад.

— Можеш да си останеш дегизиран — каза Корантен. — За да
хвърлим едно око при Естер, трябва да я свържем с Вал-Нобл. Естер е
била любовницата на Люсиен дьо Рюбампре.

— Вече са измъкнали повече от петстотин хиляди франка от
Нюсенжан — забеляза Контансон.

— И още толкова им трябват — продължи Корантен, —
имението Рюбампре струва един милион. Татенце — потупа той по
рамото Пейрад, — ще получиш повече от сто хиляди франка, за да
омъжиш Лиди.

— Не ми говори така, Корантен. Ако планът ти пропадне, не
знам какво бих направил…

— Може би ще ги имаш още утре. Абатът, драги мой, е много
хитър, шапка трябва да свалим пред него, той е старшията на дяволите,
но ми е в ръцете и понеже е умен, ще се предаде. Гледай да се
покажеш глупав като всеки богат чужденец и не се бой от нищо.

Вечерта на този ден, когато истинските противници се бяха
срещнали лице в лице, и то на равен терен, Люсиен отиде на гости в
дома Гранлийо. Там имаше много хора. Пред всички присъствуващи
херцогинята задържа за малко Люсиен при себе си и беше чудесна с
него.
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— Направили сте някакво малко пътешествие? — запита тя.
— Да, госпожо херцогиньо. В желанието си да улесни женитбата

ми сестра ми направи голяма жертва и аз успях да откупя имота в
Рюбампре и да го възстановя изцяло. Имах обаче в лицето на моя
адвокат от Париж много способен човек, та той успя да ми спести
исканията, които търговците на имоти щяха да предявят, ако знаеха кой
е купувачът.

— Има ли там замък? — запита, без да сдържа усмивката си
Клотилд.

— Има нещо подобно на замък, но най-разумно би било то да се
използува като материал и да се построи модерна сграда.

Заедно с усмивката на задоволство очите на Клотилд излъчваха
пламъци от щастие.

— Тази вечер ще изиграете с баща ми партия робе? — каза му тя
тихо. — Надявам се, че след петнадесет дни ще ви поканят на вечеря.

— Е, драги господине — обърна се към него херцог дьо
Гранлийо, — казват, че сте купили имението Рюбампре, моите
поздравления. Това е отговор на онези, които твърдяха, че имате
дългове. Ние, аристократите, можем, подобно на Франдия и Англия, да
имаме само държавни дългове; безимотните хора обаче, търговците, не
могат да си позволят такова държане…

— О, господин херцог, аз дължа още петстотин хиляди франка за
имението.

— Е, тогава ще трябва да се ожените за момиче, което да ви ги
донесе като зестра; само че в нашите кръгове мъчно ще намерите
партия с такова богатство, тук дават малко пари на дъщерите.

— Достатъчно е името им — отвърна Люсиен.
— Само трима играчи на вист сме: Мофриньоз, д’Еспар и аз;

желаете ли да бъдете четвъртият? — запита херцогът Люсиен,
посочвайки му масата за игра.

Клотилд застана до тях да гледа как играе баща й.
— Тя иска аз да спечеля — каза херцогът, потупвайки ръцете на

дъщеря си и поглеждайки отстрани Люсиен, който остана сериозен.
Люсиен бе партньор на господин д’Еспар и загуби двадесет

луидора.
— Мила мамо — каза Клотилд на ухото на майка си, — той има

съобразителността да загуби.
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В единадесет часа, след като размени няколко любовни думи с
госпожица дьо Гранлийо, Люсиен се прибра и си легна с мисъл за
пълното тържество, на което щеше да се радва след месец, защото той
не се съмняваше вече, че ще го приемат като годеник на Клотилд и ще
се ожени за нея преди постите на 1830 година.

На другия ден, по времето, когато Люсиен пушеше няколко
цигари след обеда заедно с угрижения Карлос, им съобщиха за
пристигането на господин дьо Сент-Естев (каква злободневка!), който
искал да говори с абат Карлос Ерера или с господин Люсиен дьо
Рюбампре.

— Казахте ли долу, че съм заминал? — запита абатът.
— Да, господине — отвърна прислужникът.
— Добре тогава. Приеми този човек — каза той на Люсиен, —

но да не кажеш някоя дума, която да ни изложи или да се издадеш с
някакво движение на изненада, това е врагът.

— Ти слушай — отвърна Люсиен.
Карлос се скри в съседната стая и видя през цепнатината на

вратата Корантен, когото едва позна по гласа, до такава степен този
забележителен, но неизвестен за него човек умееше да се преобразява!
В този момент Корантен приличаше на стар финансов началник на
отдел.

— Нямам честта да ме познавате, господине — каза той, — но…
— Извинете, че ви прекъсвам, господине — пресече го Люсиен,

но…
— … но става въпрос за женитбата ви с госпожица Клотилд дьо

Гранлийо, която няма да се състои — довърши бързо Корантен.
Люсиен седна и не каза нищо.
— Вие сте в ръцете на човек, който притежава и власт, и воля, и

средства да докаже на херцог дьо Гранлийо, че земята на имението
Рюбампре ще бъде платена с парите, които един глупак е дал за
любовницата ви госпожица Естер — продължи Корантен. — Лесно ще
бъдат открити присъдите, заради които госпожица Естер е била
съдебно преследвана, а има и начини да се накара д’Етурни да
проговори. Ще бъдат разкрити извънредно ловките машинации,
приложени спрямо барон дьо Нюсенжан… Засега обаче всичко може
да се уреди. Дайте ми сто хиляди франка и ще ви оставим на мира…
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Тази работа не ме засяга лично. Аз съм пълномощникът на хората,
предприели това изнудване.

Корантен би могъл да говори още час, Люсиен пушеше цигарата
си най-безгрижно.

— Господине — отговори той, — не желая да зная кой сте,
защото хората, които се нагърбват с подобни поръчки, нямат име, поне
за мен е така. Оставих ви да говорите спокойно: аз съм си у дома. Вие
не ми се виждате лишен от здрав разум, чуйте сега моя отговор.

Настъпи мълчание, през което Люсиен втренчи в отправените
към него котешки очи на Корантен вледеняващ поглед. После
продължи:

— Или вие се опирате на съвсем неверни факти и мен не ме е
грижа за тях, или сте прав и тогава, като ви дам сто хиляди франка, ще
ви дам и правото да ми искате толкова пъти по сто хиляди, когато
вашият упълномощител ми изпрати други сент-естевовци… С една
дума — за да приключим с ценното ви предложение, — знайте, че аз,
Люсиен дьо Рюбампре, не се боя от никого. Ни най-малко не съм
замесен в мръсните интриги, за които ми говорите… Ако семейство
дьо Гранлийо се опъва, има и други млади момичета за женене от
знатно потекло. Изобщо за мене не е обидно да си остана и ерген,
особено ако, както вие смятате, се занимавам с търговия на бели
робини, и то с такива печалби…

— Ако абат Карлос Ерера…
— Господине — прекъсна го Люсиен, — абат Карлос Ерера е в

този момент на път за Испания; той няма нищо общо с женитбата ми,
нито се е месил в материалните ми интереси. Този държавен служител
бе така добър да ме подпомага дълго със съветите си, но той трябва да
даде отчет пред негово величество испанския крал; ако искате да
говорите с него, предлагам ви да тръгнете по пътя за Мадрид.

— Господине — каза отчетливо Корантен, — вие никога няма да
станете съпруг на госпожица Клотилд дьо Гранлийо.

— Толкова по-зле за нея — отвърна Люсиен, побутвайки
нетърпеливо Корантен към вратата.

— Размислихте ли добре? — запита студено Корантен.
— Не ви признавам правото да се месите в работите ми, нито да

ме карате заради вас да си хабя цигарите — отвърна Люсиен и хвърли
загасналата си цигара.
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— Сбогом — каза Корантен. — Няма да се видим друг път… но
сигурно в живота ви ще настъпи момент, когато ще давате половината
от състоянието си, за да сте ме спрели сега по стълбите.

В отговор на тази заплаха Карлос направи движение, като че ли
отсича някому главата.
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МУЗИКА, СЛУШАНА ПОНЯКОГА ОТ СТАРИТЕ МЪЖЕ
В ТЕАТЪР „ДЕ-З-ИТАЛИЕН“

— Сега на работа — викна той, загледан в Люсиен, пребледнял
като смъртник след неприятния разговор.

Ако сред доста ограничения брой читатели, занимаващи се с
философско-нравствената страна на една книга, се намери поне един,
който да повярва в задоволството на барон дьо Нюсенжан, той би
доказал колко трудно е да подчиниш сърцето на една лека жена на
някакви си физиологични правила. Естер бе решила да накара
нещастния милионер да заплати скъпо онова, което той наричаше свой
тен на тършестфо. Ето защо дори и в началото на февруари 1830
година още не бяха отпразнували настаняването в малкия тфорец.

— Обаче — довери Естер на приятелката си, а те го съобщиха на
барона по време на карнавала — откривам заведението и искам моят
човек да плува в щастие като бъбрек в масло.

Тези думи станаха пословични в света на леките жени. Баронът
започна непрекъснато да хленчи. Като женените хора и той ставаше
смешен, оплакваше се пред най-близките си приятели и недоволството
му си личеше. Естер обаче продължаваше да играе съвестно ролята си
на мадам дьо Помпадур спрямо краля на спекулата. Бе дала вече една-
две вечери само за да въведе и Люсиен в дома си. Лусто, Растиняк, дю
Тийе, Биксиу, Натан, граф дьо Бранбур — цветът на това развратно
общество — станаха нейни постоянни посетители. Освен това Естер
прие като актриси в играната от нея пиеса Тюлиа, Флорантин, Фани-
Бопре, Флорин, други две актриси и две балерини, а също и госпожа
дю Вал-Нобл. Няма нищо по-тъжно от дом на куртизанка без солта на
съперничеството, смяната на тоалетите, разнообразието на лицата. За
шест седмици Естер бе станала най-остроумната, най-забавната, най-
красивата и най-елегантната от всички женски парии, съставляващи
категорията на поддържаните жени. Поставена на истинския си
пиедестал, тя вкусваше от всички наслади на суетата, които привличат
обикновените жени, обаче го правеше като човек, когото някаква
съкровена мисъл поставя по-високо от другите. В сърцето си тя пазеше
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друг образ за себе си, който я караше да се черви и същевременно да се
гордее, а часът на нейното самопредаване бе непрекъснато в
съзнанието й, затова живееше сякаш раздвоена и сама се съжаляваше.
Сарказмите й носеха отпечатъка на душевното й състояние, в което я
поддържаше дълбокото презрение, което ангелът на любовта, затаил се
в куртизанките, изпитва към безчестната и омразна роля, играна от
плътта в присъствието на душата. Едновременно зрител и актьор,
съдник и провинен, тя въплъщаваше прекрасната измислица в
арабските приказки, където под нечистата външна обвивка, чийто
прототип е даден в Библията (тази книга на книгите) под името
Навуходоносор, почти винаги се намира някакво възвишено същество.
След като си бе определила да живее до сутринта след изневярата,
жертвата можеше наистина да си поиграе малко с палача. Освен това
сведенията, получени от Естер за скритите и срамни средства, на които
баронът дължеше огромното си богатство, й бяха отнели всякакви
угризения, затова й хареса да играе ролята на Атея, богиня на
отмъщението според Карлос. Ето защо тя се държеше ту очарователно,
ту отвратително с този милионер, който живееше единствено чрез нея.
Стигнеше ли баронът до определена степен на страдание, при която
пожелаваше да напусне Естер, с една сцена на нежност тя си го
възвръщаше.

Заминал привидно за Испания, Ерера бе отишъл до Тур. Той
нареди колата му да продължи до Бордо, там да остане един
прислужник, който да поеме ролята на господаря си и да го чака в
някой хотел. След това се върна преоблечен като търговски пътник и
скрито се настани при Естер, откъдето ръководеше грижливо
машинациите си чрез Азѝ, Йороп и Пакар, като държеше под око
всички, и най-вече Пейрад.

Около петнадесетина дни преди датата, определена за
празненството, което трябваше да стане на другия ден след първия бал
в Операта, куртизанката, станала опасна с остротите си, бе в театър
„Де-з-Италиен“ в дъното на една ложа, която баронът й бе
издействувал по необходимост в партера, за да скрие любовницата си и
да не се показва публично с нея на няколко крачки от госпожа дьо
Нюсенжан. Естер бе избрала ложата си така, че да може да наблюдава
ложата на госпожа дьо Серизи, която Люсиен почти винаги
придружаваше. За бедната куртизанка бе щастие да вижда седналия до
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госпожа дьо Серизи Люсиен всеки вторник, четвъртък и събота. Този
ден тя го видя да влиза към девет и половина в ложата на графинята,
загрижен, блед, едва ли не с разстроено лице. Тези белези на вътрешно
униние бяха зрими само за Естер. Жената чете по лицето на любимия
мъж, както морякът — в открито море. „Боже мой! Какво му е?…
Какво се е случило? Да не би да трябва да говори с онзи демон, който е
като ангел-Схранител за него и живее затворен в една таванска стая
между стаите на Йороп и Азѝ?“ Обзета от мъчителни мисли, Естер
едва чуваше музиката. Ето защо не е чудно, че не слушаше ни най-
малко барона, който бе уловил в ръцете си ръката на своя анкел и
говореше на своя жаргон на полски евреин, чието особено
произношение е трудно не само за читателя, но и за онзи, който го
слуша.

— Ездер — каза той, пусна ръката й и я отблъсна леко
раздразнен, — фие не ме злушате!

— Бароне, вие ломотите любовните думи като френския…
— Тартюф!
— Тук аз не съм в моя будоар, а на театър. Ако не бяхте една от

касите, изработени от Юре или Фише, преобразена в човек по силата
на някакво хрумване на природата, нямаше да вдигате толкова шум в
ложата на жена, която обича музиката. Вярно е, че не ви слушам! Вие
шумолите по роклята ми като бръмбар в хартия и ме карате да се смея
от жалост. Казвате ми: „Фие сте красифа, ште фи исям…“ Стар
себелюбец! Чакате да ви отговоря: „Тази вечер не сте ми толкова
противен, да се върнем в къщи.“ Да, но по начина, по който въздишате
(защото може да не ви слушам, но ви усещам), виждам, че сте преяли и
че започвате да храносмилате. Научете от мене, драги мой (достатъчно
скъпо ви струвам, така че срещу парите ви мога да ви давам от време
на време по някой съвет), че когато човек има като вас затруднено
храносмилане, не му е позволено да казва по което и да било време на
любовницата си „Фие сте красифа…“ Един стар войник умрял от това
в обятията на религията, разказваше Блонде… Сега е десет часът, вие
и вашият наивен глупак, граф дьо Бранбур, сте свършили вечерята у
дю Тийе в девет, стомахът ви трябва да смели милиони и трюфели,
затова минете у дома утре в десет.

— Колко сте шестока!… — възкликна баронът, признавайки все
пак дълбоката истина на горните медицински съображения.
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— Жестока ли?… — рече Естер, все така загледана в Люсиен. —
Не сте ли се съветвали с доктор Бианшон, с Деплен, със стария Одри…
Знаете ли на кого ми приличате, откакто пред вас е изгряла зората на
щастието ви?

— На коко?
— На някакво човече, загънато във фланели, което се разхожда

час по час от креслото си до прозореца, за да види дали термометърът
е стигнал температурата, препоръчана му от неговия лекар…

— Злушайте, фие сте етна неплакотарница! — възкликна
баронът, отчаян, че чува музиката, достигаща доста често до ушите на
влюбените старци в театър „Де-з-Италиен“.

— Неблагодарница! — повтори Естер. — А какво сте ми дали
вие досега?… Много отегчение. Я слушайте, татенце, мога ли аз да се
гордея с вас? Вие се гордеете с мене, много добре ми стоят вашите
нашивки и ливреята. Платихте ми дълговете!… Добре. Но вие сте
отмъкнали доста милиончета… (Хайде, хайде, не се цупете, нали се
разбрахме с вас…), за да не се скъпите за тях. Там е най-голямата ви
заслуга… Проститутка и крадец: няма по-добро съчетание. Направили
сте великолепна клетка за един папагал, който ви се харесва… Вървете
да питате някой бразилски ара благодарен ли е на оня, който го е
сложил в златна клетка… Не ме гледайте така, приличате ми на
китайски бог… Показвате вашия пъстър папагал на цял Париж.
Питате: „Има ли друг човек в Париж, който да притежава такъв
папагал?… Как само говори! Как добре се прицелва с остроумието
си!… Влиза дю Тийе и той му казва: «Добър ден, мошенико…»“ Вие
сте щастливец като холандеца — притежател на уникален сорт лалета,
като бивш богаташ, пенсиониран в Азия от англичаните, на когото
един търговски пътник продал първата швейцарска табакера с
механично тройно отваряне. Искате да получите и сърцето ми! Добре,
ще ви дам възможност да го спечелите.

— Кашете! Кашете!… Ас ште направя фсишко са фас…
Бриятно ми е та се потикрафате с мен!…

— Станете млад, станете хубав, станете като Люсиен льо
Рюбампре, ето го там, при жена ви, и ще получите гратис всичко, което
не ще можете да купите с вашите милиони!…

— Отифам си, саштото фие сте наистина отфратителна
тази фечер… — каза „рисът“ и лицето му посърна.
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— Лека нощ тогава! — отвърна Естер. — Кажете на Жорж да
сложи високо възглавницата ви, а краката ви да бъдат съвсем на ниско,
тази вечер лицето ви е като пред мозъчен удар… Не можете да кажете,
драги мой, че не се интересувам за здравето ви.

Баронът се бе изправил и държеше дръжката на вратата.
— Тук, Нюсенжан!… — изкомандува Естер, повиквайки го с

надменно изражение.
Баронът се наведе над нея с кучешко покорство.
— Искате ли да бъда мила с вас, да ви дам тази вечер у дома

чаша подсладена вода и да ви погункам, дебело чудовище такова?…
— Фие чупите сърцето ми…
— Не се казва чупя, а разкъсфам сърцето!… — присмя се тя на

езика на барона. — Значи, доведете ми Люсиен да го поканя на нашето
Балтазаровско пиршество, за да съм сигурна, че ще дойде. Ако успееш,
дебеланко, така хубаво ще ти кажа, че те обичам, че ще ми повярваш…

— Фие сте макьозница — каза баронът и целуна през
ръкавицата ръката на Естер. — Бих се съкласил та слушам цал час
опити, но та имам накрай и етна милуфка…

— Хайде, че ако не ме послушаш… — заплаши тя барона с
пръст като дете.

Баронът кимна с глава като птичка, хваната в примка и молеща
ловеца да я пусне.

— „Божичко! Но какво му е на Люсиен? — запита се тя, като
остана сама, без да може да удържи рукналите сълзи. — Никога не е
бил толкова тъжен!“

А ето какво се бе случило същата вечер с Люсиен.



249

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ИЗСТРАДА НА ПРАГА НА ЕДНА
ВРАТА

В девет часа Люсиен бе излязъл като всяка вечер с колата си, за
да отиде у семейство Гранлийо. Тъй като, подобно на всички млади
хора, бе оставил коня за езда и другия — който впрягаше в кабриолета
— за сутрешните си излизания, за вечерните посещения през зимата бе
взел от най-добрия търговец на каляски прекрасно затворено купе и
великолепни коне. От един месец той преуспяваше във всичко: бе
вечерял три пъти в дома на Гранлийо и херцогът се бе държал чудесно
с него; продадените за триста хиляди франка акции в предприятието с
омнибусите му бяха помогнали да изплати още една трета от парите за
имението; Клотилд дьо Гранлийо, която си правеше чудни тоалети,
слагаше по десет бурканчета помада на лицето си, когато той отиваше
у тях и открито проявяваше чувствата си към него. Някои
високопоставени личности говореха за женитбата на Люсиен и
госпожица дьо Гранлийо като за нещо вероятно. Херцог дьо Шолийо,
бивш посланик в Испания и министър за известно време на външните
работи, бе обещал на херцогиня дьо Гранлийо да поиска за Люсиен от
краля маркизка титла. И така, тази вечер, след като вечеря у госпожа
дьо Серизи, Люсиен бе отишъл от улица Шосе д’Антен в квартал Сен-
Жермен за ежедневното си посещение. Пристига, кочияшът му извиква
да отворят вратата, тя се отваря и той спира пред външната стълба.
Слизайки от колата, Люсиен вижда още четири екипажа в двора. Като
забелязва господин дьо Рюбампре, единият от стоящите там лакеи —
който отваря и затваря вратата към преддверието — излиза на
външното стълбище и застава пред вратата, като войник на пост.

— Негово сиятелство не е в къщи! — казва той.
— Госпожа херцогинята приема — забелязва Люсиен.
— Госпожа херцогинята е излязла — отговаря лакеят.
— А госпожица Клотилд…
— Не смятам, че госпожица Клотилд може да приема господина

в отсъствие на госпожа херцогинята…
— Но вътре има гости — възразява поразеният от гръм Люсиен.
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— Не зная — отговаря лакеят, като гледа да се покаже и глупав, и
почтителен.

Няма нищо по-страшно от етикецията за хора, които я приемат
като най-силен обществен закон. Люсиен отгатна без мъка смисъла на
тази жестока за него сцена: херцогът и херцогинята не желаеха да го
приемат; той усети как се вледенява гръбначният му мозък и ситни
капки пот избиха по челото му. Разговорът бе станал пред неговия
собствен лакей, който продължаваше да държи вратичката на колата и
не знаеше да я затвори ли; Люсиен му направи знак, че ще тръгват,
обаче качвайки се отново, чу шум от слизащи по стълбите хора и
лакеят извика едно след друго: „Прислугата на господин херцог дьо
Шолийо! Прислугата на госпожа ерцхерцогиня дьо Гранлийо!“
Люсиен каза на лакея си само:

— Бързо в театър „Де-з-Италиен!“…
Но въпреки бързината нещастното конте не можа да избегне

срещата с херцог дьо Шолийо и със сина му, херцог дьо Реторе, с които
трябваше да размени само поклони, защото те не му казаха и думичка.
Често един голям провал в двореца или падането на някой опасен
кралски приближен се извършва на прага на някой кабинет с две думи,
казани от един разсилен с окаменяло лице. „Как да съобщя още сега
тази беда на моя съветник?“ — каза си Люсиен на път към театъра.
Какво ли е станало?… Той се губеше в догадки.

А ето какво се бе случило.
Същата сутрин в единадесет часа, влизайки в салончето, където

се хранеха заедно, херцог дьо Гранвил целуна Клотилд, а после й каза:
„До второ разпореждане, моето момиче, няма да се занимаваш с
господин дьо Рюбампре.“ После улови херцогинята за ръка, отведе я
до една ниша при прозореца й и каза тихо няколко думи, от които
бедната Клотилд измени цвета на лицето си. Госпожица дьо Гранлийо
гледаше как майка й слуша херцога и видя, че по лицето й се изписва
дълбока изненада.

— Жан — каза херцогът на един от прислужниците, — вземете и
занесете тази бележчица на господин херцог дьо Шолийо, замолете го
да ви отговори с „да“ или „не“. Каня го да дойде днес у дома на вечеря
— обясни той на жена си.

Закуската бе извънредно тъжна. Херцогинята изглеждаше
замислена, херцогът като че ли се сърдеше на себе си и Клотилд едва
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можа да сдържи сълзите си.
— Баща ти има право, мое дете, трябва да му се подчиниш —

каза разчувствувано майката на дъщеря си. — Не мога да ти кажа като
него: „Не мисли за Люсиен!“ Не, разбирам мъката ти. (Клотилд целуна
ръка на майка си.) Само ще ти кажа, ангелчето ми: изчакай, без да
правиш каквото и да било, страдай мълчаливо, понеже го обичаш, и
вярвай в загрижеността на родителите си! Възвишените жени, детето
ми, са такива, защото умеят винаги, при всички обстоятелства да
изпълнят дълга си с благородство.

— Но за какво става дума? — запита Клотилд, пребледняла като
лилия.

— За неща, които са твърде сериозни, за да говорим за тях с теб,
сърчице мое — отговори херцогинята, — защото, ако са измислени,
мисълта ти ще се опетни без нужда; а ако са верни, няма защо да ги
знаеш.

В шест часа херцог дьо Шолийо дойде в кабинета на чакащия го
там херцог дьо Гранлийо.

— Виж какво, Анри (двамата херцози си говореха на „ти“ и се
наричаха по име — тънкост, измислена за разграничаване в степените
на близост и за унижаване на себелюбивите). Виж какво, Анри, в
такова затруднение съм, че мога да се посъветвам само с някой стар
приятел, който добре познава деловите отношения, а ти си врял и
кипял в тях. Както ти е известно, дъщеря ми Клотилд обича младия
Рюбампре, когото почти ме насилиха да й обещая за съпруг. Винаги
съм бил против тази женитба; но и госпожа дьо Гранлийо не можа да
се справи с любовта на Клотилд. Когато този момък купи земята и я
изплати до три четвърти, възраженията от моя страна паднаха. Но ето
че снощи получих анонимно писмо (ти знаеш как трябва да се гледа на
подобни неща), в което ме уверяват, че състоянието на това момче
идвало от нечист източник, че той лъжел, като разправя, че сестра му
дала средствата, необходими за тази покупка. В името на щастието на
моята дъщеря и на уважението към семейството ми казват да направя
справки, като ми посочват и начините, чрез които бих могъл да ги
получа. Дръж, чети по-напред.

— Споделям мнението ти за анонимните писма, драги Фердинан
— отговори херцог дьо Шолийо, след като прочете писмото, — но
независимо от презрението човек трябва и да ги използува. С тези
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писма работите стоят както с шпионите. Затвори вратата на дома си за
този момък и да се осведомим за него… Слушай! Мога да ти помогна.
Твой адвокат е Дервил, той е човек, в когото можем да имаме пълно
доверие; много семейства са му поверили тайните си, ще поеме и тази.
Той е честен, човек с тежест, почтен; освен това е с тънък усет, хитър;
такъв е обаче само в работата, затова трябва да прибегнеш до услугите
му само за да получиш сведение, на което да можеш да се позовеш.
При нас във външните работи има един човек, препоръчан от Главната
полиция в кралството, изключителен при разкриване на държавните
тайни — често го използуваме. Предупреди Дервил, че за тази работа
ще има помощник. Нашият шпионин е един господин, който ще се
представи пред него с кръста на „Почетния легион“, ще прилича на
дипломат. Той ще бъде ловецът, а Дервил просто ще присъствува при
лова. Адвокатът ти ще ти каже дали планината е родила мишка, или ти
трябва да скъсаш с младия Рюбампре. До една седмица ще знаеш
какво трябва да направиш.

— Младият човек не е станал още толкова знатен, че да се обиди,
като не ме намери в къщи цяла седмица — отговори херцог дьо
Гранлийо.

— Особено ако му дадеш дъщеря си — допълни бившият
министър. — Ако анонимното писмо излезе вярно, какво от това? Ще
накараш Клотилд да замине със снаха ми Мадлен, която иска да отиде
в Италия…

— Ти ме спасяваш! Не зная още дали да ти благодаря…
— Да изчакаме края.
— А как е името на онзи господин? Трябва да го кажа на

Дервил… Изпрати ми го утре в четири часа, и Дервил ще бъде при
мене, ще ги свържа двамата.

— Истинското му име мисля, че е Корантен (едва ли си го чувал),
но той ще дойде при тебе с името, което носи в министерството.
Нарекъл се е господин дьо Сенне-знам-какво-си… О! Сент-Ив! Сент-
Валер, каквото ще да е, можеш да му се довериш, Луи XVIII му се
доверяваше за всичко.

След този разговор домоуправителят получи нареждане да не
пуска господин дьо Рюбампре, което и стана.
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СЦЕНАТА СЕ ПРЕМЕСТВА В ЛОЖИТЕ

Люсиен се движеше във фоайето на театъра като пиян. Виждаше
как цял Париж злослови за него. В лицето на херцог дьо Реторе имаше
един от онези безмилостни врагове, на които трябва да се усмихваш,
без да можеш да си отмъстиш, защото нападките им са съобразени със
законите на висшето общество. А херцог дьо Реторе знаеше каква
сцена се бе разиграла на стъпалата в дома на Гранлийо. Люсиен, който
чувствуваше потребност да уведоми своя съкровен и настоящ личен
съветник за понесеното унижение, се побоя да не се изложи, като
отиде при Естер, където може би щеше да намери и други хора. Бе
забравил, че и Естер е на театър, толкова се бяха объркали мислите му,
а докато се чудеше какво да прави, трябваше да разговаря с Растиняк,
който не знаеше още новото и го поздравяваше за предстоящата му
женитба. В тоя момент се появи и усмихнатият Нюсенжан, който му
каза:

— Шелаете ли та ми напрафите утофолстфието та тойтете
при коспоша де Шамби, която иска лично та фи покани на нашето
праснензтфо…

— С удоволствие, бароне — отвърна Люсиен, на когото
финансистът се стори истински ангел-спасител.

— Оставете ни сами — каза Естер на господин дьо Нюсенжан,
като го видя да влиза с Люсиен, — вървете при госпожа дьо Вал-Нобл,
тя заедно със своя богаташ е в една ложа на трети балкон… В Индия
богаташите просто пъкат — добави тя и погледна многозначително
Люсиен.

— А и този ужасно прилича на вашия — отвърна Люсиен
усмихнато.

— Освен това — продължи Естер към барона, поглеждайки
същевременно Люсиен с разбиране — доведете ми я с нейния
чужденец, той много искал да се запознае с вас, а разправят, че бил
страхотно богат. Горката жена ми е изказала вече не знам колко жалби;
оплаква се, че него нещо не го бива; ако успеете да му смъкнете
бремето, може би ще стане по-пъргав.
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— Фие ни фсемате, сначи, са кратци? — запита баронът.
— Какво ти е, любими мой?… — каза Естер на ухото на Люсиен,

докосвайки го с устните си, щом вратата на ложата се затвори.
— Загубен съм! Преди малко ми затвориха вратата на Гранлийо

под предлог, че не били в къщи, а и херцогът, и херцогинята си бяха
там и конете на пет екипажа пръхтяха на двора…

— Как, проваля ли се женитбата? — запита Естер развълнувано,
защото й се стори, че пред нея се открива раят.

— Не знам още какво кроят против мен…
— Скъпи мой Люсиен — продължи тя с чаровно гальовен глас,

— защо се измъчваш? По-късно ще сключиш друг, още по-сполучлив
брак… Ще ти спечеля пари за две имения…

— Покани ме тази нощ на вечеря, за да мога да говоря тайно с
Карлос, и най-вече покани и мнимия англичанин с госпожа дю Вал-
Нобл. Тоя чужденец стана причина за провала ми, той е наш враг, ние
ще го уловим и ще… — Тук Люсиен млъкна и махна отчаяно.

— Какво има? — запита бедното момиче, което се чувствуваше
като върху нажежени въглени.

— О, госпожа дьо Серизи ме гледа! — извика Люсиен. — А на
всичкото отгоре при нея е херцог дьо Реторе, един от свидетелите на
унижението ми.

Наистина точно в този момент херцог дьо Реторе си играеше с
мъката на графиня дьо Серизи.

— Вие оставяте Люсиен да се показва в ложата на госпожица
Естер — казваше младият херцог, сочейки й ложата и Естер. — Щом
проявявате интерес към него, би трябвало да го предупредите, че това
не е прилично. При нея може да вечеряш, може дори да… но наистина
не ме изненадва вече хладината на Гранлийо към този момък, преди
малко на стълбите им видях, че не го пуснаха да влезе в къщи…

— Тези жени са много опасни — каза госпожа дьо Серизи с
бинокъл, насочен към ложата на Естер.

— Да — съгласи се херцогът, — не само заради това, което
умеят, но и заради онова, което искат…

— Те ще го разорят — каза госпожа дьо Серизи, — защото, както
ми казаха, излизат еднакво скъпи и когато ги издържат, и когато не ги
издържат.
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— Не и за него!… — отвърна младият херцог, преструвайки се
на учуден. — Те не само не му струват нищо, но ако стане нужда, са
готови и да му дават пари, всичките тичат подире му.

Устните на графинята трепнаха нервно — движение, което не
можеше да бъде включено в категорията на усмивките.

— Добре — каза Естер, — ела в полунощ, ще вечеряме. Доведи
Блонде и Растиняк. Нека да има поне двама души забавни, но да не
станем повече от девет.

— Трябва да намерим някакъв начин баронът да извика Йороп,
уж за да предупреди Азѝ, а ти ще и кажеш какво ми се е случило.
Карлос трябва да бъде уведомен, преди мнимият англичанин да
попадне в ръцете му.

— Всичко ще бъде изпълнено — каза Естер.
Така, без да знае, Пейрад щеше да се намери под един и същи

покрив с противника си. Тигърът влизаше в бърлогата на лъва, и то на
лъв, заобиколен от телохранители.

Когато Люсиен се върна в ложата на госпожа дьо Серизи, тя,
вместо да обърне глава към него, да му се усмихне и да дръпне роклята
си, за да му направи място до себе си, се престори, че не обръща
никакво внимание кой влиза и продължи да разглежда публиката;
Люсиен обаче разбра по потрепването на бинокъла, че графинята е
обладана от онова страшно вълнение, с което се заплаща за незаконно
получените блаженства. Въпреки това той се приближи до нея и се
настани в противоположния ъгъл, оставяйки между графинята и себе
си малко празно пространство, облакъти се на парапета на ложата,
подпря брадата си на ръката си в ръкавица, полуизвърна се към нея и
зачака тя да му заговори. Но до средата на действието графинята не го
заговори, нито го погледна.

— Не зная защо сте тук — каза най-сетне тя, — мястото ви е в
ложата на госпожица Естер.

— Отивам тогава — отвърна той и излезе, без да я погледне.
— Ах, мила моя — каза госпожа дю Вал-Нобл, влизайки в

ложата на Естер с Пейрад, когото барон дьо Нюсенжан не бе познал,
— очарована съм, че мога да ти представя господин Самюел Джонсън;
той се възхищава от способностите на господин дьо Нюсенжан.

— Наистина ли, господине? — запита Естер усмихнато.
— O, yes, млого — отвърна Пейрад.
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— Бароне, ето ви един френски, който прилича на вашия горе-
долу колкото долнобретонският диалект прилича на бургундския.
Много ще ми е забавно да ви слушам как говорите по финансови
въпроси… Знаете ли какво искам от вас, господин богаташо, за да ви
запозная с моя барон? — запита тя с усмивка.

— О… ас на вас благодарен, вие представите мен на сър
баронет.

— Разбира се — отвърна тя. — Трябва да ми направите
удоволствието да дойдете на вечеря у дома… Няма по-силно средство
от шампанското, за да се свържат двама мъже, то помага при всички
сделки, особено там, където се затъва. Елате тази вечер, ще видите
приятни младежи! А пък ти, миличък Фредерик — пошушна тя на
ухото на барона, — колата е тук, вървете бързо на улица Сен-Жорж и
ми доведете Йороп, трябва да й кажа нещо за вечерята… Задържах
Люсиен, той ще доведе две остроумни момчета… Ще накараме
англичанина да се поперчи — каза тя тихо на госпожа дю Вал-Нобл.

Пейрад и баронът оставиха двете жени сами.
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НЕПРИЯТНИТЕ СТРАНИ НА ЛЮБОВНОТО
УДОВОЛСТВИЕ

— О, миличка, ако съумееш да накараш този тлъст простак да се
изръси, значи, че си гениална — заяви Вал-Нобл.

— Щом е толкова невъзможно, може да ми го заемеш за една
седмица — отвърна Естер със смях.

— Не, ти няма да го държиш и половин ден — възрази госпожа
дю Вал-Нобл, — ям толкова сух хляб, че ще си изпочупя зъбите.
Докато съм жива, няма вече да се залавям с англичани… Те всички са
студени егоисти, свини, облечени в дрехи…

— Как така, не ти ли оказва внимание? — запита усмихнато
Естер.

— Напротив, миличка, това чудовище още не ми е заговорило на
„ти“.

— При никакво положение ли? — запита Естер.
— Мизерникът ме нарича винаги „госпожо“ и запазва най-

голямо хладнокръвие дори и тогава, когато всички мъже по света са
повече или по-малко мили. Слушай, за него любовта е нещо като
бръсненето, честна дума! Избърсва си бръснача, слага го в калъфа,
поглежда се в огледалото и като че ли си казва: „Не съм се порязал.“
Отнася се с мен с уважение, от което всяка жена може да полудее. Този
безсрамен яхниен милорд се забавлява да кара нещастния Теодор да се
крие и да го държи прав в тоалетната ми стаичка по половин ден.
Освен това се чуди как да ми противоречи във всичко. А пък е
скъперник като лихварите Гобсек и Жигот, взети заедно. Води ме на
вечеря, а ако случайно не съм извикала колата, не плаща на кочияша,
който ме връща в къщи.

— Добре, какво получаваш в замяна на всичко това? — запита
Естер.

— Ами съвсем нищо, миличка. Петстотин франка месечно и
нито стотинка повече, плаща ми наема за колата. И, мила моя, поне да
е кола, а то… като колите, наемани от бакалите в деня на сватбата им,
за да отидат в кметството, на църква и в „Кадран-бльо“. А как ме
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дразни с това уважение. Ако опитам да се покажа нервна и
неразположена, той не се сърди, а казва: „Ас иска миледи да прави по
свойта воля, защо нищо не така неприятно, не джентълменско — да
казва на един хубав жена: «Вие кълбо памук, вие стока!»… Хе-хе! Вие
принадлежи на един член на дружество на въздържание and anti-
Slavery[1]!“ И стои си моят чудак блед, сдържан, хладен и така ми дава
да разбера, че ме уважава, колкото би уважавал един негър, и че това
нямало връзка с чувствата му, а с убежденията му на привърженик
против робството на негрите.

— Не е възможно по-долно държане — каза. Естер, — но аз този
китаец бих го разорила!

— Да го разоря ли?… — отвърна госпожа дю Вал-Нобл. — Най-
напред би трябвало да е влюбен в мене!… Но и ти да си, и ти не би
желала да му поискаш и две пари. Той ще те изслуша сериозно и ще ти
каже с онази английска учтивост, която те кара да намираш и
плесниците за приятни, че доста скъпо ти плаща за онова малко нещо,
което било любов в негов нещастен жифот.

— Като си помислиш, че жени като нас могат да срещнат мъже
от тоя тип! — възкликна Естер.

— Ах, миличка, ти излезе късметлийка!… Грижи се за твоя
Нюсенжан.

— Но твоят богаташ няма ли нещо наум?
— Точно това ми казва и Адел — отговори госпожа дю Вал-

Нобл.
— Слушай, мила, този човек навярно е решил да го намрази

някоя жена и за определено време да бъде изгонен — каза Естер.
— Или пък иска да работи с Нюсенжан и ме е взел, като е знаел,

че сме близки, точно това казва Адел. Затова ти го представих тази
вечер. Ах! Ако можех да зная плановете му, как хубаво щях да се
разбера с теб и с Нюсенжан! — отговори госпожа дю Вал-Нобл.

— Не се ли ядосваш? Не му ли казваш от време на време какво
мислиш за него? — запита Естер.

— И ти да се опиташ… ти умееш… може да си много ласкава,
той ще те убие с ледените си усмивки. Ще ти отговори: „Аз сам anti-
Slavery, вие свободна…“ Ти можеш да му кажеш най-смешни неща, той
ще те погледне и ще ти каже: „Very good“[2] и ти ще си дадеш сметка,
че в неговите очи си само забавление.
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— А ако се разгневиш?
— Същото нещо! Изглежда, че това за него е представление. Ако

го оперират от лявата страна, под гърдите, няма ни най-малко да го
заболи; вътрешностите му трябва да са от ламарина. Казах му го. А той
ми отговори: „Аз много доволен, че мое телосложение такова…“ И
все е учтив. Миличка, душата му е облечена в ръкавици… Ще
продължа още няколко дни да търпя това изтезание, за да задоволя
любопитството си. Ако не беше то, отдавна да съм накарала Филип,
който няма равен на себе си в дуелите, да удари някоя плесница на
милорда, само това ми остава…

— И аз щях да ти кажа същото — извика Естер, — но преди това
би трябвало да узнаеш дали не умее да се боксира, защото тия стари
англичани, миличка, по начало са хитри хора…

— Този няма равен на себе си!… Ах, само да го видиш, като ме
пита какво ще заповядам, в колко часа може да се яви при мене, за да
ме изненадал (разбира се), как реди учтивите си приказки, иначе
казано по джентълменски, ще си помислиш: „Ето една обожавана
жена“ и няма жена, която да не каже същото…

— Че ни и завиждат отгоре на това — забеляза Естер.
— Да, много!… — извика госпожа дю Вал-Нобл. — Слушай, в

нашия живот ние всички сме узнали горе-долу колко малко ни
уважават; аз обаче никога не съм се чувствувала така жестоко, така
дълбоко и тъй напълно презирана от грубостите, както се чувствувам
чрез уважението на този огромен мях с порто. Като пийне, отива си, за
да не ми бъдел неприятна, казва той на Адел, и за да принадлежал
едновременно на две сили: жената и виното. Злоупотребява с колата
ми, служи си с нея повече от мене… Ах, да можехме тази нощ да го
изтърколим под масата… Но той изпива десет бутилки и все си остава
само пийнал; очите му са мътни, но вижда ясно…

— Като хората, чиито прозорци са мръсни — каза Естер, — но
отвътре виждат какво става навън… Познавам тази способност у
човека: дю Тийе я притежава, и то до съвършенство.

— Гледай да привлечеш дю Тийе и ако могат двамата с
Нюсенжан да го вмъкнат в някои техни комбинации, поне ще бъда
отмъстена!… Те могат да го докарат до просия! Ах, миличка! Да
попаднеш на един лицемерен протестант след оня нещастен Фалекс,
който беше толкова смешен, такъв добряк и такъв подигравчия!…
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Колко много сме се смели!… Казват, че всички борсови агенти били
глупаци… На него само веднъж не му достигна ум…

— Остави те без грош и това стана причина да познаеш
неприятните страни на любовните удоволствия.

Доведената от господин дьо Нюсенжан Йороп подаде змийската
си глава през вратата; тя изслуша няколко думи, прошепнати от
господарката на ухото й, и изчезна.

[1] И против робството (англ.). — Б.пр. ↑
[2] Много добре (англ.). — Б.пр. ↑
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ЗМИИТЕ СЕ ВПЛИТАТ ЕДНА В ДРУГА

В единадесет и половина часа вечерта пет екипажа бяха спрели
на улица Сен-Жорж пред вратата на прочутата куртизанка: екипажът
на Люсиен, който дойде заедно с Растиняк, Блонде и Биксиу, на дю
Тийе, на барон дьо Нюсенжан, на богатия чужденец и на Флорин,
поканена от дю Тийе. Тройно затворените прозорци бяха прикрити от
диплите на великолепните китайски пердета. Вечерята щеше да бъде
поднесена в един часа, свещите бяха запалени, салончето и
трапезарията разкриваха цялата си пищност. Очакваха да прекарат
една от онези разгулни нощи, които само тези три жени и трима мъже
можеха да издържат. Отначало седнаха да играят на карти, тъй като
трябваше да почакат около два часа.

— Играете ли, милорде?… — обърна се дю Тийе към Пейрад.
— Аз играл сас О’Конел, Пит, Фокс, Кянинг, лорт Брогъм,

лорт…
— Кажете направо: с безброй много лордове — прекъсна го

Биксиу.
— Лорт Фиц-Уилям, лорт Еленборо, лорт Херфорт, лорт…
Биксиу погледна обувките на Пейрад и се наведе.
— Какво търсиш? — запита го Блонде.
— Търси пружината, която трябва да натисне, за да спре

машинката — каза Флорин.
— Ще играете ли с миза от двадесет франка? — запита Люсиен.
— Ас играе всичко, каквото искате да губите…
— Ама го бива! — каза Естер на Люсиен. — Всички го мислят за

англичанин.
Дю Тийе, Нюсенжан, Пейрад и Растиняк седнаха на една маса за

вист, Флорин, госпожа дю Вал-Нобл, Естер, Блонде и Биксиу останаха
да разговарят край камината. Люсиен прекара времето в прелистване
на един великолепен албум с гравюри.

— Вечерята е сложена — съобщи Пакар, облечен в чудесна
ливрея.
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Пейрад седна отляво на Флорин, до Биксиу, комуто Естер бе
наредила да напие чужденеца. Сам Биксиу притежаваше свойството да
пие безкрайно много. Никога през целия си живот Пейрад не бе видял
такова великолепие, не бе вкусвал такива ястия, нито пък бе виждал
толкова красиви жени.

„Тази вечер ще си изкарам хилядата екю, които ми струва Вал-
Нобл — помисли си той, — вече спечелих хиляда франка.“

— Ето пример за подражание — извика към него седналата до
Люсиен госпожа дю Вал-Нобл, показвайки с ръка пищната трапезария.

Естер бе настанила Люсиен до себе си и под масата бе
притиснала крака му между краката си.

— Чувате ли? — повтори госпожа дю Вал-Нобл на Пейрад, който
се правеше на сляп. — Ето как би трябвало да подредите един дом!
Когато човек се връща от Индия с милиони и иска да участвува в
сделките на хора като Нюсенжан, трябва да бъде на тяхното равнище.

— Ас член на дружество на ваздаржание…
— Тогава ще пием здравата — каза Биксиу, — защото в Индия е

много горещо, нали, вуйчо?
Шегата, измислена от Биксиу по време на вечерята, бе да се

отнася с Пейрад, като че ли е негов вуйчо, завърнал се от Индия.
— Коспоша ди Фал-Нобл ми каса, че фие имате некакфо

претлошение… — запита Нюсенжан, оглеждайки Пейрад.
— Ей това исках: да ги чуя двамата с изкълчения им френски —

промълви дю Тийе на Растиняк.
— Ще видите, че в края на краищата ще се разберат — обади се

Биксиу, отгатнал какво бе казал дю Тийе на Растиняк.
— Сър баронет, ас намислил един little[1] спекула, о, very[2]

удобен… много, съвсем полезен и с големи печалба.
— Ще видите — каза Блонде на дю Тийе, — че и минутка няма

да мине и ще намеси парламента и английското правителство.
— Това бъде в Китай… за опиум…
— Та, снам — каза веднага Нюсенжан, като човек, познаващ

своите търговски сфери, — но английско брафителстфо имало начин
на тейстфи зпрямо опиума, са та збечели Китай и не ни посфолило…

— Нюсенжан му отне думата по въпроса за правителството —
каза дю Тийе на Блонде.
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— А, вие сте търгували с опиум — провикна се госпожа дю Вал-
Нобл, — сега разбирам защо сте толкова вдървен, останало ви е от
него в сърцето…

— Фиштате ли — възкликна баронът към така наречения
търговец на опиум, сочейки му госпожа дю Вал-Нобл, — и фие сте
като мен: милионерите не мокат никока та накарат шените та ки
любят.

— Аз люби много и често миледи — отвърна Пейрад.
— Все по причина на въздържанието — добави Биксиу, който

току-що бе налял в Пейрад третата бутилка бордо и го караше да
започне една бутилка порто.

— О — възкликна Пейрад, — това истинско португалско вино
от Англия.

Блонде, дю Тийе и Биксиу се спогледаха усмихнати. Пейрад бе
способен да се преобрази напълно, дори и по манталитет. Малко са
англичаните, които не твърдят, че златото и среброто са по-добри в
Англия, отколкото където и да било другаде. Пилетата и яйцата,
внасяни от Нормандия на лондонския пазар, карат англичаните да
уверяват, че лондонските пилета и яйца са по-добри от парижките,
които идват от същото място. Естер и Люсиен останаха поразени от
това съвършенство в облеклото, езика и смелостта. Толкова много пиха
и ядоха сред разговори и смехове, че стана четири часът сутринта.
Биксиу сметна, че е нанесъл една от тъй забавно разказваните от
Брийа-Саварен победи. Но в момента, когато, наливайки чашата на
„вуйчо си“, каза: „Победих Англия!“… Пейрад отвърна на този жесток
подигравчия с едно: „Така трябва, момчето ми!“, чуто само от него.

— Ей, слушайте, той е толкова англичанин, колкото съм и аз!…
Моят вуйчо излезе гасконец! Не можеше и да бъде иначе!

Биксиу бе останал сам с Пейрад, така че никой не чу това
разкритие. Пейрад се изтърси от стола на земята. Веднага Пакар го взе
и го качи в една от таванските стаички, където той заспа дълбок сън. В
шест часа вечерта богатият чужденец се събуди от една мокра кърпа, с
която изтриваха лицето му, и видя, че се намира на едно старо походно
легло, а пред него е Азѝ, маскирана и с черно домино.

— Е, дядо Пейрад, можем ли да броим до две? — запита тя.
— Къде съм?… — запита той, оглеждайки се наоколо.
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— Слушайте какво ще ви кажа, то ще ви отрезви — отвърна Азѝ.
— Може да не обичате госпожа дю Вал-Нобл, но обичате дъщеря си,
нали?

— Дъщеря ми ли? — изрева Пейрад.
— Да, госпожица Лиди…
— Та какво?
— Ами тя не е вече на улица Моано, отвлекли са я…
Пейрад въздъхна като войник, умиращ от люта рана на бойното

поле.
— Докато вие се представяхте за англичанин, други се

представиха за Пейрад. Вашата малка Лиди повярва, че излиза с баща
си; тя е на сигурно място… О, никога няма да я намерите! Освен ако не
поправите злото, което сте извършили.

— Какво зло?
— Вчера у херцог дьо Гранлийо са затворили вратата пред

господин Люсиен дьо Рюбампре. Това се дължи на твоите интриги и
на човека, когото изпрати при нас. Нито дума! Слушай! — каза Азѝ,
като видя, че Пейрад иска да каже нещо. — Ще ти върнем дъщерята,
чиста и неопетнена — наблегна тя на смисъла на двете думи, — в
деня, когато господин дьо Рюбампре излезе от църквата „Сен-Тома
д’Акен“ като съпруг на госпожица Клотилд. Ако до десет дена Люсиен
дьо Рюбампре не бъде приет както по-рано в дома Гранлийо, ще умреш
от насилствена смърт и нищо няма да те предпази от угрозяващата те
опасност… Освен това, преди да умреш, ще ти се даде време да си
кажеш: „Дъщеря ми е проститутка до края на живота си!“ Макар че се
показа доста глупав, за да оставиш такава плячка в ноктите ни, все пак
имаш още малко ум, за да помислиш по това, което ти съобщава
нашият началник. Не викай, не казвай никому нищо, върви да се
преоблечеш у Контансон и се върни у вас; Кат ще ти каже, без да я
питаш, че Лиди е излязла и вече не са я видели. Ако тръгнеш да се
оплакваш, ако направиш и най-малката постъпка, ще започнем оттам,
откъдето ти казах, че дъщеря ти ще свърши: тя е обещана на дьо
Марсе. С дядо Канкоел не са нужни много приказки, нито пък трябва
да се слагат ръкавици, нали така?… Излез и гледай да не объркаш
работите ни.

Азѝ остави Пейрад в плачевно състояние; всяка нейна дума бе
като боздуганов удар. Шпионинът имаше две сълзи в очите, а други се
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бяха стекли по бузите му в две влажни пътеки.
— Очакват господин Джонсън за вечеря — каза Йороп,

надничайки след миг.
Пейрад не отговори, слезе по стълбите, тръгна по улиците към

един площад, където имаше файтони, отиде бързо да се преоблече в
дома на Контансон, на когото не каза нищо, превърна се пак в дядо
Канкоел и в осем часа си бе в къщи. По стълбите се качи с разтуптяно
сърце. Когато, чула влизането на господаря си, фламандката го запита
наивно: „Ами къде е госпожицата?“, старият шпионин усети, че трябва
да се опре на нещо. Ударът надмина силите му. Той влезе в жилището
на дъщеря си и там, като видя, че то е празно, и чу разказа на Кат как
майсторски са я отвлекли, като че ли той бе измислил отвличането,
припадна от мъка. „Хайде — помисли той, — ще трябва да превия
глава, по-късно ще си отмъстя, да вървя сега при Корантен… За пръв
път се натъкваме на истински противници. Корантен да остави тоя
хубавец да се жени, ако иска, и за императрица!… Ах, разбирам защо
го е обикнала дъщеря ми от един само поглед… Ах, тоя испански
свещеник си разбира от работата… Смелост, татко Пейрад, пускай
жертвата си!“

Горкият баща не допускаше какъв страшен удар го очаква.
Като отиде у Корантен, Брюно, неговият доверен прислужник,

който познаваше Пейрад, му каза:
— Господинът замина…
— За дълго ли?
— За десет дни!
— Къде?
— Не зная!…
„Ах, божичко, започвам да оглупявам! Питам го къде е

заминал… като че ли споделяме такива неща“ — каза си той.

[1] Малък (англ.). — Б.пр. ↑
[2] Много (англ.). — Б.пр. ↑
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В СТРАННОПРИЕМНИЦА „ЛА БЕЛ-ЕТОАЛ“

Няколко часа преди момента, в който щяха да събудят Пейрад в
таванската стаичка на улица Сен-Жорж, пред херцог дьо Гранлийо се
представи дошлият от извънградската си къща в Паси Корантен,
облечен като прислужник от знатен дом. На ревера на черния му Фрак
се открояваше лентичката на „Почетния легион“. Той се бе гримирал
като старец: силно набръчкано, смъртнобледо лице, обкръжено от
напудрени коси. Очите му бяха скрити зад очила с рогови рамки. С
една дума, приличаше на стар началник-канцелария. Щом каза името
си (господин дьо Сен-Дьони), въведоха го в кабинета на херцога,
където завари Дервил; той четеше писмото, продиктувано от самия
него на един от агентите му — човека, натоварен с писмените дела.
Херцогът дръпна Корантен настрана, за да му обясни онова, което
Корантен вече знаеше. Господин дьо Сен-Дьони го изслуша хладно и
почтително; забавно му бе да изучава този голям велможа, да прониква
чак до облечения в кадифе скелет, да изважда на светло този живот,
чиято цел и тогава, и по-късно бе да играе вист и да поддържа доброто
име на дома Гранлийо. Благородниците са толкова наивни спрямо по-
ниско стоящите от тях хора, че не се наложи Корантен да задава
смирено много въпроси на господин дьо Гранлийо, за да предизвика
безочливи забележки.

— Мен ако питате, господине — каза Корантен на Дервил, след
като, както бе редно, го представиха на адвоката, — добре е да тръгнем
още тази вечер за Ангулем с дилижанса за Бордо, който се движи
толкова бързо, колкото и пощенската кола; не ни трябват повече от
шест часа престой там, за да получим исканите от херцога сведения.
Ако добре съм разбрал ваша светлост — обърна се той към херцога, —
достатъчно е да разберем дали е възможно сестрата и зетят на
господин дьо Рюбампре да са му дали милион и двеста хиляди
франка?…

— Отлично разбрано — отвърна перът на Франция.
— Ние ще се върнем след четири дни — продължи Корантен към

Дервил, — така че от това нито вашите, нито моите работи ще
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пострадат.
— Това беше единственото ми възражение пред негова светлост

— отвърна Дервил. — Сега е четири, отивам да кажа две думи на
първия си помощник и да стегна пътната си чанта; ще вечерям и в
осем часа ще бъда… Но дали ще има места? — прекъсна се той с
въпрос към Сен-Дьони.

— Разчитайте на мене — каза Корантен. — Елате в осем часа
пред главната канцелария на транспортната служба; и да няма места,
ще наредя да намерят, защото само така трябва да се служи на негова
светлост херцог дьо Гранлийо.

— Господа — каза херцогът неимоверно любезно, — не ви
изказвам още благодарността си.

Като сметнаха, че тези думи са знак за тръгване, Корантен и
адвокатът се поклониха и излязоха. В момента, когато Пейрад
разпитваше слугата на Корантен, господин дьо Сен-Дьони и Дервил,
настанени в дилижанса за Бордо, се разглеждаха мълчаливо при
изходния пункт от Париж. На другата сутрин, докато пътуваха от
Орлеан за Тур, отегчилият се Дервил стана разговорлив и Корантен
благоволи да го позабавлява, запазвайки обаче разстоянието помежду
им; той го остави да вярва, че се числи към дипломатите и че с
покровителството на херцог дьо Гранлийо се надява да стане
генерален консул. Два дни след заминаването им от Париж Корантен и
Дервил спряха в Манл за голямо учудване на адвоката, който мислеше,
че отиват в Ангулем.

— В това градче ще получим точни сведения за госпожа Сешар
— обясни Корантен на Дервил.

— Значи, я познавате? — запита Дервил изненадан, че Корантен
е така добре осведомен.

— Разпитах кондуктора, понеже разбрах, че е от Ангулем, и той
ми каза, че госпожа Сешар живее в Марсак, а Марсак е само на една
левга от Манл. Казах си, че сигурно тук ще разберем по-добре
истината, отколкото в Ангулем.

„Освен това — помисли си Дервил — нали господин херцогът
ми обясни, че аз съм само свидетел на разследването, което ще прави
този доверен човек…“

Собственик на странноприемницата в Манл, наречена „Ла Бел-
Етоал“, беше едни от онези разплути от тлъстина мъже, за които се
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боиш, че едва ли ще ги намериш живи при обратното пътуване, но
които и десет години по-късно все ще си стоят на прага на вратата, с
все същите месища, с все същата памучна шапчица, със същата
престилка, същия нож, същите мазни коси и същата тройна брадичка;
описанието им се среща у всички романисти, като се започне от
безсмъртния Сервантес и се стигне до безсмъртния Уолтър Скот. Те
всички се смятат за големи готвачи, предлагат ви какво ли не, а в края
на краищата ви донасят мършаво пиле и зеленчук, сварен с гранясало
масло. Всички хвалят тънките си напитки, а ви принуждават да пиете
местните вина. Още от младини обаче Корантен се бе научил да
измъква от гостилничарите други неща, по-съществени от
съмнителните ястия и подправените вина. Затова се представи като
твърде непретенциозен човек, който разчита напълно на най-добрия
готвач в Манл, както каза той на шишкото.

— Не ми е трудно да бъда най-добър, аз съм единственият —
отговори гостилничарят.

— Поднесете ни яденето в съседната стая — каза Корантен и
намигна на Дервил — и, главно, не се страхувайте да сложите повече
дърва в камината, защото сме се вкочанили.

— Не беше много топло в колата — добави Дервил.
— Далеч ли е оттук Марсак? — запита Корантен жената на

съдържателя; тя беше слязла от горния етаж, като разбра, че имат
клиенти за пренощуване.

— В Марсак ли отивате? — запита тя.
— Не зная — отсече той сухо. — Далеч ли е оттук до Марсак? —

запита Корантен отново, след като даде възможност на стопанката да
види червената му лентичка.

— С кабриолет е работа за не повече от половин час — отговори
тя.

— Смятате ли, че господин и госпожа Сешар са там през зимата?
— Сигурио, те прекарват там цялата година…
— Сега часът е пет, навярно в девет няма да са си легнали още.
— О, те имат гости всяка вечер до десет часа: свещеникът,

лекарят, господин Марон…
— Все почтени хора — каза Дервил.
— О, господине — потвърди жената на гостилничаря, —

каймакът на обществото, почтени, честни хора… и при това не
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високомерни! Макар че живее охолно, господин Сешар можел, както
разправят, да има милиони, но оставил да му ограбят някакво
изобретение в хартиеното производство, от което сега печелят братя
Коенте…

— А, да! Братя Коенте!… — повтори Корантен.
— Я млъквай! — намеси се съдържателят. — Какво ги

интересува тези господа дали господин Сешар е имал право, или не на
някакъв патент за правене на хартия? Тия господа не са търговци на
хартия… Ако смятате да пренощувате при мен, в „Ла Бел-Етоал“ —
обърна се той към двамата пътници, — ето книгата, моля да се
запишете. Имаме си един полицейски старшина, който от нямане
работа гледа само как да ни безпокои…

— Дяволска работа, мислех, че семейство Сешар е много богато
— каза Корантен, докато Дервил вписваше името и професията си:
„Адвокат към първа съдебна инстанция в департамента Сена“.

— Има хора, които казват, че били милионери — отговори
хотелиерът, — но да искаш да спреш езиците да мелят, е все едно да
накараш рекичката да не тече. Бащата Сешар остави имот за двеста
хиляди франка, както казват, „на припек“, а и то е вече много за човек,
започнал като прост работник. Е, може да е имал и още толкова
спестени… защото накрая изкара десет-дванадесет хиляди франка от
имота си. Значи, да предположим, че е бил толкова глупав, че да не
вложи парите си цели десет години, такава му е сметката! Прибавете и
триста хиляди франка, ако, както го подозират, се е занимавал с
лихварство, и ето ви цялата работа. Петстотин хиляди франка не е още
милион. Да беше моя разликата, нямаше да съм в „Ла Бел-Етоал“.

— Как така — каза Корантен, — господин Давид Сешар и жена
му нямат ли два-три милиона?…

— Ами точно толкова разправят, че имали господа Коенте —
извика жената на хотелиера, — дето му обраха изобретението, а той не
е получил от тях повече от двадесет хиляди франка… Откъде искате да
вземат милионите тези почтени хора? Докато беше жив бащата, те бяха
доста притеснени. Ако не беше Колб, управителят им, и госпожа Колб,
която също им е много предана, те мъчно щяха да преживеят. Че какво
получиха от „Ла Вербьори“?… Хиляда екю рента!…

Корантен дръпна Дервил настрана и му каза:
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— In vino veritas — истината е в устата на пияния! Аз лично
гледам на странноприемниците като на истинско гражданско
отделение за дадено място; и нотариусът не е така осведомен за
всичко, което става в едно малко селище, както техните съдържатели…
Видяхте ли? Смятат, че познаваме тия Коенте, Колб и прочие…
Съдържателят на една странноприемница е живият справочник,
включващ всички произшествия; без да усети, той замества полицията.
Правителството трябва да поддържа най-много до двеста шпиони,
защото в страна като Франция има десет милиона честни доносчици.
Ние обаче не сме дошли да се доверяваме на този доклад, макар че в
това градче сигурно щяха да знаят нещичко за милиона и двестата
хиляди франка, отишли за закупуването на „Рюбампре“… Няма да
останем дълго тук…

— Надявам се — каза Дервил.
— Защото открих най-естествения начин да накарам истината да

излезе от устата на съпрузите Сешар — продължи Корантен. —
Разчитам на вас като адвокат с авторитет да подкрепите малката
хитрост, с която ще си послужа, за да чуете ясен и точен отчет за
материалното им състояние. — След вечеря ще отидем при господин
Сешар — каза Корантен на жената на хотелиера, — имайте грижата да
приготвите леглата ни: искаме отделни спални. В „Ла Бел-Етоал“
сигурно има достатъчно място[1]?

— О, господине — каза жената, — ние затова сме си нарекли тъй
гостилницата…

— Играта на думи не е ваш монопол, среща се във всички
департаменти — забеляза Корантен.

— Вечерята е готова, господа — съобщи гостилничарят.
— Откъде, дявол да го вземе, е взел парите този младеж?… Да не

излезе право анонимното писмо? Да не би това да са пари, спечелени
чрез някое хубаво момиче? — запита Дервил, като седнаха да вечерят.

— А, това може да бъде предмет на друго обследване —
отговори Корантен. — Господин херцог дьо Шолийо ми каза, че
Люсиен дьо Рюбампре живеел с една покръстена еврейка, която се
представяла за холандка и се наричала Естер Ван Богсек.

— Странно съвпадение! — възкликна адвокатът. — Аз търся
наследницата на един холандец на име Гобсек, а това е същото име,
променени са само съгласните.
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— Добре — каза Корантен, — ще ви дам сведения за връзката
между тях, като се върнем в Париж.

Един час по-късно двамата пълномощници на херцог дьо
Гранлийо тръгнаха за „Ла Вербьори“ — имението на господин и
госпожа Сешар.

[1] Игра на думи, на френски dorinir à la belle-étoile означава спя
под открито небе. — Б.пр. ↑
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ЕДИН ОТ ХИЛЯДИТЕ КАПАНИ НА КОРАНТЕН

Люсиен не бе изпитвал никога толкова дълбоко вълнение, както в
деня, когато в „Ла Вербьори“ сравни своята участ с живота на зет си.
Пред погледа на двамата парижани щеше да се открие същата картина,
поразила преди няколко месеца Люсиен. Тук от всичко лъхаше
спокойствие и изобилие. В часа, когато двамата чужденци щяха да
пристигнат, в гостната на имението се бяха събрали петима души:
свещеникът в Марсак, млад, двадесет и пет годишен мъж, станал по
молба на госпожа Сешар възпитател на сина й Люсиен: местният
лекар, господин Марон, кметът и един стар полковник в оставка, който
отглеждаше рози в малко имение срещу „Ла Вербьори“, от другата
страна на пътя. Зиме тези хора идваха всяка вечер да изиграят по някоя
невинна партия белот с жетони по един сантим, да вземат вестници и
да донесат други, които бяха вече прочели. Когато господин и госпожа
Сешар купиха „Ла Вербьори“ — хубава къща, построена от бял
пясъчник и покрита с тъмносиви плочи, — около нея имаше за отмора
само една градинка от два арпана. С времето хубавата госпожа Сешар
бе вложила в нея спестяванията си и бе разширила градината до една
рекичка, жертвувайки лозята, които купуваше и превръщаше в зелени
площи и терени с дървета и храсти. В тоя момент заобиколена с малък
парк от около двадесет арпана и оградена със стени, „Ла Вербьори“
минаваше за най-голямото имение в околността. Къщата на покойния
Сешар и пристройките към нея се използуваха вече само за
обработването на двадесетте и няколко арпана лозя, които беше
оставил освен петте чифлика, чийто добив възлизаше на около шест
хиляди франка, и десетте арпана ливади от другата страна на
рекичката, срещу „Ла Вербьори“; госпожа Сешар смяташе да ги
включи и тях в парка през следната година. В околностите бяха вече
започнали да наричат „Ла Вербьори“ „замъка“, а Ев Сешар —
„господарката от Марсак“. В задоволяването на суетата си Люсиен
просто бе подражавал на селяните и на лозарите. Разправяха, че
Куртоа, собственик на мелница, живописно разположена на няколко
изстрела от ливадите на „Ла Вербьори“, бил в преговори с госпожа
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Сешар за закупуването на имота му. Тази вероятна придобивка щеше
да придаде на „Ла Вербьори“ окончателния вид на първокласно
имение в департамента. Госпожа Сешар, която вършеше много
добрини, при това не само с разбиране, но и с благородство, бе и
обичана, и уважавана. Нейната прелестна хубост бе стигнала тогава до
пълния си разцвет. Макар че бе на около двадесет и шест години, тя бе
запазила девическата си свежест, тъй като се радваше на покоя и
изобилието, присъщи на живота на село. Все още влюбена в мъжа си,
тя уважаваше в него даровития човек, достатъчно скромен, за да се
откаже от шума на славата; най-сетне, за да завършим портрета й,
може би ще е достатъчно да кажем, че през целия й живот сърцето й не
бе туптяло нито веднъж за нещо друго освен за децата и мъжа й. Ясно
е, че данъкът, плащан от това семейство на нещастието, бе дълбоката
мъка, причинена от живота на Люсиен; Ев Сешар чувствуваше, че в
него се крият потайни неща и се боеше от тях, още повече, че по време
на последното си посещение Люсиен прекратяваше сухо всеки разпит
на сестра си с думите, че честолюбивите хора дават сметка за
способите си само пред себе си. За шест години Люсиен бе видял
сестра си три пъти и не й бе писал повече от шест писма. Първото му
посещение в „Ла Вербьори“ стана при смъртта на майка му, а
последното имаше за цел да поиска една услуга — онази лъжа, толкова
необходима за замислите му. Това даде повод за сериозна разпра
между господин и госпожа Сешар и техния брат, която породи ужасни
съмнения в спокойния им и почтен живот.

Къщата бе подновена и отвън, и отвътре и без да бъде разкошна,
бе уютна. Бегъл поглед в салона, където в този момент се намираха
гостите, може да даде представа за това. Хубавият килим от Обюсон,
сивите памучни четворно тъкани драперии, обшити със зелена
коприна, тапетите, възпроизвеждащи гората в Спа, махагоновото
канапе с дърворезба, покрито със сив кашмирен плат със зелени
ширити, поставките, пълни с цветя въпреки зимата, представляваха
приятна гледка за окото. В зелените копринени пердета на прозорците,
по украсата на камината, в рамките на огледалата липсваше оня
фалшив провинциален вкус, който всичко разваля. С една дума, и най-
малките, но изящни подробности, чистотата — всичко даваше отмора
на душата и окото благодарение на онази особена поетичност, която
любещата и умна жена може и трябва да внесе в дома си.
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Още в траур заради бащата, госпожа Сешар бродираше до огъня
едно килимче заедно с госпожа Колб, икономката, на която тя
разчиташе за всичко в домашната работа. Точно когато кабриолетът
стигна до първата къща на Марсак, към обичайното общество в „Ла
Вербьори“ се присъедини и Куртоа, мелничарят; той бе вдовец, искаше
му се да не работи вече и много се надяваше да продаде имота си, на
който госпожа Сешар, изглежда, държеше и Куртоа знаеше защо.

— Някакъв кабриолет спира тук! — каза той, като чу шума от
колата. — По дрънкането може да се предположи, че е тукашен…

— Сигурно Постел и жена му идват за мене — рече лекарят.
— Не — възрази Куртоа, — кабриолетът идва откъм Манл.
— Коспошо — каза влезлият Колб (едър и дебел елзасец), —

етин атфокат от Париш желае та раскофаря сас коспошата.
— Адвокат ли?… — възкликна Сешар. — Стомахът ме заболява

само като чуя тази дума.
— Благодаря — каза Кашан, кметът на Марсак, който бе работил

двадесет години като адвокат в Ангулем; на него някога бе възложено
да предяви иск срещу Сешар.

— Моят Давид няма да се промени, все ще си остане недосетлив!
— каза Ев усмихнато.

— Адвокат от Париж — продължи Куртоа, — значи, имате
някакви сделки в Париж.

— Не — отвърна Ев.
— Брат ви е там — възрази Куртоа с усмивка.
— Дано не е нещо във връзка с наследството на стария Сешар —

каза Кашан. — Човечецът вършеше някои съмнителни работи.
Корантен и Дервил влязоха, поздравиха присъствуващите и след

като се представиха, пожелаха да разговарят насаме с госпожа Сешар и
съпруга й.

— С удоволствие — каза Сешар. — По работа ли?
— Изключително във връзка с наследството на вашия баща —

отговори Корантен.
— Разрешете в такъв случай на господин кмета, който е бивш

адвокат от Ангулем, да присъствува на разговора.
— Вие ли сте господин Дервил?… — обърна се Кашан към

Корантен.
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— Не, господинът. — И Корантен посочи адвоката, който се
поклони.

— И все пак — продължи Сешар — ние сме си свои, нямаме
какво да крием от нашите съседи, затова няма защо да отиваме в
кабинета ми, където не е отоплено… Ние живеем открито, пред
всички…

— Но в живота на господин баща ви — забеляза Корантен — е
имало някои тайни неща, които може би няма да ви е приятно да
разгласявате.

— Да не е нещо, от което да се червим?… — запита ужасено Ев.
— А, не, младежки лудории — отвърна Корантен, нагласявайки

най-хладнокръвно един от хилядите си капани. — Уважаемият ви баща
ви е дарил с един по-голям брат…

— Ах, старият му вълк! — извика Куртоа. — Той май не ви
обичаше, господин Сешар, та ви е запазил тази изненада, хитрецът му
с хитрец… А, разбирам сега какво е искал да каже, като ми речеше:
„Има да се чудите, като умра!“

— Успокойте се, господине — каза Корантен на Сешар,
хвърляйки крадешком изпитателен поглед към Ев.

— Брат ли! — възкликна лекарят. — Ами че вашето наследство
се разделя на две!…

Дервил се правеше, че разглежда красивите безименни гравюри,
изложени но стените на салона.

— О, успокойте се, госпожо — каза Корантен, виждайки
изненадата, изписана по хубавото лице на госпожа Сешар, — не става
дума за друго, а за незаконородено дете. Правата на незаконороденото
не са като на законно родените деца. Този син се намира в извънредно
тежка бедност и има право на сума, съответна на размера на
наследството… Милионите, които е оставил вашият баща…

При думата милиони в салона се чу вик на най-пълно
единодушие. В този миг Дервил престана да разглежда гравюрите.

— Дядо Сешар и милиони?… — запита дебелият Куртоа. — Кой
ви каза това? Някой селянин?

— Господине — намеси се Кашан, — вие не сте финансови
органи, така че можем да ви кажем какво е положението…

— Бъдете спокоен — отговори Корантен, — давам ви честната
си дума, че не се занимавам с данъци по имотното състояние.
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Кашан, който бе накарал със знак всички да млъкнат, изрази с
движение задоволството си.

— Господине — продължи Корантен, — дори да имаше само
един милион, частта на този незаконороден син пак няма да е лоша.
Ние не сме дошли да заведем дело срещу вас, а, напротив, да ви
предложим да ни дадете сто хиляди франка, след което си тръгваме…

— Сто хиляди франка! — възкликна Кашан, прекъсвайки го. —
Но, господине, дядо Сешар остави двадесет арпана лозя, пет малки
чифлика, десет арпана ниви в Марсак и… нито грош!…

— Не бих искал за нищо в света да си служа с лъжа, господин
Кашан — прекъсна го Давид Сешар, — най-малко в областта на
материалните интереси… Господа — обърна се той към Корантен и
Дервил, — баща ми ни остави освен тези имоти (Куртоа и Кашан
напразно му правеха знаци, той продължи)… триста хиляди франка, с
които размерът на наследството става около петстотин хиляди франка.

— Господин Кашан — обърна се към него Ев Сешар, — каква
част се пада според закона на извънбрачното дете?…

— Госпожо — каза Корантен, — ние не сме турци, искаме от вас
само да се закълнете пред тези господа, че от наследството на вашия
свекър не сте взели повече от сто хиляди екю и ще успеем да се
разберем…

— Дайте ми по-напред честна дума, че сте адвокат — каза
бившият ангулемски адвокат на Дервил.

— Ето паспорта ми — отговори Дервил и му подаде един
документ, сгънат на четири, — господинът не е инспектор по имотите,
както бихте си помислили, успокоите се — добави той, — ние се
интересуваме главно от истината по наследството Сешар и я
научихме…

Дервил улови госпожа Ев за ръката и най-любезно я отведе в
дъното на салона.

— Госпожо — каза й той тихо, — ако в тази работа не се засягаха
честта и бъдещето на семейство Гранлийо, не бих се поддал на
уловката, измислена от господина с лентичката; вие ще го извините, но
се налагаше да открием лъжата, с която вашият брат е спечелил
доверието на това благородно семейство. Гледайте сега да не оставите
хората да повярват, че сте дали милион и двеста хиляди франка на брат
си да купи земята на Рюбампре…
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— Милион и двеста хиляди франка ли? — възкликна госпожа
Сешар пребледняла. — А откъде ги е взел нещастникът?…

— Именно! — каза Дервил. — Страх ме е, че изворът на това
богатство не е много чист.

Очите на Ев се насълзиха и гостите забелязаха това.
— Не е чудно да ви направихме голяма услуга — й каза Дервил,

— като ви попречихме да се натопите в една лъжа, чиито последици
могат да бъдат много опасни.

Дервил остави госпожа Сешар седнала, бледа, със сълзи по
бузите; той се поклони и излезе.

— В Манл! — каза Корантен на момченцето, което караше
кабриолета.

В нощния дилижанс от Бордо за Париж имаше едно място;
Дервил помоли Корантен да го остави да се възползува от него,
изтъквайки като предлог работата си; в себе си обаче той започна да се
бои от спътника си, чиято дипломатическа ловкост и хладнокръвие му
се сториха нещо привично. Корантен остана три дни в Манл, без да
успее да замине; стана нужда да пише в Бордо и оттам да запази място
за Париж, където успя да се завърне едва на деветия ден от
заминаването си.

През това време Пейрад ходеше всяка сутрин в дома му в Паси
или в Париж, за да разбере върнал ли се е. На осмия ден остави и на
двата адреса по едно писмо, написано с техния шифър, в което
обясняваше на приятеля си каква смърт го грози, отвличането на Лиди
и ужасната участ, на която я обричаха враговете му.
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MANE, THECEL, PHARES[1]

 
Нападнат по начин, по който дотогава той бе нападал другите,

без Корантен, но подпомаган от Контансон, Пейрад продължи въпреки
всичко да се гримира като богат чужденец. Макар че враговете му го
бяха разкрили, той преценяваше мъдро, че може да получи известни
сведения, ако остане на самото бойно поле. Контансон бе мобилизирал
по следите на Лиди всички свои познати и се надяваше да открие
къщата, където я държаха скрита; но дните минаваха, без да узнаят
каквото и да било, и това засилваше ежечасно отчаянието на Пейрад.
Старият шпионин нареди да го охраняват от дванадесет до петнадесет
най-ловки агенти. Държаха под наблюдение кварталите около улица
Моано и улица Тетбу, където той живееше като богаташ при госпожа
дю Вал-Нобл. През трите последни дни на съдбоносния срок, даден от
Азѝ, за да бъде възстановено предишното положение на Люсиен в
дома на Гранлийо, Контансон не напусна ветерана на някогашното
Главно управление на полицията. Поезията на ужаса, разпространяван
чрез хитростите на враждуващите племена в недрата на американските
лесове, от която толкова много се е ползувал Фенимор Купър, навлезе в
най-малките подробности на парижкия живот. Така минувачите,
дюкянчетата, файтоните, някакъв човек, застанал прав до един
прозорец — всичко бе извънредно важно за тези безименни мъже, на
които бе поверен животът на Пейрад, както са важни в романите на
Купър дънерът на някое дърво, обиталището на бобрите, някоя скала,
бизоновата кожа, една неподвижна лодка, листът по водната
повърхност.

— Ако непалецът е заминал, няма от какво да се боите —
казваше Контансон на Пейрад, обръщайки му внимание на дълбокото
спокойствие, на което се радваха.

— А ако не е заминал? — отговаряше Пейрад.
— С него тръгна, отзад на колата му, един от моите хора, но в

Блоа моят човек бе принуден да слезе и не успял да догони колата.
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Една сутрин, пет дни след завръщането на Дервил, Люсиен прие
Растиняк.

— Драги мой, крайно ми е неприятно, че аз съм натоварен с едно
съобщение, което ми възложиха поради близкото ни приятелство.
Женитбата ти е провалена, без каквато и да е надежда за теб да я
уредиш някога. Не стъпвай вече в дома на Гранлийо. За да се ожениш
за Клотилд, трябва да чакаш да умре баща й, а той е станал такъв
егоист, че едва ли ще умре скоро. Старите играчи на вист се задържат
дълго… на крайчеца на масата. Клотилд ще замине за Италия с
Мадлен дьо Льононкур-Шолийо. Горката девойка така те обичала,
драги мой, че се наложило да я пазят; искала да дойде при тебе,
намислила план за бягство… Това е малка утеха в нещастието ти!

Люсиен не отговаряше, само гледаше Растиняк.
— В края на краищата нещастие ли е това?… — продължи

приятелят му. — Ти много лесно ще намериш друго момиче, също така
благородно и по-хубаво от Клотилд!… Госпожа дьо Серизи ще те
ожени, за да си отмъсти, тя не може да понася семейство Гранлийо,
което никога не е пожелало да я приеме у дома си; тя има една
племенница, малката Клеманс дю Рувр…

— Драги приятелю, от последната вечеря не съм в добри
отношения с госпожа дьо Серизи, тя ме видя в ложата на Естер,
направи ми сцена и аз я оставих да прави каквото ще.

— Жена на повече от четиридесет години не се скарва за дълго с
такъв хубав млад човек, какъвто си ти — отвърна Растиняк. —
Познавам малко тези залези… те траят десет минути на хоризонта и
десет години в сърцето на жената.

— Вече цяла седмица чакам писмо.
— Върви при нея!
— Сега вече ще трябва да отида…
— Ще дойдеш ли поне у Вал-Нобл? Нейният чужденец връща на

Нюсенжан вечерята.
— Поканен съм и ще отида — отговори Люсиен замислено.
На другия ден, след като се убеди в нещастието си, което веднага

бе съобщено от Азѝ на Карлос, Люсиен отиде с Растиняк и Нюсенжан
у мнимия богаташ.

В полунощ бившата трапезария на Естер бе събрала почти
всички герои на настоящата драма, чиято подбуда (скрита чак под
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леглото на тези бурни съществования) бе известна само на Естер,
Люсиен, Пейрад, мулата Контансон и Пакар, който дойде да
прислужва на господарката си. Без да знаят Пейрад и Контансон,
госпожа дю Вал-Нобл бе замолила Азѝ да помогне на готвачката й.
Сядайки на масата, Пейрад, който бе дал петстотин франка на госпожа
дю Вал-Нобл, за да приготви всичко както трябва, намери в кърпата си
за ядене едно листче, на което прочете следните думи, написани с
молив: „Десетте дена изтичат в момента, в който сядате да се
храните“ Пейрад подаде листчето на стоящия зад него Контансон и му
каза на английски: „Ти ли пъхна това тук?“ Контансон прочете на
светлината на свещта това „Mane, Thecel, Phares“ и сложи листчето в
джоба си. Но той знаеше колко е трудно да се удостовери нещо,
написано с молив, и особено изречение, подредено с главни букви,
тоест, така да се каже, с математически линии, защото главните букви
се състоят от прави и криви линии, в които е невъзможно да се
установят привичките на ръката, както при така наречения полегат
почерк.

Вечерята не бе никак весела. Пейрад явно бе угрижен. От
младите бонвивани, които умееха да внесат веселия във вечерите, там
бяха само Люсиен и Растиняк. Люсиен беше много тъжен и замислен.
Растиняк, който току-що бе загубил на карти преди вечеря две хиляди
франка, пиеше и ядеше с мисълта как да си ги навакса след вечерята.
Поразени от тази хладна атмосфера, трите жени се споглеждаха.
Отегчението отне хубавия вкус на гозбите. С вечерите става както с
театралните пиеси и с книгите — при тях случайността играе голяма
роля. Накрая поднесоха сладолед, наречен пломбиер. Всички знаят, че
в този сладолед има малки захаросани плодове, много леки на вкус,
поставени най-отгоре, и че го поднасят в малки чашки, без да му се
придава пирамидална форма. Сладоледът бе поръчан от госпожа дю
Вал-Нобл при Тортони, чието прочуто заведение се намира на ъгъла на
улица Тетбу и булеварда. Готвачката извика мулата, за да плати
сметката на сладкаря. Контансон, комуто искането на момчето се стори
неестествено, слезе долу и го унищожи с думите: „Вие, изглежда, не
сте от Тортони?…“, но веднага се качи горе. Пакар обаче се бе
възползувал вече от отсъствието му, за да поднесе сладоледа на
гостите. Едва мулатът бе стигнал до вратата на апартамента и един от
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агентите, които пазеха на улица Моано, извика по стълбата: „Номер
двадесет и седми!“

— Какво има? — обади се Контансон, като слезе бързо чак до
края на парапета.

— Кажете на дядо Пейрад, че дъщеря му се е прибрала, но в
какво състояние е, божичко! Веднага да дойде, тя умира.

Когато Контансон влезе отново в трапезарията, старият Пейрад,
който впрочем бе пил доста много, тъкмо изсмукваше черешката от
своя сладолед. Вдигнаха чашите за здравето на госпожа дю Вал-Нобл,
богатият англичанин напълни чашата си с някакво вино уж от град
Констанс и я пресуши. Колкото и развълнуван да бе Контансон от
новината, която щеше да съобщи на Пейрад, той бе поразен, влизайки
вътре, от дълбокото внимание, с което Пакар гледаше Пейрад. Двете
очи на лакея на госпожа дьо Шанпи приличаха на два неподвижни
факела. Това наблюдение, колкото и важно да беше обаче, не биваше да
забави мулата и той се наклони към господаря си точно в момента, в
който Пейрад поставяше празната чаша на масата.

— Лиди се е прибрала — каза му Контансон — и е в много тежко
състояние.

Пейрад изтърси най-френската от всички френски псувни с
толкова подчертано южняшко произношение, че по лицето на всички
сътрапезници се изписа най-дълбоко учудване. Осъзнавайки грешката
си, Пейрад призна, че се е предрешил, после каза на Контансон на
правилен френски език:

— Извикай файтон… Тръгвам.
Всички станаха.
— Кой сте вие? — провикна се Люсиен.
— Та!… — каза и баронът.
— Биксиу твърдеше пред мене, че сте знаели да подражавате на

англичаните по-добре от него, но не исках да му вярвам — каза
Растиняк.

— Това с някакъв банкрутирал тип, когото са открили —
забеляза високо дю Тийе, — така си и мислех…

— Какъв страшен град е Париж!… — каза госпожа дю Вал-
Нобл. — Някакъв си търговец фалира в квартала си, а после се появява
там отново безнаказано, преоблечен като богат чужденец или като
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конте от Шан-з-Елизе!… О, колко съм нещастна, фалитът ме гризе
като червей…

— Казват, че всяко цвете си имало червей — отвърна спокойно
Естер, — моят прилича на усойницата — животното на Клеопатра!

— Кой съм аз ли?… — каза застаналият на вратата Пейрад. —
Ах, ще узнаете кой съм, защото, ако умра, ще изляза от гроба си и ще
идвам всяка нощ да ви дърпам за краката!…

При последните думи той погледна към Люсиен и Естер. После
се възползува от общото изумление, за да изчезне необикновено
чевръсто, защото искаше да изтича до дома си, без да чака файтона. На
улицата, застанала на прага на съседната врата и загъната в черно
наметало, каквито носеха тогава жените на излизане от бал, Азѝ спря
шпионина за ръката.

— Прати да дойдат с последното причастие, дядо Пейрад — каза
му тя със същия глас, с който му бе предсказала нещастие.

Там имаше някаква кола. Азѝ се качи в нея, сякаш отнесена от
вихър. Имаше още пет коли и хората на Пейрад не разбраха нищо.

[1] Разчистване на сметки. — Б.пр. ↑
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СТРАШНАТА КЛЕТВА НА КОРАНТЕН

Като пристигна и лятната си къща, която се намираше на улица
Вин в едно от най-затънтените и най-приветливите кътчета на градеца
Паси, Корантен, който минаваше там за търговец, обзет от градинарска
страст, намери шифрованото писъмце на приятеля си Пейрад. Вместо
да си отпочине, той се качи във файтона, с който бе дошъл, и нареди да
го отведат на улица Моано, където намери само Кат. От фламандката
научи за изчезването на Лиди и остана поразен от липсата на
предвидливост и у него, и у Пейрад.

„Те още не ме познават — каза си той. — Тия хора са способни
на всичко и трябва да разбера дали се канят да убият Пейрад, защото
тогава няма вече да се показвам…“

Колкото по-безчестен е животът на човека, толкова повече държи
той на него; всеки миг се превръща тогава в протест, в отмъщение.
Корантен слезе на улицата и отиде у дома си, където се гримира като
дребен болнав старец, с тесен зеленикав редингот и малка перука от
троскот, после, движен от приятелските си чувства към Пейрад, се
върна пеш. Искаше да даде нареждания на своите най-предани и най-
способни хора. Както вървеше по улица Сент-Оноре, за да отиде на
площад Вандом през улица Сен-Рок, той тръгна зад едно момиче по
чехли, облечено като за през нощта. То бе с бяла нощница, а на главата
— с нощно боне и от време на време изхълцваше и охкаше; Корантен
го изпревари с няколко крачки и позна Лиди.

— Аз съм приятел на баща ви, господин Канкоел — каза й той с
естествения си глас.

— Ох, ето най-после човек, в когото мога да имам доверие —
каза тя.

— Не се издавайте, че ме познавате — продължи Корантеи, —
защото ни преследват жестоки врагове и сме принудени да се
гримираме. Но ми разкажете какво се е случило…

— О, господине — каза горкото момиче, — то е нещо, което
може да се съобщи, но не се разказва. Аз съм опозорена, погубена и не
мога да обясня как!…
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— Откъде идвате?…
— Не зная, господине! Избягах така бързо и минах по толкова

улици и завои, като мислех, че ме преследват… А срещнех ли някой
почтен човек, питах го откъде да мина, за да изляза на булевардите, та
да стигна до улица Ла Не! Най-после, след дълго вървене… Колко е
часът?

— Единадесет и половина! — отговори Корантен.
— Избягах привечер, значи, вече вървя пет часа… — възкликна

Лиди.
— Хайде, сега ще си починете, ще се върнете при вашата добра

Кат…
— О, господине, за мене няма вече почивка! Само в гроба мога

да си почина; ще отида да дочакам смъртта в някой манастир, ако само
приемат, че съм достойна да постъпя там…

— Горкото момиче! Противихте ли се много?
— Да, господине. Ах, да знаете при какви отвратителни хора ме

изпратиха…
— Навярно са ви приспали?…
— А? Така ли? — запита бедната Лиди. — Още мъничко и ще

стигна до дома. Чувствувам, че нямам вече сили, а и мислите ми не са
съвсем ясни… Преди малко ми се струваше, че съм в някаква
градина…

Корантен взе Лиди на ръце, тя загуби съзнание и той я изнесе
нагоре по стълбите.

— Кат! — извика той.
Кат излезе и извика радостно.
— Не бързайте да се радвате! — извика дълбокомислено

Корантен. — Момичето е много болно.
Положиха Лиди в леглото й; на светлината на двете запалени от

Кат свещи тя позна стаята си, но изпадна в делириум, започна да пее
припеви от весели песнички, в които от време на време вмъкваше
непристойни думи! По хубавото й лице имаше възлилави белези. Тя
смесваше спомени от непорочния си живот с безчестието, което бе
преживяла през последните десет дни. Кат плачеше. Корантен се
разхождаше из стаята, като от време на време се спираше, за да
погледне към Лиди.
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— Тя плаща заради баща си! — каза той. — Няма ли бог? О,
колко съм бил прав, като не съм създал семейство… Едно дете! Честна
дума, това е, както казал не знам кой философ, залог срещу
нещастието!…

— О — каза горкото дете, като седна в леглото си с разпуснати
коси, — Кат, би трябвало да лежа на пясъка в дъното на Сена, а не да
стоя тук…

— Кат, вместо да плачете и само да я гледате, от което тя няма да
оздравее, би трябвало да потърсите лекар, най-напред доктора от
общината, а после Бианшон и Деплен… Трябва да спасим това
невинно създание…

Корантен написа адресите на двамата прочути лекари. В този миг
по стълбите нагоре изтича човек, комуто стъпалата явно бяха познати,
вратата се отвори. Пейрад, потънал в пот, с лице, покрито с лилави
петна, с почти кръвясали очи и пъхтящ като делфин стигна с един скок
от входната врата до спалнята на Лиди и викна:

— Къде е дъщеря ми?…
Той долови тъжното движение на Корантен и с поглед го

проследи. Лиди можеше да се сравни само с цвете, отглеждано с
любов от естественика, но откъснато и стъпкано от подкованите обуща
на някой селяк. Пренесете този образ в областта на бащинските
чувства и ще разберете какъв удар получи Пейрад, чиито очи се
напълниха с едри сълзи.

— Някой плаче, това е баща ми — каза девойката.
Лиди можа все пак да познае баща си; тя стана и падна на колене

пред стареца точно когато той сядаше в едно кресло.
— Прости ми, татко!… — каза тя с глас, който прониза сърцето

на Пейрад и в същия миг усети нещо като боздуганов удар да се
стоварва по главата му.

— Умирам… ах, проклетниците!… — бяха последните му думи.
Корантен се спусна да помогне на приятеля си, но пое само

последния му дъх.
„Отровен!…“ — каза си той. После като чу шум от кола, извика.
— А, ето лекаря.
Контансон влезе без грим на мулат, но застана като че ли

превърнат в бронзова статуя, щом чу Лиди да казва:
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— Значи, ти не ми прощаваш, татко?… Не съм виновна аз! (Тя не
забелязваше, че баща й е мъртъв.) О, колко страшно ме гледа!… —
каза нещастната безумна девойка.

— Да затворим очите му — каза Контансон и постави мъртвия
Пейрад на леглото.

— Глупост вършим — забеляза Корантен, — да го отнесем в
неговите стаи; дъщеря му почти се е побъркала и като разбере, че не е
жив, съвсем ще полудее, ще помисли, че тя го е убила.

Виждайки, че отнасят баща й, Лиди загледа като безумна.
— Ето го моя единствен приятел!… — каза Корантен

развълнувано, като поставиха Пейрад на леглото в стаята му. — През
целия си живот той бе имал само една алчна мисъл! И тя бе за дъщеря
му!… Нека това ти бъде за урок, Контансон. Всяка работа може да
бъде почтена. Пейрад сбърка, че се намеси в работата на частни лица,
нашата задача е да се занимаваме с обществени дела. Но каквото и да
стане, кълна се, че ще отмъстя за моя беден Пейрад! — добави той с
такъв глас, поглед и движение, че Контансон потръпна от ужас. — Аз
ще открия причините за смъртта ти, както и хората, които опозориха
дъщеря ти!… В името на себелюбието ми и на малкото дни, които ми
остават и които ще вложа в това отмъщение, всички тези хора ще
свършат живота си, и то в най-цветущо здраве, в четири часа сутринта
на площад Грев, обръснати до кожа.

— И аз ще ви помогна — заяви разчувствуван Контансон.
Наистина няма нищо по-вълнуващо от силното чувство у

сдържания, хладнокръвен и планомерен човек, у когото цели двадесет
години никой не е забелязал и най-малката проява на чувствителност.
Това е като пръчка нажежено желязо, стопяваща всичко, което срещне
по пътя си. Затова нещо вътре в Контансон се преобърна.

— Бедният дядо Канкоел — добави той, загледан в Корантен, —
той често ме е гощавал… И знаете ли… само порочните хора умеят да
вършат такива неща — неведнъж ми е давал по десет франка за игра
на карти.

След това надгробно слово двамата отмъстители на Пейрад
отидоха отсреща при Лиди, защото чуха Кат и общинския лекар да
разговарят на стълбището.

— Върви при полицейския комисар — нареди Корантен, —
прокурорът няма да намери тук основания да започне преследване; ние
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обаче ще направим доклад до полицейската префектура, може да ни
свърши работа.

— Господине — обърна се след това Корантен към общинския
лекар, — в тази стая ще видите един мъртвец; не вярвам смъртта му да
е естествена, направете аутопсия в присъствието на полицейския
комисар, който по моя молба също ще дойде. Гледайте да откриете
следите от отровата; впрочем след няколко минути ще ви асистират
доктор Деплен и доктор Бианшон, които повиках, за да прегледат
дъщерята на моя най-добър приятел, а нейното състояние е по-тежко
от това на баща й, макар той да е мъртъв!…

— Нямам нужда от тези господа, за да върша занаята си —
отговори общинският лекар.

„Аха!“ — помисли си Корантен. И продължи:
— Да не се караме, господине. С две думи, ето моето становище:

хората, които току-що убиха бащата, са опозорили дъщерята.
Най-после призори, надвита от умората, Лиди заспа. Тя спеше,

когато пристигнаха прочутият хирург и младият лекар Бианшон. В
това време лекарят, дошъл да установи смъртта, бе отворил трупа и се
мъчеше да открие причината.

— Докато чакаме болната да се събуди — каза Корантен на
двамата прочути специалисти, — бихте ли желали да помогнете на
един ваш колега за установяването на нещо, което сигурно ще бъде
интересно и за вас, а вашето мнение в протокола няма да е излишно.

— Роднината ви е починал от мозъчен удар — каза общинският
лекар, — има доказателства за силно мозъчно възпаление…

— Прегледайте го, господа — каза Корантен, — и помислете
няма ли отрова със същото действие.

— Стомахът му беше пълен с храна — заяви лекарят — и аз не
виждам никакви следи от отрова, освен да я изследваме със специална
апаратура.

— Щом белезите на мозъчното възпаление са явни, тук има
достатъчно причини за смърт, като се вземе пред вид възрастта му…
— заяви Деплен, сочейки огромното количество погълната храна.

— Тук ли е ял? — запита Бианшон.
— Не — отговори Корантен, — той дойде много бързо откъм

булеварда и намери дъщеря си изнасилена…
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— Ето истинската отрова, ако е обичал дъщеря си — каза
Бианшон.

— Каква отрова би могла да произведе такъв ефект? — запита
Корантен, като продължаваше да следи мисълта си.

— Само една — каза Деплен, след като внимателно прегледа
всичко. — Отрова от остров Ява, получавана от неизучени още храсти,
от вида на Strychnos, които служат за намазване с отрова на едни много
опасни оръжия, малайските Kris… Така поне разправят…

Пристигна полицейският комисар; Корантен сподели с него
подозренията си и го замоли да напише доклад, като му каза в коя
къща е вечерял Пейрад и с кои хора; после го осведоми за заговора
срещу живота на Пейрад и за причината, довела Лиди до това
състояние. Накрая Корантен отиде в жилището на нещастното момиче,
където Деплен и Бианшон бяха отишли да прегледат болната; той ги
срещна обаче на вратата.

— Е, господа? — запита Корантен.
— Настанете момичето в някоя психиатрична болница, ако

разумът й не се върне при раждане — ако, разбира се, е бременна, —
ще си остане тиха луда. Няма по-добро средство за оздравянето й от
майчиното чувство, ако изобщо то се пробуди…

Корантен даде по четиридесет златни франка на всеки от
лекарите, после се обърна към полицейския инспектор, който го
дърпаше за ръкава.

— Общинският лекар твърди, че смъртта е естествена — каза
той — и аз не мога да направя доклад, още повече, че става въпрос за
дядо Канкоел, а той се месеше в много работи и не можем да знаем
кого бихме засегнали… Често такива хора умират по нареждане …

— Името ми е Корантен — пошепна Корантен на ухото на
полицейския комисар.

Той направи едно неволно движение на изненада.
— Така че направете докладна записка — продължи Корантен,

— по-късно тя ще ни бъде много полезна, изпратете я само като
поверително сведение. Престъплението е недоказуемо и знам, че
следствието ще бъде спряно още в самото начало… Един ден обаче ще
предам виновните на съда, ще ги наблюдавам и ще ги хвана на
местопрестъплението.

Полицейският комисар поздрави и излезе.
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— Господине — каза Кат, — госпожицата само пее и танцува.
Какво да правя?…

— Случило ли се е нещо?…
— Разбра, че баща й се е поминал…
— Отведете я с един файтон направо в Шарантон, ще напиша

една бележка на генералния директор на полицията да я настанят
добре. Дъщерята в Шарантон, бащата в общата гробна могила —
продължи Корантен. — Контансон, върви да поръчаш катафалката на
бедните… А сега да си премерим силите, дон Карлос Ерера…

— Карлос ли? — каза Контансон. — Той е в Испания…
— Той е в Париж — отвърна рязко Корантен. — У него има

испанска находчивост, останала от времето на Филип II, но аз пък
имам капани за всички, дори и за крале.
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„ПЛЪХЧЕТО“ ПОПАДА В КАПАН

Пет дни след изчезването на богатия чужденец госпожа дю Вал-
Нобл седеше в девет часа сутринта до леглото на Естер; тя плачеше,
защото чувствуваше, че е застанала на един от склоновете, водещи към
сиромашията.

— Да имах поне сто луидора рента! С тези пари, миличка, човек
може да се оттегли в някое градче и там да се ожени…

— Мога да ти ги спечеля — каза Естер.
— Как? — провикна се госпожа дю Вал-Нобл.
— О, много просто. Слушай: ти ще поискаш да се самоубиеш, но

хубаво да изиграеш тази комедия; ще повикаш при себе си Азѝ и ще й
предложиш десет хиляди франка срещу две черни мъниста от много
тънко стъкло, в които има отрова, която убива веднага; ще ми ги
донесеш и аз ще ти дам петдесет хиляди франка…

— А защо ти сама не й ги поискаш? — запита госпожа дю Вал-
Нобл.

— Азѝ няма да ми ги продаде.
— Да не са за тебе?… — запита госпожа дю Вал-Нобл.
— Може би…
— За теб! Ти, която живееш сред радост и разкош в своя

собствена къща и си в навечерието на празненство, за което ще говорят
години наред. Която струваш на Нюсенжан двадесет хиляди франка…
Казват, че през февруари ще ядем ягоди, грозде, аспержи… пъпеши…
В жилището щяло да има цветя за хиляда екю.

— Какво говориш? Само по стълбата има рози за хиляда екю.
— Разправят, че тоалетът ти струвал десет хиляди франка?
— Да, роклята ми е от брюкселска дантела и Делфин, жена му, е

побесняла. Искам да бъда като булка.
— Къде са десетте хиляди франка? — запита госпожа дю Вал-

Нобл.
— Това са всичките ми пари — каза Естер, усмихвайки се. —

Отвори тоалетната ми масичка, те са под хартийките за къдрене на
коси.
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— Човек, който говори за смърт, не се самоубива — каза госпожа
дю Вал-Нобл. — Ако пък е за…

— Престъпление ли? Остави, моля ти се! — довърши Естер
мисълта на приятелката си, която се поколеба. — Можеш да бъдеш
спокойна, не искам никого да убивам. Имах една приятелка, една
много щастлива жена, тя почина, ще я последвам… това е всичко.

— Колко си глупава!…
— Какво искаш, така си бяхме обещали…
— Остави тази полица други да я протестират — каза

приятелката усмихнато.
— Прави каквото ти казвам и си върви. Чувам, че идва някаква

кола, това е Нюсенжан, един човек, който ще полудее от щастие! Той
ме люби… Защо не обичаме онези, които ни любят, те правят всичко,
за да ни харесат…

— А, виж, това е историята за херингата, най-голямата
интригантка от всички риби.

— Защо?
— Никой никога не е разбрал защо.
— Хайде, върви си, сърничке моя! Трябва да поискам твоите

петдесет хиляди франка.
— Довиждане…
От три дни държането на Естер с барона се бе коренно

променило. Маймуната бе станала котка, а котката ставаше жена.
Естер изсипваше над този старец цели съкровища от обич, тя бе
очарователна. Лишени от хитрост и острота, пълни с нежни намеци,
думите й убеждаваха тромавия банкер, тя го наричаше Фриц, а той
вярваше, че е обичан.

— Горкичкият ми Фриц; аз много те изпитвах — каза му тя, —
измъчих те и ти бе чуден с търпението си, ти ме обичаш и аз ще те
възнаградя за любовта ти. Сега вече ми харесваш, не знам как стана
това, но бих те предпочела пред някой младеж. Може би това се дължи
на опита. В края на краищата човек разбира, че любовната наслада
обогатява душата и че да си обичан заради нея или заради парите, е
еднакво ласкателно… Освен това младите мъже са прекалено големи
егоисти, те мислят повече за себе си, а не за нас; а ти, ти мислиш само
за мен. Аз съм целият ти живот. Затова не искам вече нищо да ми
даваш, искам да ти докажа колко съм безкористна…
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— Ас не сам фи тал ништо — отвърна очарован баронът, —
мисля та фи там утре дритесет хиляти франка рента … тофа е
моят сфатпен потарък…

Естер целуна така мило Нюсенжан, че той пребледня, без да е
вземал хапчета.

— О — каза тя, — да не мислите, че съм такава заради вашите
тридесет хиляди франка, то е, защото сега… те обичам, дебелички ми
Фредерик…

— Ах, боже мой! Сашто ме испитфахте… ас штях та пъта
толкофа штаслиф прети три месеца…

— Рентата с три или с пет на сто е, сърничке моя? — запита
Естер, като ровеше в косите на Нюсенжан и ги подреждаше, както й
хрумне.

— Сас три… аз имах зумите…
И така баронът носеше тази сутрин документ, че рентата е

вписана в регистъра на държавното съкровище; той бе дошъл да
обядва с милото си момиченце и да получи нарежданията му за утре —
прочутата събота, големия ден!

— Фиште, малка моя шеничке, моя етинстфена шеничка —
каза радостно байкерът със светнало от щастие лице, — ето с какфо
ште плаштате фашите томашни разхоти, докато сте жифа…

Без никак да се вълнува, Естер взе документа, сгъна го и го
сложи в тоалетната си масичка.

— Сега си вече много доволен, ти, чудовище в света на
неправдите, задето приемам нещо от теб — каза тя и потупа Нюсенжан
по бузата. — Вече не мога да ти казвам истината в очите, защото деля с
теб плодовете от така наречените ти дела… Това, моето момче, не е
подарък, това е възстановяване… Хайде, не ме гледай, като че ли си на
Борсата, знаеш, че те обичам…

— Хупафата ми Ездер, моя анкел на люпофта, не ми кофорете
фече така… Злушайте… фсе етно би ми било целият сфят та ме
фсеме са лут, само фаф фашите очи та съм почтен чофек… И
стафам фсе пофече почтен — каза банкерът.

— Такъв е и моят план — отговори Естер. — Затова няма вече да
ти казвам нищо, което да те огорчава, мое миличко слонче, защото си
станал невинен като дете… Ах ти, тлъсти престъпнико, ти никога не си
бил невинен, и трябваше наистина невинността от момента на
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раждането ти да излезе най-после на повърхността; но тя е била
заровена тъй дълбоко, че се показа чак след шейсет и третата си
година… И то измъкната с куките на любовта. Случва се такова нещо
при престарелите мъже… Затова те и обикнах, ти си млад, много си
млад… Само аз ще познавам тоя нов Фредерик… единствена аз…
защото ти и на петнадесет години си бил банкер… В училище сигурно
си давал на другарите си стъклени топчета при условие за едно да ти
върнат две… (Той се смееше и като видя това, тя скочи на коленете му.)
Добре! Прави каквото искаш… О, боже мой! Граби хората… Карай и
аз ще ти помогна. Хората не заслужават да ги обичаш. Наполеон ги е
избивал като мухи. Какво от това на тебе ли ще плащат французите
или на държавата данъци?… Човек не се люби с бюджета и бога ми…
слушай, аз размислих, ти си прав… стрижи тези овце, то си е писано в
Евангелието, според Беранже… Целунете вашата Ездер… Ах! Я кажи,
нали ще дадеш на бедната Вал-Нобл всичките мебели от жилището на
улица Тетбу? Освен това утре ще й предложиш петдесет хиляди
франка… виждаш ли, котачето ми, това ще те представи добре. Ти уби
Фалекс, хората започват да крещят подире ти… Такава щедрост ще
изглежда вавилоновска и всички жени ще заговорят за теб, о!… Ти
единствен в цял Париж ще си великодушен, благороден, а светът е
направен така, че Фалекс ще бъде забравен. В края на краищата това
ще бъдат пари, вложени, за да те уважават…

— Ти си прафа, анкелчето ми, ти поснафаш зфета — отговори
той, ти ште батеш мой сафетник…

— Виждаш ли как мисля за сделките на моя мъж, за уважението
към него, за честта му… — продължи тя. — Хайде върви, върви ми
донеси петдесет хиляди франка…

Тя искаше да се отърве от господин Нюсенжан, за да повика
един борсов агент и още същата вечер да продаде на Борсата рентата
си.

— А сашто фетнага?… — запита той.
— Божичко, котенцето ми, нали трябва да ги поднесеш в

кутийка, подплатена със сатен, и да сложиш вътре едно ветрило. Ще й
кажеш: „Ето, госпожо, това ветрело, което, надявам се, ще ви направи
удоволствие…“ Хората те мислят за някакъв Тюркаре, а ти ще се
представиш като Божон!
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— Прекразно! Прекразно! — извика Нюсенжан. — Сека ште
стана и озтроумен!… Та, ас ште пофторя фаште туми…

Когато най-после Естер седна, уморена от усилията, които
правеше, за да играе ролята си, при нея влезе Йороп.

— Госпожо — каза тя, — дошъл е един човек от кея Малаке,
пратил го е Селестен, камериерът на господин Люсиен…

— Да влезе!… Не, аз ще отида в преддверието.
— Той носи писмо от Селестен за госпожата.
Естер се втурна в преддверието, погледна към пратеника и видя

един човек за поръчки в пълния смисъл на думата.
— Кажи му да слезе — каза тя със слаб глас след прочитането на

писмото и се отпусна на един стол.
После добави на ухото на Йороп:
— Люсиен иска да се самоубие… Покажи му и писмото.
Карлос Ерера, който продължаваше да се облича като търговски

пътник, слезе веднага; намирайки в преддверието чужд човек,
погледът му начаса се насочи към него.

— Ти ми каза, че нямало никой — каза той на ухото на Йороп.
От прекалена предпазливост той веднага мина в салона, но преди

това успя да разгледа хубаво пратеника. Тромп-ла-Мор не знаеше, че
от известно време прочутият началник на службата за обществена
безопасност, който някога го бе арестувал в дома Воке, имаше
съперник, когото сочеха като възможен негов заместник. Той именно
бе изпратен тук.

— Вие сте прав — каза мнимият човек за поръчки на Контансон,
който го чакаше на улицата. — Човекът, когото ми описахте, е в тази
къща; той обаче не е испанец и главата си залагам, ако под това расо не
се крие наш дивеч.

— Той е толкова свещеник, колкото и испанец — отвърна
Контансон.

— Сигурен съм — отвърна агентът от бригадата за обществена
безопасност.

— Ох! Да можехме да излезем прави!… — каза Контансон.
Наистина Люсиен не се бе обаждал два дни и те се бяха

възползували от неговото отсъствие, за да поставят тази клопка; но той
дойде при Естер още същата вечер и безпокойството й се разсея.
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СБОГУВАНЕ

На другия ден, в часа, когато излязлата от банята куртизанка
отново си лягаше, пристигна приятелката й.

— Двата бисера са у мене! — каза Вал-Нобл.
— Я да видя! — отвърна Естер, повдигна се и опря красивия си

лакът на украсената с дантели възглавница.
Госпожа дю Вал-Нобл подаде на приятелката си нещо прилично

на две черни зърна френско грозде. Баронът бе подарил на Естер две
хрътки от някаква прочута порода, която един ден ще вземе името на
великия поет, който на времето ги бе въвел на мода; ето защо, горда, че
ги притежава, куртизанката бе запазила имената на прадедите им:
Ромео и Жулиета. Не е нужно да казваме колко бяха мили, бели и
изящни тези животни, чиито нрави имаха нещо от английската
сдържаност, и колко подхождаха на жилището на Естер; тя повика
Ромео и Ромео изтича с гъвкавите си, тънки и толкова устойчиви и
силни крака, че бихте ги взели за стоманени пръчки; той погледна
господарката си. За да привлече вниманието му, тя направи движение,
като че ли му хвърля едно от двете мъниста.

— Името му го обрича на такава смърт!… — каза Естер и хвърли
мънистото, което Ромео разчупи със зъби.

Кучето не издаде никакъв звук, само се завъртя и падна мъртво.
Това стана, преди още Естер да довърши прощалната си фраза.

— Ах, божичко! — извика госпожа дю Вал-Нобл.
— Ти си с файтон — отнеси животното — каза Естер. — Тук

смъртта му ще предизвика скандал; аз съм ти го дала, а ти си го
загубила, така кажи на всички. Побързай, тази вечер ще получиш
петдесетте хиляди франка.

Това бе казано така спокойно и с толкова съвършена куртизанска
безчувственост, че госпожа дю Вал-Нобл възкликна:

— Ти наистина си нашата кралица!
— Ела рано тази вечер и гледай да си хубава!…
В пет часа вечерта Естер се нагласи като булка. Тя облече

дантелената рокля върху бяла сатенена фуста, сложи бял колан и



296

обувки от бял сатен, а на красивите си рамене — шал с бяла бродерия.
В косите си втъкна бели естествени камелии като на млада девойка. На
врата й имаше перлена огърлица за тридесет хиляди франка —
подарък от Нюсенжан. Макар че бе готова още в шест часа, тя забрани
да влизат при нея, дори и Нюсенжан. Само Йороп знаеше, че в
спалнята й ще дойде Люсиен. Той пристигна в седем часа и Йороп
намери начин да го въведе при госпожата, без никой да разбере.

Като я видя, Люсиен си каза: „Защо ли не отида да живея с нея в
Рюбампре, далеч от всички, и никога да не се върна в Париж?…
Получил съм вече предварително пет години от живота й, а това скъпо
същество е от хората, които остават верни на себе си!… А и къде бих
могъл да намеря такова съвършенство?“

— Приятелю, вие бяхте като бог за мене, благословете ме… —
каза Естер и коленичи на една възглавничка пред Люсиен.

Люсиен поиска да я вдигне и да я целуне с думите: „Каква е тази
шега, скъпа моя любов?“ Той понечи да я прегърне през кръста, но тя
се изтръгна с движение, изобразяващо почтителност и ужас.

— Не съм достойна вече за теб, скъпи Люсиен — каза тя и от
очите й рукнаха сълзи, — умолявам те, дай ми благословията си и ми
се закълни, че ще направиш дарение за две легла в болницата. Няма
нужда от молитви в църквата, бог ще ми прости само ако аз му се
помоля… Прекалено много те обичах, скъпи мой. Кажи ми сега, че си
бил щастлив с мене и че ще мислиш понякога за мен… кажи!

Люсиен долови толкова тържествена откровеност у Естер, че
застана замислен.

— Ти искаш да се самоубиеш! — каза той най-после с глас,
проникнат от дълбок размисъл.

— Не, скъпи мой, но днес умира чистата, целомъдрена и любеща
жена, която ти принадлежа… И аз много се боя да не умра от мъка.

— Горкото дете!… А, чакай! От два дена правя големи усилия и
най-после успях да се свържа с Клотилд — каза Люсиен.

— Отново Клотилд!… — рече Естер със сдържана ярост.
— Да — продължи той, — писахме си… Тя заминава във

вторник сутринта, но във Фонтенбло, по пътя за Италия ще се срещнем
с нея…

— Ах, така… но какви жени търсите всички вие за съпруги?…
Плоски като дъски ли?… — извика горката Естер. — Ако имах седем
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или осем милиона, щеше ли да се ожениш за мене?
— Какво дете си ти! Точно щях да ти кажа, че ако всичко бе

свършено за мене, не бих искал друга жена освен теб…
Естер наведе глава, за да не види той побледнялото й лице и

сълзите, които избърса.
— Обичаш ли ме? — запита тя, загледана в Люсиен с дълбока

болка. — Добре! Давам ти благословията си. Гледай да не се изложиш,
мини през тайната вратичка и се дръж, като че ли си влязъл отвън
направо в салона. Целуни ме по челото — добави тя. После прегърна
Люсиен, притисна го страстно до сърцето си и му каза: — Излез!…
Излез… иначе ще продължа да живея.

Когато умиращата се появи в салона, понесе се вик на възторг.
Очите на Естер отразяваха безкрайността, в която, щом ги погледне,
човешката душа пропада. Камелиите изпъкваха още по-ярко в
синкавочерната прекрасна коса. С една дума, тази самоотвержена
девойка постигна желанието си. Тя нямаше съперници. Появи се като
образ на необуздан разкош сред неговите творения. Тя блестеше с
остроумието си. Нареди да поднесат вечерята със сдържаната и
спокойна властност на Абнек по време на концерти в консерваторията,
където най-добрите европейски музиканти достигат най-високо
съвършенство, изпълнявайки Моцарт и Бетховен. Забелязваше обаче с
ужас, че Нюсенжан яде малко, не пие и се държи като стопанин на
този дом. В полунощ никой не беше на себе си. Изпочупиха чашите, за
да не се употребяват повече. Две завеси от пекинска тъкан бяха
скъсани. За пръв път в живота си Биксиу се напи. Никой не можеше да
се задържи прав и тъй като жените бяха изпозаспали по диваните,
сътрапезниците не можеха да осъществят предварително намислената
от тях шега да заведат Естер и Нюсенжан в спалнята, наредени в две
редици със свещници в ръка и с арията „Buona sera“ от „Севилският
бръснар“. Само Нюсежан предложи ръката си на Естер. Макар и пиян,
Биксиу, който ги видя, има все пак сили да каже като Риварол по повод
последната женитба на херцог дьо Ришельо:

— Би трябвало да се предупреди префектът на полицията… тук
ще се извърши злодеяние…

Подигравчията мислеше, че се шегува, а излезе пророк.
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ЖАЛБИТЕ НА НЮСЕНЖАН

Господин дьо Нюсенжан се появи в дома си чак в понеделник
към обед; в един часа обаче неговият борсов агент му съобщи, че
госпожица Естер Ван Гобсек наредила да се продаде документът за
рентата от тридесет хиляди франка още в петък и че преди малко е
получила парите.

— Обаче, господин барон — каза той, — точно когато говорех за
това прехвърляне, при мене дойде първият писар на адвоката Дервил и
като видя истинското име на госпожица Естер, ми каза, че тя получила
наследство от седем милиона.

— Хайте те!
— Да, изглежда, че е единствена наследница на стария лихвар

Гобсек… Дервил ще направи справка. Ако майката на вашата
любовница е „Прелестната холандка“, тя е наследницата…

— Снам — каза банкерът, — тя ми раскаса шифота си… Ас
ште пиша тфе туми на Терфил!

Баронът седна на бюрото си, написа една бележка до Дервил и я
изпрати по един от прислужниците си. След това, към три часа, на
връщане от Борсата, се отби при Естер.

— Госпожата забрани да я будят под какъвто и да било предлог,
тя си е легнала и спи…

— Ах! По тяфолите! — викна банкерът. — Ироп, тя нема та се
сърти, като распере, че е зтанала страшно поката. Назлетила е
сетем милиона. Здарият Копсек е умрял и озтафил тес сетем
милиона, а тфоята коспотарка е негова етинстфена назледница,
саштото майка й е пила блеменница на този Копсек, който сашто е
набрафил и сафештание! Ас не можал та претполакам, че такаф
милионер мошал та остафи Ездер фаф мисерия…

— Тогава с царството ви е вече свършено, стари палячо! —
отвърна Йороп и загледа барона с дързост, достойна за някоя от
прислужниците, героини на Молиер. — У-у! Стар елзаски гарван!…
Тя ви обича горе-долу колкото може да се обича чумата!… Боже
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господи! Милиони!… Ами че тя може да се омъжи за любовника си!
Ах, колко ще бъде доволна!

Прюданс Сервиен остави барона буквално като поразен от гръм
и отиде да съобщи на господарката си — тя първа! — за промяната в
живота й. Пиян от свръхчовешки любовни наслади и вярващ в
щастието, старецът получи студен душ точно когато стигаше до
върховния момент в пламенността си.

— Тя ме е мамила… — възкликна той насълзен. — Тя ме
мамила!… О, Ездер… о, шифот мой… Колко сам клупаф! Цъфтат ли
тес цфетя са стари хора?… Ас мога та купя фсишко, но не и
млатостта! Ах, поше мой!… Какфо та брафя? Какфо ште здане сас
мен? Тя е брафа, таси шестока Ироп… Покатата Ездер ми се
исплъсфа… та фсема та се бия ли? Какфо е шифотът бес
бошестфения пламак, който ас фкусил… Поше мой…

И „рисът“ свали изкуствения кичур коси, който от три месеца
слагаше на посивелите си коси. Един пропизителен писък на Йороп
обаче го разтърси цял. Нещастният банкер стана и тръгна пиян от
чашата на разочарованието, която току-що бе изпил, защото нищо не
опиянява така, както виното на нещастието. Още от вратата на
спалнята той видя Естер вкочанена в леглото, посиняла от отровата,
мъртва!… Той отиде до леглото и падна на колене.

— Ти излезе права и тя ми го каса!… Ас я убил…
Пакар, Азѝ, цялата къща се събра. За тях това бе зрелище,

изненада, но не им вдъхваше мъка. Някои недоумяваха. Баронът се
превърна отново в банкер; у него се появи някакво съмнение и той има
неблагоразумието да запита къде са седемстотин и петдесетте хиляди
франка от продажбата на рентата. Тогава Пакар, Азѝ и Йороп се
спогледаха така особено, че господин дьо Нюсенжан излезе веднага,
смятайки, че е извършен грабеж с убийство. Йороп, която съгледа
някакъв четвъртит пакет под възглавницата на господарката си и се
сети, че това са банкноти, започна, както каза тя, да подрежда
мъртвата.

— Върви да предупредиш господина, Азѝ… Да умре, преди да
узнае, че притежава седем милиона! Гобсек бил вуйчо на покойната
госпожа!… — извика тя.

Маневрата на Йороп бе схваната от Пакар. Щом Азѝ си обърна
гърба, Йороп разпечата пакета, на който бедната куртизанка бе
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написала; „Да се предаде на господин Люсиен дьо Рюбампре!“
Седемстотин и петдесет банкноти по хиляда франка блеснаха пред
очите на Прюданс Сервиен, която извика: „Сега можем да станем
почтени и щастливи до края на живота си!“

Пекар не отговори, природата му на крадец бе по-силна от
привързаността му към Тромп-ла-Мор.

— Дюрю е мъртъв — каза той и взе парите, — аз още съм здрав
и силен, да се разкараме двамата, като си разделим парите, за да не
слагаме всичките яйца в една кошница, и да се оженим.

— Но къде да се скрием? — запита Йороп.
— В Париж — отвърна Пакар.
Прюданс и Пакар излязоха веднага с бързината на почтени хора,

станали крадци.
— Намери някакво писмо от Естер, миличка, докато напиша

едно завещание, както му е редът — каза Тромп-ла-Мор още при
първите думи на малайката; — после ще занесеш на Жирар черновата
на завещанието заедно с писмото; само че да побърза, трябва да
пъхнем завещанието под възглавницата на Естер, преди да запечатат
тук всичко.

Той написа следното завещание:

„Тъй като не съм обичала никога друг мъж освен
господин Люсиен Шардон дьо Рюбампре и съм решила да
сложа край на живота си по-скоро, отколкото да потъна в
порока и в безпътността, откъдето той ме извади, давам и
завещавам на споменатия Люсиен Шардон дьо Рюбампре
всичко, което притежавам в деня на смъртта си, при
условие да уреди една панихида за мен в църквата «Сен-
Рок» за упокой на душата на онази, която му отдаде всичко,
дори последната си мисъл.

Естер Гобсек“

„Съвсем в нейния стил е“ — каза си Тромп-ла-Мор.
В седем часа вечерта готовото и подпечатано завещание бе

сложено от Азѝ под главата на Естер.
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— Жак — каза тя, изкачвайки стремително стълбата, —
полицията дойде точно като излизах от стаята й…

— Искаш да кажеш, мировият съдия…
— Не, синко, мировият съдия беше там, но заедно със стражари.

Прокурорът и следователят също са тук, а вратите са завардени.
— Тази смърт много бързо вдигна шум — забеляза Колен.
— Я гледай, Йороп и Пакар не се вестяват, страх ме е, че са

отмъкнали седемстотин и петдесетте хиляди Франка — каза Азѝ.
— Ах, мошениците!… — забеляза Тромп-ла-Мор. — С измамата

си те ни погубват!…
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ОТМЪЩЕНИЕТО НА КОРАНТЕН ЗАПОЧВА

Човешкото и парижкото правосъдие, тоест най-недоверчивото,
най-изобретателното, най-способното и най-осведоменото от всички
правосъдия, което дори е прекалено изобретателно, тъй като тълкува
ежеминутно закона — слагаше най-сетне ръка върху проводниците на
тази отвратителна интрига. Като видя, че е действувала отрова и не
намери седемстотин и петдесетте хиляди франка, барон дьо Нюсенжан
сметна, че едно от противните нему лица, Пакар или Йороп, е виновно
за престъплението. В първия си порив на ярост той се втурна към
Полицейската префектура. Това бе камбанен звън, който събра всички
подведомствени на Корантен, цялата Префектура, прокуратурата,
полицейските комисари, мировия съдия, следователя — всичко бе
вдигнато на крак. В девет часа вечерта трима лекари присъствуваха на
аутопсията на нещастната Естер и разследванията започнаха.
Предупреден от Азѝ, Тромп-ла-Мор възкликна.

— Те не знаят, че съм тук, мога да се укрия!
Той се провря през прозореца на таванската стаичка и се изправи

с невероятна пъргавина на покрива, откъдето започна да проучва
околността с хладнокръвието на работник, който поправя покривите.
„Добре — каза си той, като видя, че след пет къщи е улица Прованс, —
ето една градина, бягството ми е в кърпа вързано!…“

— Няма накъде да мърдаш, Тромп-ла-Мор! — отговори му
излезлият иззад един комин Контансон. — Ще обясниш на господин
Камюзо каква служба си смятал да отслужиш по покривите, но най-
вече защо се канеше да бягаш.

— Имам врагове в Испания — каза Карлос Ерера.
— Да отидем тогава през таванската стая в Испания — каза му

Контансон.
Мнимият испанец даде вид, че се подчинява, но като се опря на

прозореца, улови Контансон и го хвърли с такава сила, че шпионинът
падна сред поточето на улица Сен-Жорж. Контансон умря на полето на
честта. Жак Колен се прибра спокойно в мансардата, където си легна.
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— Дай ми нещо, от което да се разболея тежко, без да ме убиеш
— каза той на Азѝ, — защото трябва да съм в агония, така че да не
мога нищо да отговоря на любопитните… Не се бой, аз съм духовно
лице. Току-що се отървах, и то съвсем естествено, от един от ония,
които могат да ме разобличат.

В седем часа предната вечер Люсиен бе тръгнал с кабриолета си
и с паспорт, получен сутринта, за Фонтенбло, където преспа в
последната странноприемница откъм град Немур. Към шест часа
сутринта на следния ден той отиде сам и пеш в гората, където вървя до
Бурон.

„Тук е“ — каза си той и седна на една скала, откъдето се
разкриваше красивата гледка на Бурон, онова съдбоносно място, на
което две вечери преди да абдикира, Наполеон бе смятал да направи
още едно исполинско усилие.

При настъпването на деня той чу тропот на пътническа кола и
видя, че минава една бричка, в която бяха прислугата на младата
херцогиня дьо Льононкур-Шолийо и камериерката на Клотилд дьо
Гранлийо.

„Ето ги — каза си Люсиен, — хайде да изиграем добре тази
комедия и съм спасен. Ще стана зет на херцога мимо волята му.“

Един час по-късно каляската с двете жени издаде лесно
разпознаваемия тропот на елегантна пътническа кола. Дамите бяха
поискали при склона до Бурон каляската да забави хода си и
камериерът, който стоеше изправен отзад, нареди да спрат колата.
Точно тогава се приближи Люсиен.

— Клотилд! — извика той и почука на стъклото.
— Не, мила — каза младата херцогиня на приятелката си, — той

няма да се качва в колата и няма да оставаме сами с него. Съгласна съм
да имате още един, последен, разговор с него, но това ще стане по
пътя, където ще повървим пеш, с Батист след нас… Денят е хубав, ние
сме облечени добре и не ни е страх от студа. Колата ще върви подире
ни.

Двете жени слязоха.
— Батист — каза младата херцогиня, — кочияшът ще кара

съвсем бавно, искаме да вървим малко и вие ще ни придружите.
Мадлен дьо Морсоф улови Клотилд под ръка и позволи на

Люсиен да я заговори. Така те повървяха заедно до селцето Грез. Часът
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бе осем. Там Клотилд се сбогува с Люсиен.
— И така, приятелю — завърши тя с достойнство този дълъг

разговор, — аз няма да се омъжа за друг човек освен за вас.
Предпочитам да вярвам на вас вместо на другите, на баща ми, на майка
ми… Не може да се даде по-силно доказателство за привързаност,
нали?… А сега гледайте да разсеете съдбоносните предубеждения,
които тежат над вас…

В този миг се чу тропот от много коне и за голямо учудване на
двете жени групичката им бе заобиколена от стражари.

— Какво искате?… — запита Люсиен с дързостта на светски
човек.

— Вие ли сте господин Люсиен Шардон дьо Рюбампре? —
запита прокурорът от Фонтенбло.

— Да.
— Тази вечер ще преспите в затвора — каза той, — имам заповед

за арестуването ви.
— Кои са тези жени?… — викна началникът на жандармите.
— Ах, да! Извинете, госпожи, но покажете паспортите си!

Защото според нарежданията, които съм получил, господин Люсиен
има връзка с жени, способни да…

— Вие вземате херцогиня дьо Льононкур-Шолийо за
проститутка? — каза Мадлен, като хвърли царствен поглед към
прокурора.

— Доста сте хубава за тая работа — отвърна хитроумно
съдебният служител.

— Батист, покажете паспортите ни — отвърна младата херцогиня
усмихнато.

— А в какво престъпление е обвинен господинът? — запита
Клотилд, която херцогинята се мъчеше да отведе в колата.

— Съучастничество в кражба и убийство — отговори
началникът на жандармите.

Батист положи припадналата госпожица дьо Гранлийо в колата.
В полунощ Люсиен влезе в затвора „Ла Форс“, намиращ се

между улиците Пайен и Бале; поставиха го в изолирана килия; там
доведоха веднага след арестуването му и абат Карлос Ерера.
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ТРЕТА ЧАСТ
НАКЪДЕ ВОДЯТ ЛОШИТЕ ПЪТИЩА
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ЗАТВОРНИЧЕСКАТА КОЛА

В шестнадесет часа на другия ден две коли, наричани от народа
образно кошници за салата, излязоха с пълна скорост от „Ла Форс“ в
посока към „Ла Консиержри“ в Съдебната палата.

Малко са хората по улиците на Париж, които да не са срещали
този пътуващ затвор; макар че повечето книги се пишат най-вече за
парижаните, чужденците сигурно ще останат доволни, ако намерят тук
описание на страхотната кола на нашето наказателно право. Кой знае?
Може би руската, немската, австрийската полиция или пък
съдопроизводството на страните, където няма кошници за салата, ще
се поучат от нас, така че въвеждането на подобен род превоз в други
страни несъмнено ще бъде благодеяние за затворниците.

Тази грозна жълта кола е на две колела, обкована е с ламарина и
е с две отделения. Отпред има облечена с кожа седалка, над която
стърчи един навес. Това е свободната част на затворническата кола, тя
е предназначена за съдебния служител и за стражаря. Здрава решетка
от преплетени железни пръчки прегражда по цялата ширина и
височина тази част от второто отделение на своеобразния кабриолет;
вътре има две дървени скамейки, поставени както в омнибусите
отстрани, на които седят затворниците; качват ги по едно стъпало през
вратата без прозорец в задната част на колата. Прозвището кошница за
салата идва оттам, че тъй като първоначално колата е била от всички
страни с решетки, затворниците са били разтърсвани вътре като салати
в кошница. За по-голяма сигурност в случай на произшествие —
особено ако колата превозва осъдени на смърт към мястото на
последното им изпитание — зад нея върви конен полицай. Така
бягството е невъзможно. Обкованата с ламарина кола не се поддава на
никакво острие. Старателно претърсвани в момента на арестуването
или на постъпването им в затвора, затворниците имат в себе си най-
много пружини от часовник, които могат да прережат пречките на
прозорците, но са безполезни при гладки повърхности. Ето защо
усъвършенствуваната от гениалността на парижката полиция кошница
за салата стана в края на краищата образец на затворническа кола за
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превоз на каторжници, като замести отвратителната каруца — срам за
предходните цивилизации — независимо от това, че се прочу с Манон
Леско.

С тази затворническа кола превозват преди всичко
подследствените от различните затвори на столицата в Съдебната
палата на разпит при съдия-следователя. На затворнически жаргон
това значи да отидеш на обучение. С колата се превозват освен това от
същите затвори до Съдебната палата подлежащи на изправителен съд;
после, ако става дума според съдебната терминология за големи
криминални престъпници, привеждат ги от затвора в „Консиержри“ —
дом на Темида за департамента Сена. Най-сетне осъдените на смърт
биват отвеждани също в кошници за салата от Бисетр до заставата
Сен-Жак — място, определено за смъртни наказания. От Юлската
революция насам, благодарение на човеколюбците, тия нещастници не
са подлагани вече на по-раншното изтезание да преминават пътя от
„Консиержри“ до площад Грев в каруца, съвсем подобна на каруците, с
които си служат търговците на дърва. Днес такава каруца се използува
само за превозване на осъдени до ешафода. Без това обяснение не биха
могли да бъдат разбрани думите, казани от един известен осъден на
смърт на съучастника му, когато се качвал в затворническата кола:
„Сега тая работа се върши от коне!“ Невъзможно е да отидеш на смърт
с по-големи удобства от начина, по който това става в Париж.



308

ДВАМАТА АРЕСТУВАНИ

В този момент двете рано излезли затворнически коли
превозваха по изключение поотделно само двама обвиняеми от затвора
„Ла Форс“ в „Консиержри“.

Девет десети от читателите и девет десети от последната десета
сигурно не познават съществените отлики между думите
подследствен, подсъдим, обвиняем, задържан, затвор за арестувани,
затвор за осъдени. Ето защо по всяка вероятност всички ще останат
учудени, като разберат, че става дума за нашето наказателно право, на
което след малко ще бъде направено ясно и сбито изложение не само
за да научат нещо, но и за да стане по-ясна развръзката на нашето
повествование. Впрочем любопитството ще бъде и без това доста
възбудено, като стане ясно, че в първата затворническа кола се
намираше Жак Колен, а във втората — Люсиен, който за няколко часа
слезе от обществените висини в мрака на тъмницата. Поведението на
двамата съучастници бе показателно. Люсиен дьо Рюбампре се криеше
от погледите, които минувачите хвърляха към решетката на зловещата
и съдбоносна кола, докато тя се спускаше от улица Сент-Антоан към
кейовете, по улица Мартроа, през аркадата Сен-Жан, под която тогава
се минаваше, за да се пресече площадът пред кметството. Днес тази
аркада е вход за жилището на префекта на департамента Сена в
просторната сграда на общината. Дръзкият каторжник обаче бе
залепил лице до решетката на своята кола между съдебния служител и
полицая, които разговаряха, тъй като бяха сигурни в кошницата за
салата.

Юлските дни на 1830 година с разразилата се страхотна буря
така заглушиха събитията, станали преди това, интересът към
политиката погълна дотолкова Франция през шестте последни месеца,
че днес никой не си спомня, или едва си опомня, за онези лични,
съдебни и финансови катастрофи (колкото и необикновени да са били
те), които съставляват ежегодната храна за любопитството на
парижаните и които не липсваха през шестте първи месеца на тази
година. Необходимо е следователно да се отбележи колко много бе
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развълнуван Париж, макар и за кратко, от новината за арестуването на
някакъв испански свещеник в дома на една куртизанка, както и за
арестуването на елегантния Люсиен дьо Рюбампре, годеник на
госпожица дьо Гранлийо, задържан на шосето за Италия, в село Грез, и
двамата със свещеника обвинени в преднамерено убийство, от което
можели да спечелят седем милиона; защото скандалът от този процес
надмина за няколко дена необикновения интерес към последните
избори при Шарл X.

Това наказателно дело се дължеше отчасти най-напред на
тъжбата, подадена от барон дьо Нюсенжан; после Люсиен, чието
назначаване за частен секретар на първия министър предстоеше,
занимаваше най-висшите кръгове на парижкото общество. В
парижките салони не един младеж си спомни, че е завиждал на
Люсиен, когато на него именно се бе спряло вниманието на хубавата
херцогиня дьо Мофриньоз, а всички жени знаеха, че по онова време от
него се интересуваше госпожа дьо Серизи, съпруга на един от първите
държавни мъже. Накрая, красотата на жертвата беше широко известна
в различните светове; съставляващи парижкото общество; в светските
среди, във финансовите кръгове, в света на куртизанките, сред
младежите, в литературните среди. Ето защо от два дни Париж
говореше за арестуването на тези двама души. Следователят, господин
Камюзо, на когото бе поверено това дело, видя в него възможност да
напредне; за да процедира с цялата възможна бързина, той бе наредил,
щом доведат Люсиен дьо Рюбампре от Фонтенбло, двамата
подследствени да бъдат преведени от „Ла Форс“ в „Консиержри“. А
тъй като абат Карлос и Люсиен бяха прекарали, първият — само
дванадесет часа, а вторият — само половината на нощта в „Ла Форс“,
излишно ще бъде да описваме този затвор, който оттогава е напълно
преустроен; колкото до особеностите, свързани с постъпването в него,
все едно би било да повтаряме това, което щеше да стане в
„Консиержри“.
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ДОВЕЖДАМЕ НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО ДО
ЗНАНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО

Преди да навлезем обаче в страшната драма на едно наказателно
следствие, наложително е, както вече казахме, да изясним нормалния
ход на този процес; първо, различните му фази ще бъдат разбрани по-
добре и във Франция, и в чужбина; второ, онези, които не ги знаят, ще
оценят организацията на наказателното право, така както са го
замислили законодателите по времето на Наполеон. Това е още по-
важно и поради обстоятелството, че днес голямото и хубаво дело е
заплашено от разрушение поради така наречената „изправителна
система“.

Извършва се престъпление; ако са заловени на самото място,
подследствените биват отведени в близкия арест и се затварят в
помещение, наречено от народа цигулка навярно защото в него се
разнасят разни звуци: вътре или пищят, или плачат. Оттам ги предават
на полицейския комисар, който започва дознание и ако е станала
грешка, може да ги освободи; накрая прехвърлят арестуваните в
ареста на Полицейската префектура, където полицията ги държи на
разположение на кралския прокурор или на съдия-следователя, които
— предупредени веднага, или не, според сериозността на случая —
идват и разпитват лицата, намиращи се в предварителния арест.
Съобразно естеството на обвинението следователят издава заповед за
задържане и изпраща подследствените в „затвора за арестувани“.
Париж има три такива затвора: „Сент-Пелажи“, „Ла Форс“ и
„Мадлонет“.

Обърнете внимание на думата подследствен. Нашият
наказателен кодекс е създал три съществени отлики в
криминалистиката: подследственост, подсъдност, обвиняемост. Докато
заповедта за арестуване не е подписана, предполагаемите извършители
на едно престъпление или на тежко закононарушение са заподозрени;
издаде ли се заповед за арестуване, те стават подследствени и остават
подследствени, докато се води следствието. Щом свърши следствието
и съдия-следователят прецени, че арестуваните трябва да бъдат
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предадени на съда, или пък ако кралският съд реши, че по искане на
главния прокурор има достатъчно улики, за да се предадат на
наказателния съд, те се превръщат в обвиняеми. Така, преди да се явят
пред тъй нареченото правосъдие на страната, лицата, обвинени в
някакво престъпление, минават през три различни етапа, през три
сита. При първото невинните имат достатъчно средства за оправдание:
хора, войска, полиции. При втория етап биват изправени пред едно
съдебно лице, правят им се очни ставки със свидетелите, съди ги някой
наказателен съд в Париж или цял съдебен състав в департаментите.
При третия те се явяват пред състав от дванадесет съветници и в
случай на грешка или на процедурен пропуск заповедта за
преразглеждане на делото пред наказателния съд може да бъде
препратена от обвиняемите в касационния съд. Съдебните заседатели
не знаят какви плесници нанасят на народните, административните
или съдебните власти, когато искат оправдание на престъпниците. Ето
защо, струва ни се, че в Париж (ние не говорим за другите съдебни
окръзи) е доста трудно за невинния да седне на подсъдимата скамейка
в наказателния съд.

Затворник е лицето, получило присъда. Нашето наказателно
право е създало затвори за арестувани, затвори за подследствени и
затвори за осъдени със същите юридически разлики, каквито има и
между арестуван, подследствен и осъден. Само по себе си
арестуването съдържа известно леко наказание; това е наказанието за
дребно закононарушение; изпращането в затвора обаче е тежко
наказание и при отделни случаи — позорно. Ето защо хората, които
днес предлагат изправителната система, дезорганизират едно
великолепно изградено наказателно право, където наказанията са
съответно степенувани, и ще стане така, че за дреболии ще наказват
също така строго, както и за най-големи престъпления. Впрочем в
„Сцени от политическия живот“ (виж „Една тъмна афера“) могат да се
направят любопитни сравнения между наказателното право по кодекса
на Брюмер, IV революционна година, и заместилия го кодекс на
Наполеон.

В повечето големи процеси, като описвания от нас,
заподозрените стават веднага подсъдими. Правосъдието издава
веднага, без бавене, заповед за задържане или арестуване. Най-много
са случаите, при които заподозрените или са избягали, или пък трябва
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да бъдат хванати, като се действува с изненада. Затова, както и ние
видяхме, полицията, която е само изпълнителна власт, и правосъдието
пристигнаха с мълниеносна бързина в дома на Естер. Дори и да
нямаше основания за отмъщение, пошушнати от Корантен на
съдебната полиция, налице бе доносът от барон дьо Нюсенжан за
кражбата на седемстотин и петдесет хиляди франка.
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КАТОРЖНИЧЕСКИЯТ МАКИАВЕЛИ

Когато първата кола, в която беше Жак Колен, стигна до тесния и
мрачен проход на аркадата Сен-Жан, някакво задръстване накара
кочияша да спре под нея. Очите на затворника блестяха през решетката
като два живи въглена въпреки вида му на умиращ, поради който
предната вечер директорът на „Ла Форс“ сметна, че трябва да извика
лекар. Необезпокоявани в момента (защото нито стражарят, нито
съдебният служител се обръщаха да видят клиента си), тези пламтящи
очи говореха така ясно, че един опитен следовател, като например
господин Попино, щеше да познае каторжника, кощунствувал с
духовното звание. В действителност, откакто затворническата кола бе
излязла от вратите на „Ла Форс“, Жак Колен разглеждаше всичко по
пътя си. Въпреки бързината, с която се движеше колата, той
обгръщаше с жаден и всепоемащ поглед къщите от последния етаж
чак до партера, виждаше всички минувачи и ги преценяваше. Сам бог
не би могъл да види така възможностите и целите на творението си,
както този човек, който съзираше и най-малките разлики в минувачите
и в множеството предмети. Изпълнен с надежда, той чакаше отнякъде
помощ, тъй както последният Орас се бе надявал на меча си. На всеки
друг освен на този каторжнически Макиавели подобна надежда би
изглеждала толкова непосилна, че би се отпуснал духом, както става с
повечето престъпници. Никой от тях не мисли да се противопостави на
условията, в които парижкото правосъдие и полиция поставят
подсъдимите, особено ако те са затворени поотделно, какъвто бе
случаят на Люсиен и на Жак Колен. Човек не може да си представи
внезапната изолираност, в която изпада затвореният: стражарите, които
го арестуват, комисарят, който го разпитва, онези, които го отвеждат в
затвора, пазачите, които го завеждат на мястото, наречено литературно
„килия“, които го вземат под ръка, за да го качат в затворническата
кола — всички, заобикалящи го от момента на задържането му, са
безмълвни и държат сметка за думите му, за да ги повторят или в
полицията или пред следователя. Това пълно и така просто откъсване
от външния свят причинява пълно разстройство в умствените
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способности на задържания, необикновено душевно униние, особено
ако той не е човек, свикнал в миналото си със способите на Темида.
Така че двубоят между виновния и съдника му става още по-страшен и
затова, че правосъдието има за помощници мълчанието на стените и
неподкупното равнодушие на своите служители.

Жак Колен, или Карлос Ерера (налага се да му даваме едното или
другото от тези две имена, според условията) познаваше обаче много
отдавна методите на полицията, затвора и правосъдието. Ето защо този
исполин на хитростта и покварата бе употребил умствените си и
мимически способности, за да покаже успешно изненадата и
тъпоумието на невинен човек, като в същото време разиграваше пред
съдебните служители комедията на агонизиращ. Както вече видяхме,
Азѝ му бе дала като опитна Локюст една отрова, приготвена така, че да
предизвика белези на смъртоносно заболяване. Разпитът на господин
Камюзо и на полицейския комисар, както и усилията на прокурора да
разбере нещо бяха унищожени от действието, от напора на
мълниеносен мозъчен удар.

— Отровил се е! — извика господин Камюзо, ужасен от
страданията на мнимия духовник, когато го свалиха от таванската стая,
обхванат от страшни гърчове.

Четирима агенти пренесоха с голяма мъка абат Карлос по
стълбите до стаята на Естер, където се бяха събрали всички съдебни
лица и стражари.

— Това е най-доброто, което е можал да направи, ако е виновен
— отговори прокурорът.

— Вярвате ли, че е болен? — запита полицейският комисар.
Полицията вечно се съмнява във всичко. Тримата служители си

говореха, както може да се предполага, на ухото, но Жак Колен бе
отгатнал по лицата им какво си споделят и се бе възползувал от това, за
да направи невъзможен или съвсем незначителен краткия разпит, който
се води при всяко арестуване; той мънкаше изречения, в които френски
и испански език се съчетаваха така, че не излизаше нищо смислено.

В „Ла Форс“ тази комедия бе имала отначало пълен успех, още
повече, че началникът на обществената безопасност, Биби-Люпен,
същият, който някога бе арестувал Жак Колен в домашния пансион на
госпожа Воке бе в командировка из департаментите и го заместваше
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друг служител, считан за негов приемник, който не познаваше
каторжника.

Биби-Люпен, бивш каторжник и другар на Жак Колен в
каторгата, бе негов личен враг. Извор за тази вражда бяха разпра̀вите, в
които Жак Колен винаги бе вземал връх, а също надмощието,
упражнявано от него върху другарите му. Освен това Жак Колен бе
цели десет години провидение за освободените каторжници, техен
началник и съветник в Париж, човек, който държеше парите им, и
следователно — противник на Биби-Люпен.
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ИЗОЛИРАНИЯТ ИЗЛИЗА ПОБЕДИТЕЛ

И така, макар и сам в колата, Тромп-ла-Мор разчиташе на умната
и безрезервна преданост на Азѝ — негова дясна ръка, а може би и на
Пакар — лявата му ръка, когото се надяваше да намери готов да му се
подчинява, щом този негов грижлив помощник сложеше на сигурно
място откраднатите седемстотин и петдесет хиляди франка. Това беше
причината за свръхчовешкото внимание, с което той разглеждаше
всичко по пътя. Странно нещо! Тази надежда щеше да бъде изцяло
задоволена.

Двете здрави стени на аркадата Сен-Жан бяха покрити на
височина от шест стъпки с постоянен пласт кал — пръски от
вадичката; по онова време минувачите можеха да се вардят от
непрекъснатия поток коли и от „ритниците“, както ги наричаха, на
каруците само чрез крайпътните камъни, които отдавна бяха
изпочупени от спиците на колелата. Не един път каруцата на някой
каменар бе смачквала невнимателните хора. Такъв бе Париж дълго
време, и то в много квартали. Тази подробност може да обясни колко
бе тясна аркадата Сен-Жан и колко бе лесно да стане задръстване при
нея. Достатъчно бе откъм площад Грев да влезе един файтон и някоя
търговка-зеленчукопродавачка да натика натоварената си с ябълки
количка откъм улица Мартроа, и третата пристигнала кола щеше да
причини задръстване. Минувачите се спасяваха в ужас и търсеха
някакъв крайпътен камък, който да ги предпази от досега с
някогашните спици, чиято дължина бе толкова неимоверна, че
трябваше да излезе закон, за да я намалят. Когато затворническата кола
пристигна, аркадата бе задръстена от една зеленчукопродавачка, чийто
образ става още по-интересен и поради това, че въпреки растящия
брой на дюкянчетата за зеленчуци и плодове в Париж все пак се
срещат такива екземпляри. Тя бе толкова характерна, че пазителите на
реда в града (в случай че имаше вече такава институция) щяха да я
оставят да се движи, без да й поискат разрешително, независимо от
зловещото й лице, което просто лъхаше на престъпност. Изпод
грозната, парцалива памучна забрадка на квадрати стърчаха



317

неприбрани кичури коси, остри като глиганова четина. Червената й
набръчкана шия бе отвратителна, а кърпата около врата не прикриваше
съвсем загрубялата от слънцето, праха и мръсотията кожа. Роклята бе
на долепени една до друга кръпки. Обувките се кривяха, като че ли се
подиграваха на надупченото като роклята лице. А каква престилка
имаше на корема си!… По-мръсна от превръзка на рана. Тази
пътуваща зловонна дрипа сигурно дразнеше обонянието на
деликатните хора на десет крачки разстояние. Ръцете й сякаш бяха
прибрали сто жътви. Тя или се връщаше от някакво нощно сборище на
вещици в Германия, или излизаше от просешки приют. И какъв поглед
имаше!… Какъв дързък ум, какъв живот в него, когато магнетичните
лъчи от тези очи се срещнаха с очите на Жак Колен, за да споделят с
тях нещо!

— Отстрани се от пътя ми, старо развъдище на въшки!… —
извика кочияшът с прегракнал глас.

— Гледай да не ме смажеш, пратеник на гилотината — отвърна
тя, — твоята стока не струва колкото моята.

Но докато се мъчеше да се завре между два крайпътни камъка, за
да му направи място да мине, търговката задръсти пътя колкото време
й трябваше, за да осъществи плана си.

„О, Азѝ! — каза си Жак Колен, който веднага позна
съучастницата си. — Всичко е наред!“

Кочияшът и Азѝ продължаваха да си разменят любезности, а
през това време колите се трупаха по улица Мартроа.

— Ahé!… pecairé fermati. Souni lá Vedrem!… — възкликна старата
Азѝ с онези американски интонации, свойствени на уличните
търговки, които така преиначават думите си, че ги превръщат в
звукоподражателни, разбираеми само от парижаните.

В уличния шум и сред виковете на надошлите наоколо кочияши
никой не можеше да обърне внимание на някакъв дивашки крясък,
издаден като че ли от търговката. Но разбираем само за Жак Колен,
този условен език, съставен от развален италиански и провансалски,
донасяше до ушите му следните потресаващи думи:

— Хванали са твоето нещастно момче, но аз бдя над вас. Пак
ще ме видиш…

Сред безкрайната радост, причинена от победата му над
правосъдието, защото той се надяваше, че ще може да поддържа
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връзки с външния свят, Жак Колен получи удар, който би убил всеки
друг човек.

„Люсиен е арестуван!“ — каза си той и едва не припадна.
Тази новина бе за него по-ужасна, отколкото ако, в случай че го

осъдят на смърт, молбата му за помилване бъдеше отхвърлена.
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ИСТОРИЧЕСКИ, АРХЕОЛОГИЧЕСКИ, БИОГРАФИЧНИ,
АНЕКДОТИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА

СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

Сега, докато двете затворнически коли стигнат от кейовете, по
които се движат, до „Консиержри“, ще трябва да кажем няколко думи
за нея, за да стане повествованието ни по-интересно. „Консиержри“ —
това историческо име, тази страшна дума, това още по-страшно
„нещо“ — е свързана с френските революции и най-вече с
революциите в Париж. Тя е видяла повечето големи престъпници.
Макар и най-интересна от всички парижки паметници, тя е и най-
малко известна… за хората от висшите слоеве на обществото; и все
пак, въпреки че това отклонение е много интересно, ще го направим
също така набързо, както бързо се движат затворническите коли.

Има ли парижанин, чужденец или провинциалист, останал макар
и само два дни в Париж, който да не е забелязал черните стени, до
които са долепени три големи кръгли кули с наблюдателници, две от
тях почти съединени — мрачна и тайнствена украса на кея, носещ
наименование Люнет? Той започва при долната част на моста Шанж и
стига до Пон-Ньоф. Една четвъртита кула, наречена Ла тур дьо
л’Орлож — където е бил даден сигналът за кланетата през
Вартоломеевата нощ, — почти толкова висока, колкото е и кулата на
Сен-Жакла Бушри, сочи мястото на двореца и образува ъгъл с кея.
Четирите кули и стените са облечени с възчерна плащаница, като
всички парижки фасади, обърнати на север. От една пуста аркада към
средата на кея започват частните постройки, издигнати след
построяването на Пон-Ньоф по времето на Анри IV. Кралският площад
е бил направен по подобие на площад Дофин — същото архитектурно
устройство: тухли, заобиколени с дялан камък. Тази аркада и улица
Арле бележат границите на Съдебната палата на запад. Някога
Полицейската префектура — седалище на първите председатели на
парламента — е била пристройка към Палатата Сметната палата и
съдът, който е решавал спорове по данъците, са били допълнение към
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върховния съд на владетеля. Вижда се, че преди революцията дворецът
се е радвал на онази изолираност, която се стремят да създадат днес.

В това четвъртито пространство, в този остров от къщи и
паметни сгради, където се намира „Сент-Шапел“ — най-прекрасният
бисер от всички ценности, останали от Сен-Луи, — е светилището на
Париж, неговата света обител, свещеният му Ноев ковчег. Преди
всичко там е бил разположен първоначално градът, защото мястото,
където е площад Дофин, е било ливада, граничеща с кралския имот;
там се е намирал Монетният двор, където секли пари. Оттам и името
на улицата, водеща към Пон-Ньоф: Моне. Оттам идва и
наименованието на една от трите кръгли кули, на втората, наречена Ла
Тур д’Аржан, което като че ли доказва, че първоначално там са секли
парите. Прочутият Монетен двор, който се вижда по старите парижки
планове, е вероятно от по-късно време, след сеченето на пари в самия
дворец, и навярно е резултат на някакво усъвършенствуване в
монетното изкуство. Първата кула, която почти е съединена с Ла Тур
д’Аржан, се нарича Монгомери. Третата, най-малката, но най-запазена
от трите, защото по нея още стоят бойниците й, е наречена Бонбек.
„Сент-Шапел“ и четирите кули (включително и Кулата с часовника)
дават прекрасен облик на цялата сграда — периметър на двореца,
както би казал някой служител от кадастралното отделение — от
времето на Меровингите до последната сграда, построена от
династията Валоа; за нас обаче, вследствие на редица преустройства,
този дворец възкресява по-специално времето на Сен-Луи.

Пръв Шарл V остави тази сграда на новосъздадената институция
на парламента и отиде да живее под охраната на Бастилията в
прочутия дворец Сен-Пол, към който е бил добавен по-късно дворецът
Турнел. После, по времето на последните Валоа, кралете са се върнали
от Бастилията в Лувър, който е бил техният пръв затвор. Първото
жилище на френските крале, дворецът на Сен-Луи, който си запази
името „палат“ без нищо друго, в смисъл на истински дворец, се намира
изцяло под днешната Съдебна палата; понастоящем това са неговите
зимници, тъй като той е бил построен в Сена — както и катедралата,
— и то така грижливо, че дори и когато се издигнат най-високо, водите
на реката едва покриват първите стъпала. Кеят Де-з-Орлож е на около
двадесет стъпки над тези десетвековни постройки. Колите се движат
на равнището на капитела на дебелите колони на горните три кули,
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чиято височина някога навярно е съответствувала на изящните линии
на двореца и е имала живописен ефект над водата, тъй като и днес още
тези кули съперничат по височина с най-високите паметници на
Париж. Когато съзерцаваме просторния столичен град от Пантеона,
Съдебната палата със „Сент-Шапел“ продължава да изглежда най-
внушителната постройка измежду толкова други. Този дворец на
нашите крале, по който вие тъпчете, когато минавате през огромната
чакалня на Съдебната палата, е бил и продължава да бъде чудо на
архитектурата за разбиращия поглед на поета, дошъл да види и
разгледа „Консиержри“. Уви! „Консиержри“ е завладяла кралския
дворец! Сърцето кърви, когато виждаме как са издълбани килии,
карцери, коридори, жилищни помещения и зали без светлина и въздух
в това великолепно творение, където трите аспекта на старото изкуство
— византийският, романският и готическият стил — са били съчетани
в архитектурата на XII век. Този дворец е за историята на френските
паметници на изкуството от първите времена онова, което е за същата
история от по-късните епохи замъкът Блоа. (Виж „Изследвания за
Катерина Медичи. Философски проучвания“.) Както в един от
дворовете на замъка Блоа вие се възхищавате на замъка на графовете
Блоа, на замъка на Луи XII, на Франсоа I, на Гастон, така и в
„Консиержри“ ще намерите в една и съща сграда характеристика на
първите стилове, а в „Сент-Шапел“ — архитектурата от времето на
Сен-Луи. Хора от общинския съвет, щом като давате милиони,
прибавете към архитектите и един-двама представители на изкуството,
ако искате да спасите люлката на Париж, люлката на нашите крале,
като дадете на града и на кралския двор дворец, достоен за Франция!
Преди да се започне каквото и да било, този въпрос трябва да се
проучва няколко години. Ако се построят още един-два затвора като
затвора „Рокет“, дворецът на Сен-Луи ще бъде спасен.
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ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СЪЩАТА ТЕМА

Днес много рани повреждат този огромен паметник, заровен под
Париж и под кея, както правят някои от онези допотопни животни в
стените на Монмартр; най-голямата от тях обаче е, че е станал
„Консиержри“! Всеки разбира какво значи тази дума. През първите
години на абсолютната монархия големите престъпници и
собствениците на големи или малки феодални владения са били водени
при краля и пазени в „Консиержри“, защото „виланите“ (трябва да
държим на този термин, запазил значението на „селянин“) и
буржоазията са били викани пред съдебните инстанции на общината
или на феодала. Тъй като броят на заловените големи престъпници е
бил малък, „Консиержри“ е била достатъчна за кралското правосъдие.
Трудно е да се узнае точното местоположение на първаначалната
„Консиержри“. И все пак, тъй като кухните на Сен-Луи още
съществуват и образуват така наречената днес „Сурисиер“, може да се
предполага, че първоначално тя трябва да се е намирала там, където
преди 1825 година е бил съдебният затвор на парламента, под
аркадата, вдясно от голямото външно стълбище, което води към
кралския двор. Оттам през 1825 година са тръгвали осъдените към
последното си изпитание. Оттам са минали всички големи
престъпници, всички жертви на политиката, жената на маршал д’Анкр
и френската кралица, Санблансе, Малерб, Дамиен и Дантон, Дерю и
Кастен. Кабинетът на Фукие-Тенвил — същият, в който днес е
кралският прокурор — е бил разположен така, че главният обвинител
да може да вижда преминаването на каруците с хора, осъдени от
революционния съд. Така превърнатият в оръдие на смъртта човек е
можел да хвърли последен поглед на делото си.

След 1825 година, по време на правителството на господин
Пейроне, в двореца бяха извършени големи промени. Старата врата на
„Консиержри“, където са приемали затворниците, бе затворена и
пренесена, където е днес, между Ла Тур дьо л’Орлож и кулата
Монгомери, в един вътрешен двор, в който има аркада. Отляво е
„Сурисиер“, отдясно — входното гише. Затворническите коли влизат в
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този доста неправилен двор, там те могат да стоят, лесно да се обръщат
и в случай на бунт да бъдат защитени от нападение чрез дебелата
решетка на аркадата, докато по-рано не са имали никаква възможност
да маневрират в тясното пространство между голямото външно
стълбище и дясното крило на двореца. Днес „Консиержри“, която едва
побира затворените (необходимо е място за триста души — мъже и
жени), не приема нито подследствени, нито хора с присъди освен в
редки случаи, като случая, който доведе тук Жак Колен и Люсиен. На
всички затворени в нея предстои да се явят пред наказателния съд. По
изключение там могат да останат престъпници от висшето общество,
които, като се има пред вид, че и без това са достатъчно опозорени от
присъдата на наказателния съд, биха били наказани повече, отколкото
трябва, ако излежават наказанието си в затворите в Мельон или Паси.
Уврар предпочете да лежи в „Консиержри“ вместо в „Сент-Пелажи“.
Понастоящем нотариусът Льон и принц дьо Брег излежават
наказанието си там вследствие на едно самоволно, но напълно човечно
решение.
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КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА

Обикновено, било за да отидат на „обучение“ (на затворнически
език), било за да се явят пред изправителната полиция,
подследствените биват стоварвани от затворническите коли направо в
„Сурисиер“. „Суриснер“, която е точно срещу входното гише, се
състои от определен брой килии, приспособени в някогашните кухни
на Сен-Луи, където доведените от различните затвори чакат да се явят
пред съда или да бъдат повикани при следователя. На север
„Сурисиер“ граничи с кея, на изток — със стражницата на градската
гвардия, на запад — с двора на „Консиержри“ и на юг — с една
огромна зала със сводове (навярно някогашната зала за пиршества),
която още няма предназначение. Над нея е разположена вътрешна
стражница, която гледа с прозореца си към двора на „Консиержри“; тя
е заета от департаментската жандармерия и там стълбата свършва.
Когато удари часът за явяване пред съда, разсилните отиват да повикат
затворените, с които слизат толкова стражари, колкото е и техният
брой; всеки жандарм хваща по един затворник под ръка; така двама по
двама те се качват по стълбата, минават през стражницата и по
коридорите стигат до едно помещение, съседно на залата, където
заседава прочутото Шесто отделение на наказателния съд; там
заседават и членовете на изправителната полиция. По същия път
вървят и обвиняемите от „Консиержри“ до наказателния съд и обратно.

Когато човек влезе за първи път тук, в чакалнята между вратата
на Първо отделение на Първа съдебна инстанция и стълбата, водеща
към Шесто отделение, вижда един вход без врата, без никаква
архитектурна украса, някаква грозна четвъртита дупка. Оттам съдиите
и адвокатите влизат в коридорите и в стражницата, слизат в
„Сурисиер“ и отиват на гишето при входа на „Консиержри“.
Кабинетите на следователите са разположени на различни етажи в тази
част на Палатата. До тях се отива по ужасни стълби — лабиринт,
където винаги се губят онези, които не познават Съдебната палата.
Прозорците на кабинетите гледат или към кея, или към двора на
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„Консиержри“. През 1830 година няколко кабинета на следователи
гледаха към улица Барийори.

Така, ако една затворническа кола завие наляво в двора, тя
довежда подследствени за „Сурисиер“, ако завие надясно — води
арестувани за „Консиержри“. Колата, в която бе Жак Колен, зави на
тази страна и го остави пред входното гише. Няма нищо по-страшно от
него. Престъпници или посетители виждат две решетки от ковано
желязо с около шест стъпки разстояние помежду им, които се отварят
винаги една след друга и през които всичко се наблюдава така
старателно, че хората, получили разрешително за посещение, го
подават през решетката, преди още да е скръцнал ключът в
ключалката. Дори и съдебните заседатели и хората от прокуратурата не
влизат, преди да ги видят кои са. Ето защо, ако заговорите за някаква
възможност за връзка с външния свят или за бягство… на устните на
директора на „Консиержри“ ще се появи усмивка, която ще вледени
подобно предположение и у най-смелия в опитите си против
правдоподобието романист. В историята на „Консиержри“ е известно
само бягството на Лавалет. Но доказаното вече днес съучастничество
от високо място е омаловажило ако не предаността на съпругата, то
поне опасността от провал. Преценявайки на самото място естеството
на трудностите, и най-големите приятели на чудесата ще признаят, че
препятствията са били непреодолими. Няма израз, чрез който да се
опише здравината на стените и на сводовете; човек трябва да ги види.
Макар че калдъръмът по двора е по-ниско от паважа на кея, като
минете през входното гише, трябва да слезете още няколко стъпала, за
да стигнете в една огромна сводеста зала, чиито дебели стени са
украсени с чудесни колони; от двете страни са кулата Монгомери,
която понастоящем е част от жилището на директора на
„Консиержри“, и Ла Тур д’Аржан, служеща за спално помещение на
надзирателите, пазачите или ключарите, наречете ги, както щете. Броят
на тези служители не е толкова голям, колкото човек може да си
помисли (те са двадесет); спалното им помещение, както и леглата им
не се различават от леглата в така наречената „пистола“. Думата
сигурно идва от някогашния обичай, според който затворниците са
давали по една пистола на седмица за помещение, голо като студените
тавански стаички, в които великите люде отиват отначало да живеят в
Париж. Отляво в тази голяма входна зала се намира регистратурата,



326

своего рода канцелария, цялата в прозорци, където стоят директорът и
писарят му и където са и регистрите на затворените. Тук
подследственият или подсъдимият биват записани, описани и
претърсени. Тук се решава въпросът за килията, чието разрешение
зависи от кесията на потърпевшия. Срещу гишето на тази зала се
вижда стъклена врата, това е вратата на залата за посещения, където
близките и адвокатите разговарят с подсъдимия през едно гише с
двойна дървена решетка. Светлината в него идва от вътрешния двор —
място за разходка, където подсъдимите дишат чист въздух и в
определени часове правят гимнастика.

В тази грамадна зала, осветена от мътната светлина на двете
гишета (защото единственият прозорец към двора е напълно закрит от
писалището, поставено под него), съществуват атмосфера и
осветление, съответствуващи на изградените вече от въображението
образи. Впечатлението е страхотно, още повече, че наред с кулите
Монгомери и д’Аржан вие виждате и тайнствените, сводести, ужасни,
мрачни подземия, наредени около залата за разговори и водещи към
тъмниците на кралицата, на мадам Елизабет[1] и до килиите, наречени
„секретни“. Този лабиринт от дялани камъни е станал подземие на
Съдебната палата, след като е бил свидетел на празненствата на
кралската власт. От 1825 до 1832 година в тази огромна зала, между
грамадната печка, с която тя се отоплява, и първата от двете решетки,
се е извършвал тоалетът на осъдения на смърт. И днес човек не може
да мине без трепет по тези плочки, получили изповедите на толкова
последни погледи.

[1] Дъщерята на Луи XVI. — Б.пр. ↑
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КАК СТАВА ВЛИЗАНЕТО В ЗАТВОРА

Двама стражари трябваше да помогнат на умиращия, за да излезе
той от отвратителната кола; те го уловиха от двете страни под ръка,
подхванаха го и го понесоха полуприпаднал към канцеларията. Както
го влачеха така, той вдигаше, очи към небето, за да заприлича на
нашия спасител Христос, когато са го снемали от кръста. Разбира се,
на никоя картина лицето на Исус не е така мъртвешко и толкова
разстроено, както бе лицето на мнимия испанец, сякаш той всеки миг
можеше да изпусне последния си дъх. Когато седна в канцеларията,
той повтори с гаснещ глас думите, с които се обръщаше към всички,
откакто го бяха арестували:

— Искам да видя негово превъзходителство посланика на
Испания…

— Ще кажете това на господин следователя… — отвърна
директорът.

— Ах! Исусе! — въздъхна Жак Колен. — Не мога ли да получа
един молитвеник?… Още ли ще ми се отказва медицинска помощ?…
Едва ли ми остават и два часа да живея!

Понеже Карлос Ерера трябваше да бъде поставен в отделна
килия, излишно бе да питат желае ли да се ползува от привилегията да
бъде в „пистол“, тоест от правото да живее в една от единствените
килии с удобства, разрешени от Темида. Те се намигат в дъното на
вътрешния двор, за който ще стане дума по-късно. Разсилният и
писарят извършиха заедно и без да бързат формалностите около
затварянето.

— Господин директоре — каза Жак Колен на изкълчен френски,
— сам виждате, че умирам. Кажете, ако можете, на господин
следователя, кажете му колкото се може по-скоро, че искам да ми се
окаже милостта да се явя пред него, щом дойде, точно онова, от което
престъпникът се бои най-много, защото страданията ми са наистина
непоносими, а щом го видя, ще се разсее всякакво недоразумение!

По правило всички престъпници говорят за грешка. Вървете по
каторгите и разпитайте затворниците: те почти всички са жертва на
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съдебна грешка. Ето защо тази дума предизвиква незабележима
усмивка у всички, които са във връзка с подследствените, арестуваните
или осъдените.

— Мога да предам желанието ви на съдия-следователя —
отговори директорът.

— Ще ви благославям за това, господине!… — отвърна
испанецът и вдигна очи към небето.

Веднага след зарегистрирането му Карлос Ерера бе отново
подхванат от двете страни от двама пазачи и заедно с един надзирател,
на когото директорът съобщи килията, където той трябваше да бъде
затворен, бе отведен в подземния лабиринт от „Консиержри“ в едно
(каквото и да казват филантропите) доста прилично помещение, но
лишено от каквато и да било възможност за връзка с външния свят.

След като той излезе, надзирателите, директорът на затвора,
писарят и дори разсилният се спогледаха като хора, които се питат
един друг какво мислят, и по всички лица се изписа недоумение. При
вида на втория арестуван обаче всички пак възвърнаха обичайната си
мнителност, прикрита зад външно безразличие. Освен при
необикновени обстоятелства служителите в „Консиержри“ не са много
любопитни, тъй като за тях престъпниците са каквото са клиентите за
фризьора. Затова всички формалности, от които въображението се
ужасява, се извършват по-просто, отколкото паричните сделки при
банкера, и често — с по-голяма учтивост. Люсиен имаше вид на
виновен и сломен човек; той се бе отпуснал и изпълняваше машинално
всичко, каквото му кажеха. От Фонтенбло дотук поетът преценяваше
провала си и си казваше, че вече е ударил часът на изкуплението. Блед,
разстроен, в пълно неведение за случилото се с Естер в негово
отсъствие, той знаеше само, че е близък приятел на един избягал
каторжник — достатъчно, за да види, че го чака катастрофа, по-
страшна от смъртта. Единственото, което мозъкът му можеше да роди,
бе самоубийството. Той искаше да се спаси на всяка цена от позора,
който му се привиждаше като мъчителен кошмар.

Като по-опасен, Жак Колен бе поставен в килия, цялата от дялан
камък, осветявана откъм един от малките вътрешни дворове, каквито
има в сградата на двореца, в крилото, където е кабинетът на главния
прокурор. Това дворче е място за разходка на женското отделение.
Люсиен бе отведен по същия път в една съседна на „пистолите“ килия,
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защото според нарежданията на следователя директорът прояви
известно внимание към него.
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КАК ВСЕКИ ОТ ДВАМАТА ЗАТВОРНИЦИ ПРИЕ
НЕЩАСТИЕТО СИ

Обикновено хората, които никога не са имали разправии с
правосъдието, възприемат извънредно мъчително поставянето им в
отделна килия. Представата за наказателно съдопроизводство не може
да се отдели от старите представи за някогашните изтезания, за
нездравословни затвори, студени каменни стени, по които се стича
вода, груби тъмничари и лоша храна — бутафория, необходима при
всяка драма; няма да е излишно да кажем тук, че такива преувеличения
съществуват само в театъра; те предизвикват усмивка у съдиите,
адвокатите и у всички, които посещават затворите от любопитство или
ходят да наблюдават живота там. Доста дълго време положението е
било ужасно. Сигурно е, че при стария парламент, по време на Луи
XIII и Луи XIV, задържаните са били наблъсквани безразборно в нещо
като мецанин над старото, входно гише. Затворите са били едно от
престъпленията на революцията от 1789 година, достатъчно е да се
видят килиите на кралицата и на мадам Елизабет, за да се изпълним с
дълбоко отвращение към старите съдебни форми. Днес, макар че е
причинила неизброими злини на обществото, филантропията е
направила все пак и някакво добро за отделната личност. Ние дължим
на Наполеон нашия наказателен кодекс, който — в по-голяма степен от
гражданския, чиято реформа по някои пунктове е предстояща — ще
остане един от най-големите паметници на тъй краткото му
властвуване. Новото наказателно право закри цяла бездна от
страдания. Ето защо можем да твърдим, че като оставим настрана
страшните нравствени мъки, на които са подложени хората от висшите
обществени слоеве, когато попаднат в ръцете на Темида, днешната
власт действува с кротост и простота, които се засилват и поради
обстоятелството, че не са очаквани. Естествено подследственият или
заподозреният не са като у дома си, но в затворите на Париж те имат
най-необходимото. Впрочем бремето на чувствата, които ги обладават,
отнема обичайното значение на ежедневните подробности. Не е
плътта, която страда. Душата е толкова разстроена, че дори да се
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случат обикновените неудобства или грубост, те се понасят лесно.
Трябва да се приеме обаче, че особено в Париж скоро пускат на
свобода невинния.

И така, влизайки в килията си, Люсиен намери верен образ на
първата стая, която бе имал в Париж в хотел „Клюни“. Легло като в
най-евтините хотелски стаи на Латинския квартал, тъмни сламени
столове и още някои неща бяха мебелировката, на една от онези килии,
където често събират двама затворници, щом са с кротък нрав или ако
престъпленията им не са опасни, като например фалшификации и
банкрути. Тази прилика между изпълненото с невинност начало в
живота му и края — последно стъпало на срама и унижението — бе
така добре схваната от нещастника, у когото за последен път заговори
поетичната природа, че той се разрида. Плака четири часа, външно
безчувствен като каменна статуя, но страдащ за всичките си провалени
надежди, поразен в потъпканото си честолюбие, в унижената си
гордост, във всички страни на неговото „аз“: кариериста, влюбения
младеж, щастливия мъж, светския човек, парижанина, поета,
сладострастника, галеника на съдбата. Всичко в него се бе провалило
при това икаровско падане.

Щом остана сам в килията си, Карлос Ерера пък започна да
снове насам-натам, подобно на бялата мечка от зоологическата
градина. Той щателно провери вратата и се увери, че като се изключи
шпионката, на нея няма никаква друга дупчица. После прегледа всички
стени, огледа комина, през чийто полегат отвор се прецеждаше слаба
светлина, и си каза: „На сигурно място съм!“ Тогава седна в един ъгъл,
където не би могло да го види долепеното до замрежената шпионка око
на никой надзирател. Сне перуката си и бързо отлепи един лист хартия,
който покриваше дъното й. Страната откъм главата бе толкова мръсна,
че сякаш бе подплата на перуката. Ако на Биби-Люпен му хрумнеше да
махне перуката, за да сравни личността на испанеца с тази на Жак
Колен, той нямаше да се усъмни в тази хартия, дотолкова тя
изглеждаше сложена там от перукера. Другата страна на листа бе още
бяла и доста чиста, така че можеше да се напишат няколко реда.
Трудната и бавна операция на отлепването бе започнала още в затвора
„Ла Форс“, но два часа не можеха да стигнат, така че и половината от
вчерашния ден бе отишла в тази работа. Затворникът започна най-
напред да къса скъпоценния лист хартия така, че да получи ивица,
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широка четири-пет реда, и я раздели на няколко части; после постави
отново в странното си скривалище запаса си от листчета, като
предварително навлажни пласта растително лепило, с който можеше
отново да ги залепи. Потърси в един кичур коса тънък като топлийка
молив от произвежданите наскоро в Швейцария, който също се
държеше там с лепило; отчупи от него едно по-дълго парче, колкото да
може да пише, но толкова малко, че да се скрие в ухото. Когато тези
приготовления привършиха с бързината и сигурността в изпълнението,
присъщи на старите каторжници, които са ловки като маймуни, Жак
Колен седна на крайчеца на леглото си и започна да мисли какви
нареждания да даде на Азѝ, уверен, че ще я срещне някъде по пътя си,
толкова много разчиташе на находчивостта на тази жена.

„При краткия разпит — мислеше си той — аз се преструвах на
испанец, който говори лошо френски, иска да види посланика си,
позовава се на дипломатически привилегии и не разбира нищо от
онова, което го питат; подчертах всичко това с прилошавания, с
въздишки, проточих някои моменти, с една дума, преметнах ги всякак,
уж че умирам. Да си останем на същия терен. Документите ми са
редовни. Двамата с Азѝ ще лапнем тоя господин Камюзо, той не е
много умен. Да помислим обаче за Люсиен, трябва да му повдигнем
самочувствието, трябва на всяка цена да се свържа с това момче и да
му кажа как да се държи, иначе той ще се предаде, ще предаде и мен и
всичко ще провали!… Трябва да го напомпам преди разпита му. А
освен това ми трябват и свидетели, които да поддържат духовното ми
звание!“

Такова бе физическото и нравствено състояние на двамата
затворени, чиято участ зависеше сега от господин Камюзо, следовател
в Първа съдебна инстанция в департамента Сена и за известно време,
определено с наказателния кодекс, върховен съдник на най-малките
подробности в тяхното съществуване. Защото само той можеше да
разреши на свещеника или лекаря на „Консиержри“, или на когото и да
било друг, да се срещне с тях.
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ГЛАВА, КОЯТО ИЗЯСНЯВА КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
СЪДИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЯТ

Никаква човешка сила, нито кралят, нито пазителят на
държавния печат, та дори и министър-председателят не могат да
посегнат на властта на съдия-следователя; нищо не може да го спре,
нито да му заповядва. Той е властник, подчиняващ се единствено на
своята съвест и на закона. Днес, когато философи, филантропи и
публицисти непрекъснато се занимават с въпроса как да се намалят
всички обществени влияния, правата, дадени от нашите закони на
следователите, са станали предмет на нападки, а тези нападки са
станали още по-силни и поради обстоятелството, че намират
оправдание в посочените права, които — нека признаем — надминават
всякакви граници. И все пак за всеки разумен човек тази власт трябва
да остане ненакърнима; в известни случаи упражняването й може да
бъде смекчено с широко прилагане на пускане под гаранция; обаче и
без това вече доста разклатената обществена сграда би била заплашена
от срутване поради неразбирането и слабостите на съдебните
заседатели (върховен и най-важен съдебен организъм, който би
трябвало да бъде поверен само на избрани хора с авторитет), ако се
преломеше този стълб, който поддържа цялото ни наказателно право.
Правото на арестуване е един от страшните и все пак необходими
негови атрибути, а произтичащата от това опасност за обществото се
уравновесява чрез голямото им значение. Впрочем недоверието към
съдебните инстанции е начало на обществено разложение; разрушете
тази институция, устройте я на други основи, поискайте, както преди
революцията, огромни материални гаранции за съдебните служители,
обаче вярвайте в тях; не я изграждайте по образ и подобие на
обществото, за да я обиждате. Днес съдебният служител, комуто
плащат като на другите чиновници, в повечето случаи е беден; вместо
някогашното достойнство той е възприел надменност, непоносима за
всички, които са му станали равни; защото високомерието е
достойнство, на което липсват опорни точки. Там се корени порочното
в днешната съдебна институция. Ако Франция беше разделена на десет
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съдебни района, съдебните служители биха могли да бъдат поставени
на по-високо равнище, като им се изисква голямо имотно състояние,
което става невъзможно при двадесет и шест района. Единственото
реално подобрение, което може да се иска от следователя при
упражняването на правата му, е да се преустроят затворите за
арестувани. Предварителният затвор не би трябвало да внася никакви
промени в привичките на хората. В Париж тези затвори би трябвало да
бъдат строени, мебелирани и подредени така, че да изменят коренно
представите на обществото за положението на арестувания. Законът е
добър, той е необходим, но приложението му е лошо, а за законите се
съди по начина, по който те се изпълняват. Общественото мнение във
Франция порицава подследствените и реабилитира хората, подучили
присъда, по силата на някакво необяснимо противоречие. Може би
това да е плод на психологията на французина, който по същността си
е устроен бунтовно. Тази непоследователност на парижаните бе една
от причините, допринесли за катастрофалния завършек на настоящата
драма; както ще се види по-нататък, тя бе и една от най-важните. За да
бъде посветен в ужасните сцени, разиграващи се в кабинета на
следователя; за да разбере положението и на двете воюващи страни —
подследствените и правосъдието, — чиято борба е първите да запазят
една тайна от желанието на следователя (сполучливо наречен
любопитен на затворнически език) да я разкрие, човек никога не
трябва да забравя, че поставените в отделна килия подследствени не
знаят какво говорят седемте или осем категории, съставляващи
обществото, нито онова, което знае полицията или правосъдието, нито
малкото, писано по вестниците за обстоятелствата, при които е станало
престъплението. Ето защо да осведомиш арестувания, както Азѝ
съобщи на Жак Колен за задържането на Люсиен, е все едно да
хвърлиш въже на давещия се. Ще видим как поради тази причина ще
пропадне един опит, който, ако не беше това съобщение, сигурно би
погубил каторжника. Сега, като изяснихме тези неща, и най-
неподатливите на вълнение ще останат ужасени от онова, което
пораждат следните три причини за страх: затварянето в отделна килия,
тишината и угризението на съвестта.
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СЛЕДОВАТЕЛЯТ ИЗПАДА В ЗАТРУДНЕНИЕ

Господин Камюзо, зет на един от разсилните в кралския кабинет
и премного известен, за да е нужно да изясняваме кои са
родствениците му и какво е общественото му положение, бе в този
момент озадачен от повереното му следствие почти колкото Карлос
Ерера. Бивш председател на провинциален съд, той бе доведем оттам и
назначен на поста съдия в Париж (една от най-видните служби в
съдопроизводството) благодарение на покровителството на известната
херцогиня дьо Мофриньоз, чийто съпруг — възпитан заедно с
престолонаследника и полковник в един от кавалерийските полкове на
кралската гвардия — бе много добре поставен пред краля, така както
тя — пред кралската сестра. За една съвсем дребна, но съществена
услуга, направена на херцогинята, по повод тъжбата за фалшификация,
подадена от един банкер от Алансои срещу младия граф д’Егриньон
(виж „Сцени от живота в провинцията“ — „Музей за антикварни
вещи“), той бе станал от обикновен провинциален съдия —
председател на съд, а от председател на съд — съдия-следовател в
Париж. Той заседаваше вече осемнадесет месеца в най-важната
съдебна инстанция в кралството и бе успял, по препоръка на
херцогиня дьо Мофриньоз, да се наложи на вниманието на друга, също
така влиятелна дама, маркиза д’Еспар; но там се бе провалил. (Виж
„Поставяне под настойничество“.) Както видяхме в началото на нашия
разказ, за да отмъсти на госпожа д’Еспар, която бе пожелала да
постави съпруга си под опекунство, Люсиен бе успял да установи
истината пред главния прокурор и граф дьо Серизи. А когато тези две
влиятелни личности се присъединиха към приятелите на маркиз
д’Еспар, неговата жена можа да избегне порицанието на съда само
благодарение на снизходителността на съпруга си. Предната вечер,
научавайки за арестуването на Люсиен, маркиза д’Еспар бе изпратила
девера си, кавалер д’Еспар, при госпожа Камюзо. Госпожа Камюзо бе
направила начаса посещение на известната маркиза и щом се върна в
къщи — точно по време на вечеря, — дръпна мъжа си в спалнята.
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— Ако можеш да изпратиш онзи млад развейпрах Люсиен дьо
Рюбампре пред наказателния съд и той да получи присъда, ще станеш
съветник в кралския съд — каза му тя на ухото.

— Как така?
— Госпожа д’Еспар би желала да види как отсичат главата на

нещастния младеж. Тръпки ме побиха, като чух с каква омраза говори
тази красива жена.

— Не се бъркай в работите на съда — отговори Камюзо на жена
си.

— Че аз бъркам ли се? — възрази тя. — Дори да ни беше чул
някой, нямаше да разбере за какво става дума. Двете с маркизата се
преструвахме чудесно, както и ти лицемериш сега с мене. Искала да ни
благодари за големите ти усилия в нейното дело; каза ми, че въпреки
загубването му все пак ти била много признателна. Започна да говори
за жестоката задача, която ви възлагат законите. „Ужасно е да си
длъжен да изпратиш един човек на ешафод, но за този това би било
справедливо!…“ И така нататък. Изказа съжаленията си, че един тъй
хубав млад човек, който бил доведен от братовчедка й, госпожа дю
Шатле, в Париж, тръгнал по толкова лош път. „До това ги довеждат
леки жени като Корали, като Естер — каза тя, — а тези младежи са
толкова покварени, че делят с тях нечестно спечелени пари!“ С една
дума, хубави приказки за милосърдието и за религията! Госпожа дю
Шатле й била казала, че Люсиен заслужавал сто пъти да умре, защото
едва не убил сестра си и майка си… Спомена за някакво свободно
място в двореца, познавала пазителя на държавния печат. И накрая ми
каза: „Вашият съпруг, госпожо, има прекрасна възможност да се
отличи!“ Това е.

— Ние се отличаваме ежедневно, като изпълняваме дълга си —
каза Камюзо.

— Далеч ще стигнеш, ако се държиш пред всички, дори и с жена
си, като съдебен служител! — възкликна госпожа Камюзо. — Слушай,
мислех те за глупав, но днес се възхищавам от тебе…

На устните на Камюзо се появи усмивка, присъща само на
съдиите, също както танцьорките се усмихват по начин, присъщ само
на тях.

— Мога ли да вляза, госпожо? — запита камериерката.
— Какво има? — каза господарката.
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— Госпожо, докато ви нямаше, дойде камериерката на херцогиня
дьо Мофриньоз; моли ви от името на господарката си, щом се
освободите, да отидете в двореца Кадинян.

— Сложете по-късно вечерята — нареди жената на съдията,
сещайки се, че кочияшът на файтона, който я бе довел, чака да му
платят.

Тя сложи шапката си, качи се отново в колата и за двадесет
минути бе в дома на херцогинята. Въведена през черния вход, госпожа
Камюзо остана само десетина минути в будоара до спалнята на
херцогинята, която се яви в целия си блясък при нея, защото бе
поканена в кралския двор и тръгваше за Сен-Клу.

— Мила моя, само две думи…
— Да, госпожо херцогиньо?
— Люсиен дьо Рюбампре е арестуван, вашият мъж разследва

случая, аз гарантирам за невинността на бедното момче и той трябва
да бъде освободен, преди да са минали двадесет и четири часа. Това не
е всичко. Има някой, който иска да види тайно Люсиен утре, в килията
му, вашият мъж може, ако желае, да присъствува, стига само да не го
забележат… Знаете, че съм вярна на хората, които вярно ми служат.
Кралят очаква смело държане от страна на съдиите си в тежките
обстоятелства, които му предстоят; аз ще изтъкна мъжа ви и ще го
препоръчам на краля като човек, предан нему, та ако ще да рискувам и
главата си. Нашият Камюзо ще стане най-напред съветник, после —
първи председател на съд, не е важно къде… Довиждане, чакат ме, ще
ме извините, нали? Правите услуга не само на главния прокурор, който
не може да се произнесе по това дело, но спасявате живота и на една
жена, която умира от мъка, госпожа дьо Серизи. Така че няма да ви
липсва подкрепа… Хайде, виждате какво доверие имам във вас, няма
нужда да ви препоръчвам… знаете какво!

Тя сложи пръст на устните си и изчезна.
„Аз не успях да й кажа, че маркиза д’Еспар иска да види Люсиен

на ешафода!…“ — мислеше жената на следователя, като сядаше
отново във файтона.

Тя се върна така разтревожена, че като я видя, съдията запита:
— Какво ти е, Амели?…
— Между два огъня сме…
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И тя разказа срещата си с херцогинята на ухото на мъжа си,
толкова се страхуваше камериерката й да не подслушва на вратата.

— Коя от двете е по-силна? — запита тя накрая. — Маркизата
едва не те изложи в глупавото си дело с искането мъжът й да бъде
поставен под настойничество, а на херцогинята дължим всичко.
Едната ми даде смътни обещания, а другата казва: „Той ще бъде първо
съветник, после пръв председател!…“ Пазил ме бог да ти давам
съвети, никога вече няма да се меся в съдебните работи; длъжна съм
обаче да ти предам точно всичко, което се говори и гласи в двореца…

— Ти не знаеш, Амели, какво ми изпрати тази сутрин префектът
на полицията, и то чрез кого? С едно от най-важните лица на главната
полиция в кралството, Биби-Люпен, от политическия отдел, и той ми
каза, че държавата била тайно заинтересована от този процес. Да
вечеряме и да отидем на театър… тази нощ ще си поговорим за всичко
това в кабинета ми, там е спокойно; ще имам нужда от твоя ум може
би, умът на съдията няма да е достатъчен…

Девет десети от съдиите ще отрекат влиянието на жената върху
съпруга й в подобни обстоятелства; но дори това да е едно от най-
големите изключения в обществения живот, все пак може да се
отбележи, че то, макар и случайно, е вярно. Съдията е като свещеника
и особено в Париж, където се намира най-отбрано съдийско общество,
той говори рядко за процесите в Съдебната палата, освен ако
присъдите по тях са вече произнесени. Съдийските жени не само се
правят, че никога нищо не знаят; те всички притежават доста голям
усет за това какво може да се говори, защото им е известно, че биха
навредили на мъжете си, ако покажат, че са осведомени за нещо. И все
пак при особени случаи, когато става въпрос за напредване в службата,
в зависимост от това какво решение ще се вземе, много жени като
Амели са участвували в съображенията на съдията. Както и да е, тези
изключения, които поради това, че винаги са неизвестни, могат съвсем
лесно да бъдат отричани, зависят изцяло от начина, по който се води
борбата между два характера в семейството. А госпожа Камюзо
владееше напълно своя мъж. Когато всичко в къщи заспа, съдията и
жена му седнаха до писалищната маса, където той бе подредил
материалите по делото.

— Ето справките, които ми предаде префектът на полицията по
мое искане — каза Камюзо.
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„Абат Карлос Ерера
Това навярно е именуваният Жак Колен, наречен

Тромп-ла-Мор, чието последно арестуване е станало през
1819 година в дома на някоя си госпожа Воке, собственица
на семеен пансион на улица Ньов-Сент-Жьонвиев, където
се криел под името Вотрен.“

На полето сам префектът бе добавил:

„Изпратена е телеграфически заповед до Биби-
Люпен, началник на обществената безопасност, да се върне
незабавно за очна ставка, тъй като той познава лично Жак
Колен, когото е арестувал през 1819 година със
съдействието на някоя си госпожица Мишоно.

Обитателите на пансиона Воке са още живи и могат
да бъдат извикани за установяване на самоличността.

Иженарицаемият Карлос Ерера е близък приятел и
съветник на господин Люсиен дьо Рюбампре, на когото е
давал в продължение на три години значителни суми,
получени очевидно от кражби.

Ако се установи, че човекът, представящ се за
испанец, е същият Жак Колен, дружбата му с господин
Люсиен дьо Рюбампре ще отегчи положението на
последния.

Внезапната смърт на агента Пейрад се дължи на
отравяне, извършено от Жак Колен, Рюбампре или от
някой техен човек. Това убийство се дължи на
обстоятелството, че агентът е бил от доста време по
следите на горните двама ловки мошеници.“

Съдията посочи на полето едно изречение, написано лично от
префекта:
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„По мои лични сведения аз съм уверен, че господин
Люсиен дьо Рюбампре се е подиграл по недостоен начин с
негова светлост граф дьо Серизи и с господин главния
прокурор.“

— Какво ще кажеш, Амели?
— Ужасно! — отговори жената на следователя. — Продължавай

по-нататък!

„Представянето на каторжника Колен като испански
духовник се дължи на някакво престъпление, извършено
още по-майсторски от престъплението, след което Коняр се
превърна в граф дьо Сент-Елен.“

„Люсиен дьо Рюбампре
Люсиен Шардон, чийто баща е бил аптекар в

Ангулем, а майка му е по произход дьо Рюбампре, е
получил с кралска заповед правото да носи името
Рюбампре. Тази заповед е била издействувана
благодарение на застъпничеството на госпожа дьо
Мофриньоз и граф дьо Серизи.

През 182… младежът дошъл в Париж без каквито и
да било средства с графиня Сикст дю Шатле, по онова
време — госпожа дьо Баржьотон, братовчедка на госпожа
д’Еспар.

Проявил се като неблагодарник към госпожа дьо
Баржьотон и заживял незаконно с някоя си госпожица
Корали, актриса в театър «Жимназ», сега покойница, която
заради него напуснала господин Камюзо, търговец на
копринени платове на улица Бурдоне.

Изпаднал в бедност наскоро след това поради
недостатъчни средства, които получавал преди от
актрисата, Люсиен Шардон изложил сериозно зет си —
уважаван печатар в Ангулем, — като подписал фалшиви
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полици, за чието изплащане Давид Сешар бил арестуван по
време на един кратък престой на Люсиен в Ангулем.

Тази история накарва Рюбампре да избяга и той
внезапно се появява в Париж заедно с абат Карлос Ерера.

При неизвестни източници на препитание Люсиен
дьо Рюбампре е изхарчил средно през трите първи години
на втория си престой в Париж около триста хиляди франка,
които е можел да получи само от така наречения абат
Карлос Ерера, но на какво основание?

Освен това той наскоро е вложил повече от милион за
закупуване на имението Рюбампре — условие за
женитбата му с госпожица Клотилд дьо Гранлийо.
Развалянето на този проектиран брак се дължи на
обстоятелството, че семейство Гранлийо, на което Люсиен
казал, че е получил горната сума от зет си и сестра си, се е
осведомило посредством адвоката Дервил от самите
съпрузи Сешар; те не само нищо не знаели за подобна
покупка, но дори смятали Люсиен затънал в дългове.

Впрочем наследството, получено от съпрузите
Сешар, се състои от недвижими имоти; според думите им
наличните средства са възлизали на двеста хиляди франка.

Люсиен е живял тайно с Естер Гобсек, следователно
сигурно е, че всички суми, давани от барон дьо Нюсенжан
на тази госпожица, после са отивали у Люсиен.

Люсиен и неговият другар каторжникът са могли да
се задържат по-продължително от Коняр в обществото, тъй
като са печелили от проституирането на гореспоменатата
Естер, която преди това е била лека жена.“
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ЗА ПОЛИЦИЯТА И ЗА НЕЙНАТА КАРТОТЕКА

Макар че горните бележки представляват повторение на
повествованието, налагаше се да ги предадем дословно, за да изтъкнем
ролята на полицията в Париж. Както вече видяхме по повод бележката,
поискана от Пейрад, полицията притежава справки, които почти
винаги са точни, за всички семейства и за всички лица, чийто живот
буди съмнение и чиито дела са порицаеми. Тя е напълно в течение на
всякакви отклонения. Този универсален справочник — равносметка на
човешките съвести — е поддържан също така добре, както и
регистрите във Френската национална банка за имотното състояние на
гражданите. Банката отбелязва и най-малкото закъснение в
изплащанията, подлага на преценка всички кредити и притежателите
на капитали, следи операциите им; същото върши и полицията във
връзка с почтеността на гражданите. В това отношение, както и пред
съда, невинните няма от какво да се боят, горната дейност се отнася до
закононарушителите. Колкото и високопоставено да е едно семейство,
то не би могло да се укрие от този обществен съдник. Освен това
дискретността на въпросната власт е равна на обхвата й. Огромният
брой протоколи на полицейските комисари, доклади, докладни
записки, досиета — безкраен океан от сведения — спи неподвижен,
спокоен и дълбок като морето. Стане ли някакво произшествие,
някакво закононарушение или престъпление, правосъдието търси
помощта на полицията; а щом има досие за виновните, съдията
веднага се запознава с него. Тези досиета, в които е проучено и
миналото, са преди всичко сведения, които заглъхват между стените на
Съдебната палата; правосъдието не може никак да ги използува по
законен път, от тях то се осведомява, с тях си послужва и това е всичко.
Тази картотека показва, така да се каже, вътъка на престъпленията,
техните първопричини, които почти винаги са неизвестни. Нито един
съдебен заседател не би повярвал в тях и цялата страна би се вдигнала
от възмущение, ако те бъдат изнесени при устния процес в
наказателния съд. С една дума, това е истината, обречена както винаги
и навсякъде да стои в своята преизподня. Няма съдебен служител,
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който след дванадесетгодишна практика в Париж да не знае, че
наказателният съд и изправителната полиция крият половината от
безчестията и че последните са като постилка, върху която
престъплението се мъти дълго време; няма съдебен служител също,
които да не признава, че Темида не наказва и половината от
извършените закононарушения. Ако обществото можеше да разбере
докъде стига мълчанието на служителите в полицията, които имат
добра памет, то би проявило към тези достойни хора същото уважение
както и към Шьоверюс. Хората считат полицията за лукава,
макиавелска, но тя проявява необикновено добродушие; само че тя
вижда развихрени човешки страсти, получава доноси и пази всички
бележки. Страшна е само за едни. Тя извършва същата дейност и в
областта на политиката, но там е жестока и пристрастна, подобно на
някогашната инквизиция.

— Да оставим това — каза съдията и прибра сведенията в
папката — това са тайни между полицията и правосъдието и съдията
ще прецени какво струват; все едно, че господин и госпожа Камюзо
никога нищо не са знаели.

— Има ли нужда да ми го напомняш? — каза госпожа Камюзо.
— Люсиен е виновен — продължи съдията, — но в какво?
— Мъж, обичан от херцогиня дьо Мофриньоз, графиня дьо

Серизи и Клотилд дьо Гранлийо, не може да бъде престъпник —
отвърна Амели, — сигурно другият е извършил всичко.

— Но Люсиен е съучастник! — извика Камюзо.
— Да ти кажа ли? — възрази Амели. — Остави абата да се

оправя с дипломацията си, на която той е най-достойна украса, пусни
на свобода младия нещастник и си намери други виновни…

— Как бързо ги разрешаваш!… — усмихна се съдията. —
Жените се провират между законите като птиците, които нищо не може
да спре във въздуха.

— Дипломат или каторжник, абат Ерера ще ти посочи някой,
който да те измъкне от това затруднение — продължи Амели.

— Ти си главата, а аз съм само нощната й шапчица — каза
Камюзо на жена си.

— Хайде тогава, разискванията са приключени, ела да целунеш
твоята Амели, часът е вече един…
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И госпожа Камюзо отиде да си легне, като остави съпруга си да
сложи ред в книжата и в главата си с оглед на разпитите, на които
щеше да подложи на следния ден двамата обвиняеми.
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ЕДИН ПРОДУКТ НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

И така, докато затворническите коли отвеждаха Жак Колен и
Люсиен в „Консиержри“, съдия-следовател, който бе вече закусил,
пресичаше Париж пеш според простите нрави на парижките
магистрати, за да отиде в кабинета си, където вече бяха пристигнали
всички материали по процеса. Ето как.

Всички следователи имат по един писар, нещо като положил
клетва съдебен секретар — човешка разновидност, която продължава
да съществува без възнаграждения и без премии; тя произвежда
прекрасни образци, у които мълчанието е естествено и пълно. Откак
съществуват парламентите до днес, в Съдебната палата не е известен
случай на издаване на тайни от писар, изпълняващ и длъжността
секретар при следствените дела. Жанти бе продал разписката, дадена
от Луиз дьо Савоа на Санблансе, един военен писар бе продал на
Чернишев плана за похода в Русия; всички тези предатели са били
горе-долу богати хора. Надеждата да получи служба на писар в
Съдебната палата и съзнанието за естеството на това занятие са
достатъчни, за да превърнат секретаря на съдия-следователя в щастлив
съперник на гроба, защото, откак химията напредна, и гробовете
проговориха. Този служител е своего рода пишеща ръка на
следователя. Мнозина разбират, че човек може да бъде главната ос на
една машина, но ще се запитат как е възможно той да си остане само
проста гайка; и ако гайката е доволна, дали не се страхува от
машината?

Писарят на Камюзо, двадесет и две годишен младеж на име
Кокар, бе дошъл същата сутрин да вземе материалите и бележките на
съдията и вече бе приготвил всичко в кабинета му, а Камюзо още се
шляеше по кейовете, разглеждаше някои любопитни предмети по
магазинчетата и продължаваше да се пита: „Как да постъпя с хитрец
като тоя Жак Колен, ако предположим, че това е той? Началникът на
обществената безопасност ще го познае и аз ще трябва да покажа, че
си върша работата, макар и само за пред полицията. Виждам толкова
много пречки, че най-добре би било да осведомя маркизата и
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херцогинята, като им покажа данните от полицията; така ще отмъстя и
за баща си, на когото Люсиен бе отнел Корали… Като разкрия тия
толкова големи престъпници, ще докажа и умението си и скоро от
Люсиен ще се отрекат всички негови приятели. Хайде, разпитът ще
покаже.“

Привлечен от един часовник на Бул, той влезе при търговеца-
антиквар.
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ВНУШЕНИЕ

„Да остана верен на съвестта си и да услужа и на двете знатни
дами, това е връх на ловкостта“ — мислеше си той.

— Я! И вие ли сте тук, господин главен прокурор? — каза
Камюзо на глас. — Медали ли търсите?

— Това е страст на почти всички „правораздавачи“ — отвърна на
смях граф дьо Гранвил, — заради обратната страна на медала.

След като постоя още малко в магазинчето, сякаш го
доразглеждаше, той тръгна с Камюзо по кея, без съдията да се досети,
че това не е случайна среща, а нещо друго.

— Тази сутрин ще разпитвате господин дьо Рюбампре — каза
главният прокурор. — Горкото момче, симпатичен ми беше…

— Много улики има срещу него — отвърна Камюзо.
— Да, видях материалите в полицията; те обаче се дължат

отчасти на един агент, който не е на служба в полицията, прословутия
Корантен, човек, който е станал причина да се отреже главата на по-
голям брой невинни, отколкото виновни сте изпратили вие на
ешафода… Но този чудак не е в обсега на нашата дейност. Без да
искам да влияя на съвестта на следовател като вас, не мога да не ви
кажа, че ако успеете да дойдете до убеждението, че Люсиен не е знаел
нищо за завещанието на онова момиче, ще излезе, че не е бил
заинтересован от смъртта му, защото е давало страшно много пари!…

— Ние знаем със сигурност, че той е отсъствувал, когато Естер
се е отровила — каза Камюзо. — Той е изчакал във Фонтенбло
минаването на госпожица дьо Гранлийо и на херцогиня дьо
Льононкур.

— О — продължи главният прокурор, — той хранел такива
надежди за женитбата си с госпожица дьо Гранлийо (знам го от самата
херцогиня дьо Гранлийо), че не е възможно да се предполага един
толкова умен младеж да провали всичко с някакво безполезно
престъпление.

— Да — допълни Камюзо, — особено ако тази Естер му е давала
всичко, което е спечелвала…
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— Дервил и Нюсенжан твърдят, че тя е умряла, без да знае за
наследството, което от доста време била получила — добави главният
прокурор.

— Какво смятате тогава? — запита Камюзо. — Защото тук все
пак има нещо.

— Мисля, че има престъпление, извършено от слугите — каза
главният прокурор.

— За жалост точно в привичките на Жак Колен (защото
испанският духовник е сигурно този избягал каторжник) е да вземе
седемстотин и петдесетте хиляди франка от продажбата на рентата с
три на сто лихва, подарена от Нюсенжан — забеляза Камюзо.

— Вие ще прецените всичко, драги Камюзо, но бъдете
предпазлив. Абат Карлос Ерера е член на дипломатическото тяло… но
постът, който заема един посланик, не би могъл да го запази, ако е
извършил престъпление. Дали това е абат Карлос Ерера, или не — ето
най-важния въпрос…

Господин дьо Гранвил поздрави и си тръгна като човек, който не
чака отговор.

„Значи, и той иска Люсиен да бъде спасен!“ — помисли Камюзо
и зави по кея Люнет, докато главният прокурор влизаше в Съдебната
палата през двора Арле.
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КЛОПКА ЗА КАТОРЖНИЦИ

Като влезе в двора на „Консиержри“, Камюзо отиде при
директора на затвора и го отведе далеч от всякакво човешко ухо,
посред плочника.

— Драги господине, направете ми удоволствието да отидете в
„Ла Форс“ и да разберете от вашия колега дали при него не се намират
случайно няколко затворници, които да са били в тулонската каторга от
1810 до 1815 година; вижте също дали няма такива и при вас. Ще
доведем тук затворниците от „Ла Форс“ за няколко дни и вие ще ми
кажете дали ще познаят в човека, представящ се за испански духовник,
Жак Колен, наричан Тромп-ла-Мор.

— Добре, господин Камюзо, пристигнал е Биби-Люпен…
— А! Дойде ли? — възкликна съдията.
— Беше в Мьольон. Съобщихме му, че става въпрос за Тромп-ла-

Мор, той се усмихна от удоволствие и чака нарежданията ви…
— Изпратете ми го.
Директорът на затвора представи тогава на следователя молбата

на Жак Колен, като описал и тежкото му състояние.
— И аз имах намерение да го разпитам пръв — отвърна Камюзо,

— но не заради здравословното му състояние. Тази сутрин получих
докладна записка от директора на „Ла Форс“. Е, тоя юначага, който
твърди, че бил в агония от двадесет и четири часа, така добре е спал,
че влезли в килията му, без той да чуе лекарят, когото директорът на
затвора наредил да повикат; лекарят дори не му опипал пулса, оставил
го да спи; това доказва, че навярно не само здравето му е било добро,
но и съвестта му е била спокойна. Ще повярвам на болестта му, само
за да видя каква е играта на моя човек — усмихна се господин Камюзо.

— Всеки ден научавам по нещо от арестуваните и затворниците
— забеляза директорът на „Консиержри“.

Полицейската префектура е във връзка с „Консиержри“, ето защо
съдебните служители, както и директорът на затвора, могат да отидат
там извънредно бързо, понеже познават подземните ходове. Така се
обяснява чудноватата леснота, с която прокуратурата и председателите
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на наказателния съд могат да получат известни сведения още докато
трае заседанието. Затова, когато господин Камюзо се изкачи по
стълбата, водеща към кабинета му, на площадката намери изтичалия
през чакалнята Биби-Люпен.

— Какво усърдие! — усмихна се съдията.
— О! Защото, ако това е той, ще видите едно страшно хоро на

двора, стига само да има бивши каторжници.
— А защо?
— Тромп-ла-Мор е излапал чорбата и знам, че те са се заклели

да свършат с него.
Те означаваше каторжниците, чиито пари, поверявани от

двадесет години на Тромп-ла-Мор, бяха изхарчени, както знаем, за
Люсиен.

— Бихте ли могли да намерите свидетели на последното му
арестуване?

— Дайте ми две призовки за свидетели и ще ви ги доведа още
днес.

— Кокар — каза съдията, като сваляше ръкавиците си и
поставяше бастуна и шапката си в един ъгъл, — попълнете две
призовки по данни на господина.

Той се погледна в огледалото на камината, на чиято поставка
имаше вместо часовник леген и кана с вода. От едната страна —
гарафа с вода и чаша, от другата — лампа. Съдията позвъни. След
няколко минути влезе разсилният.

— Има ли вече хора да чакат за мене? — запита той разсилния,
чиято работа се състоеше да приема свидетели, да проверява
призовките им и да ги подрежда според часа на пристигането им.

— Да, господине.
— Вземете имената на хората и ми ги донесете.
Тъй като скъпят времето си, следователите понякога са

принудени да водят по няколко следствия едновременно. Това е
обяснението за дългото чакане на някои свидетели в помещението,
където стоят разсилните и където отекват звънците на следователите.

— След това — продължи Камюзо — ще ми доведете абат
Карлос Ерера.

— А! Сега за испанец ли се представя? Казаха ми, че се
представял за свещеник. О, това е старият номер на Колен, господин
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Камюзо! — възкликна началникът на обществената безопасност.
— Няма нищо ново — отвърна Камюзо.
И подписа две от онези противни призовки, от които всички се

боят, дори най-невинните свидетели, когато биват призовани от Темида
със заплахата за тежки наказания в случай на неподчинение.
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ПОСТАВЕНИЯТ САМ В КИЛИЯ ЖАК КОЛЕН
РАЗДВИЖВА ЦЕЛИЯ СВЯТ

По това време Жак Колен бе вече завършил преди около половин
час дълбоките си размисли и бе застанал на бойна нога. Нищо не е в
състояние по-добре да обрисува този разбунтуван срещу законите
човек от народа, както няколкото реда, които той написа на омазнените
листчета.

Първото бе написано на установения между него и Азѝ език —
жаргон от аргото, цифри, съответствуващи на мисълта му — и
смисълът му бе следният:

„Върви при херцогиня дьо Мофриньоз или при
госпожа дьо Серизи, нека едната или другата да види
Люсиен, преди да бъде разпитан, и да му предаде тук
приложеното листче. Също така трябва да се намерят
Йороп и Пакар, нека тия двама хайдуци да бъдат на мое
разположение, готови да играят ролята, която ще им
посоча.

Изтичай при Растиняк и му кажи от името на оня,
когото бе срещнал на бала в Операта, да отиде и да даде
показания в смисъл, че абат Карлос Ерера ни най-малко не
прилича на Жак Колен, арестуван при госпожа Воке.

Същото да се изиска и от доктор Бианшон.
И двете жени на Люсиен да действуват в тази

насока.“

На листчето, поставено вътре, бе написано на правилен френски
език:

„Люсиен, нищо не признавай за мене. За теб трябва
да си остана абат Карлос Ерера. Това не само ще ти
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послужи за оправдание, потърпи още малко и ще имаш
седем милиона и неопетнена чест.“

Тези две листчета бяха залепени от страната на писаното, така че
да изглеждат част от същата хартия, и навити с особеното майсторство
на каторжници, мечтали да излязат на свобода. Цялото заприлича по
форма и съдържание на мръсно топче, голямо колкото восъчните
топчета, слагани от пестеливите жени на иглите със счупени уши.

„Ако аз отида пръв на разпит, спасени сме; ако отиде малкият,
всичко е загубено“ — каза си той и зачака.

Това бяха мигове на такова напрежение, че лицето на този тъй
силен мъж се покри с белезникава пот. Той ставаше прозорлив в
областта на престъплението, както Молиер — в областта на
драматическото творчество, Кювие — в областта на изчезналите
растителни видове. Гениалността във всяка област е интуиция.
Забележителни творби, стоящи по-ниско от това явление, се дължат на
дарование. В това се състои разликата между хората от едната
категория и тези от другата. И престъпността има своите гении.
Попадналият в безизходица Жак Колен намираше допирни точки с
честолюбивата госпожа Камюзо и с госпожа дьо Серизи, чиято любов
бе възкръснала под удара на ужасната катастрофа, в която потъваше
Люсиен. Такова бе върховното усилие на човешкия ум против
стоманената ризница на Темида.

Като чу изскърцването на тежките железни ключалки на вратата,
Жан Колен се престори отново на умиращ; в това отношение му
помогна опияняващото чувство на радост, причинено от шума на
стъпките на надзирателя по коридора. Той не знаеше как ще се
промъкне Азѝ до него, но разчиташе да я види по пътя си, особено
след обещанието й при аркадата Сен-Жан.
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АЗЍ ДЕЙСТВУВА

След онази щастлива среща Азѝ бе слязла към площад Грев.
Преди 1830 година името „Грев“ имаше значение, което днес е
изчезнало. Цялата част на кея от моста Аркол до моста Луи-Филип бе
каквато я е създала природата, с изключение на застлания е калдъръм
път, който впрочем бе направен като насип. Така че, когато реката
прииждаше, можеше да се минава с корабче покрай къщите и по
наклонените улици, които излизаха на Сена. На кея почти всички
долни етажи бяха издигнати с няколко стъпала. Когато водата
стигнеше до основите на къщите, колите минаваха по отвратителната
улица Мортелри, която днес е разрушена напълно, за да се разшири
сградата на кметството. Ето защо за мнимата зеленчукопродавачка бе
лесно да тика бързо количката си надолу към кея и да я скрие там,
докато истинската (която се черпеше с парите от продадената
наведнъж стока в една долнопробна кръчма на улица Мортелри) дойде
да си я вземе на мястото, където жената, която я бе заела от нея, бе
обещала да й я остави. По това време довършваха разширението на кея
Пелтие, пътят нататък бе пазен от един инвалид и за поверената на
неговите грижи количка нямаше никаква опасност.

Веднага след това Азѝ нае на площада пред кметството един
файтон и каза на кочияша:

— В Тампл, и по-бързо! Ще намажеш!
Жена, облечена като Азѝ, можеше да се промъкне, без да

предизвика и най-малкото любопитство в просторните хали, където се
трупат всички дрипльовци на Париж, където гъмжи от хиляди
амбулантни търговци и дрънкат двеста продавачки. Двамата
арестувани едва бяха свършили записването си в канцеларията на
затвора, а Азѝ се преобличаше в някакъв малък, влажен и нисък
мецанин над едно отвратително дюкянче, където се продаваха
всякакви парчета плат, откраднати от шивачи и шивачки; магазинчето
държеше една възрастна госпожица, наричана Ромет, галено от
Жеромет. За търговките на облекло и тоалетни принадлежности Ромет
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бе онова, което те пък от своя страна бяха за изпадналите в беда жени
от доброто общество, тоест лихварка със сто процента лихва.

— Здравей, дъще! — каза Азѝ. — Трябва да ме издокараш.
Нужно е да изглеждам като баронеса от квартал Сен-Жермен. И тая
работа да стане бързо — добави тя, — защото се пека на истински
огън! Знаеш какви рокли ми отиват. Дай тук бурканчето с червило и ми
намери дантели, ама да са чудо! Дай ми и най-лъскавите дрънкулки…
Изпрати малката да потърси файтон в нека му каже да спре на задната
врата.

— Да, госпожо — отговори старата мома послушно и услужливо,
като слугиня пред господарката си.

Ако някой присъствуваше на тази сцена, той щеше лесно да
види, че жената, криеща се под името Азѝ, си е в своя дом.

— Предлагат ми диаманти — каза Ромет, докато вчесваше Азѝ.
— Крадени ли са?…
— Така мисля.
— Не, каквато и печалба да имаме, ще трябва да се лишим от

тях, детето ми; за известно време трябва да се пазим от любопитните.
Сега вече става ясно как Азѝ се намери в чакалнята на Съдебната

палата с призовка в ръка, като караше да я упътват по коридорите и
стълбите към кабинетите на следователите, и питаше за господин
Камюзо около четвърт час преди неговото пристигане.
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ПОГЛЕД В ЧАКАЛНЯТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

Азѝ бе неузнаваема. Подобно на актрисите тя бе махнала грима
на стара жена, бе сложила червило и белило, а на главата — чудна руса
перука. Облечена напълно като дама от квартал Сен-Жермен, която
търси загубеното си кученце, тя изглеждаше на четиридесет години,
защото бе скрила лицето си зад великолепен воал от черна дантела.
Здраво стегнатият корсет поддържаше готваческия й стан. Бе с хубави
ръкавици и с малко по-големичък турнюр; от нея лъхаше на пудра като
от маршалските жени. Както си играеше с една чантичка със златна
рамка, тя раздвояваше вниманието си между стените на Палатата,
където очевидно влизаше за първи път, и каишката на едно хубаво
King’s Dog[1]. Тази знатна вдовица бе скоро забелязана от облеченото в
черни тоги население на съдебната чакалня.

Освен адвокатите без дела, които метат пода на залата с дългите
си тоги и се обръщат към знаменитите си колеги с малките им имена,
по примера на знатните велможи, за да помислят хората, че и те
принадлежат към съдийската аристокрация, тук често се виждат
търпеливи млади хора, застанали в обожание пред адвокатите,
стърчащи с часове за едно-единствено дело, оставено за най-накрая,
което би могло да мине по-рано, ако адвокатите на първите дела
пожелаят да изчакат. Интересно би било да се нарисува картината на
различията, съществуващи между всички тези хора в черни тоги, които
се разхождат в огромната зала по трима, понякога по четирима, чиито
разговори са като бръмчене в тази така сполучливо наречена чакалня,
защото ходенето изхабява адвокатите също така, както и прекаленото
говорене; такава картина обаче ще намери място за проучване,
посветено на парижките адвокати. Азѝ разчиташе на шляещите се в
Палатата, тя се смееше в себе си на някои шеги, които бе дочула, и
най-после успя да привлече вниманието на Масол — млад стажант,
зает повече с четене на „Газет де Трибюно“, отколкото с клиентелата
си; той предложи засмяно услугите си на тази тъй приятно
парфюмирана и тъй богато облечена жена.
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Азѝ обясни с тъничък глезен глас на любезния господин, че е
дошла по призовка на един следовател, господин Камюзю…

— А! За делото „Рюбампре“…
Делото си имаше вече име!
— О, тя не е за мене, а за камериерката, едно момиче на име

Йороп, което стоя при мен едно денонощие и избяга, като видя, че
портиерът ми носи тази обгербвана хартия.

После, като всички застаряващи жени, чийто живот преминава в
бъбрене край огъня, тя се разприказва, подтиквана от Масол, отвори
разни скоби, разказа колко е била нещастна с първия си мъж — един от
тримата директори на касата на опълченската армия. Тя се допита до
младия адвокат дали трябва да заведе дело срещу зет си, граф дьо Гро-
Нарп, с когото дъщеря й живеела много зле, и дали законът й дава
право да разполага с имуществото му. Въпреки усилията си Масол не
можеше да разбере на кого е дадена призовката: на господарката или
на прислужницата. В първия момент той се бе задоволил с един поглед
върху този съдебен документ, чиито бланки са много добре известни
на всички, защото за по-голяма бързина са отпечатани така, че на
следователските писари остава само да попълнят празните места с
името, адреса на свидетеля, часа, когато той трябва да се яви, и т.н.
Азѝ караше адвоката да й дава обяснения за Съдебната палата, която тя
познаваше по-добре от него; накрая го запита в колко часа идва
господин Камюзо.

— Обикновено следователите започват разпитите си към десет
часа.

— Сега е десет без четвърт — каза тя, като погледна едно
красиво часовниче, истински шедьовър на златарското изкуство, което
накара Масол да помисли: „Гледай къде се завира богатството!“

[1] Кралско кученце (англ.). — Б.пр. ↑
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МАСОЛ ЖЕЛАЕ ДА СИ СЪЗДАДЕ ВРЪЗКИ

Азѝ бе вече стигнала до мрачната зала, чиито прозорци гледат
към „Консиержри“ и където стоят съдебните разсилни. Като видя през
прозореца входното гише, тя възкликна:

— Какви са тези високи стени?
— Това е „Консиержри“.
— А! Това е, значи, „Консиержри“, където нашата нещастна

кралица… О, много бих искала да видя килията й!…
— Невъзможно, госпожо баронесо — отвърна адвокатът, с когото

богатата вдовица вървеше под ръка, — необходими са разрешителни,
които се получават много трудно.

— Чувала съм, че Луи XVIII бил направил собственоръчно, и то
на латински, надписа в килията на Мария-Антоанета — продължи тя.

— Точно така, госпожо баронесо.
— Бих искала да зная латински, за да разбера какво е писано!…

— каза тя. — Мислите ли, че господин Камюзо може да ми даде такова
разрешително?…

— Това не зависи от него; но той може да ви заведе.
— Ами разпитите? — запита тя.
— О — отвърна Масол, — подследствените могат да почакат.
— Вярно, това са подследствени! — забеляза наивно Азѝ. — Но

аз познавам господин дьо Гранвил, вашия главен прокурор…
Това възклицание има вълшебно въздействие върху разсилните и

върху адвоката.
— Я! Познавате, значи, господин главния прокурор? — каза

Масол, като възнамеряваше да запита за името и адреса на клиентката,
която съдбата му пращаше.

— Често го виждам у приятеля му господин дьо Серизи. Госпожа
дьо Серизи ми е роднина, от страна на Ронкьорол…

— Но ако госпожата желае да влезе в „Консиержри“, тя… —
намеси се един разсилен.

— Да — отвърна Масол.
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И разсилните пуснаха адвоката и „баронесата“, които скоро се
намериха в малка стражница, закъдето води стълбата от „Сурисиер“ —
място, преизвестно на Азѝ, която както видяхме вече, образува между
„Сурисиер“ и Шесто съдебно отделение нещо като наблюдателен пост,
откъдето всички са задължени да минат.

— Я запитайте господата дошъл ли е господин Камюзо! — каза
тя, вглеждайки се в стражарите, които играеха на карти.

— Да, госпожо, той се качи преди малко в „Сурисиер“…
— „Сурисиер“! — учуди се тя. — Какво е то?… Ах, защо съм

толкова глупава, че не отида направо при граф дьо Гранвил… Сега
вече няма време… Господине, заведете ме при господин Камюзо да
поговоря с него, преди да е започнал работа.

— О, госпожо, имате много време да говорите с него — отвърна
Масол. — Като му предадат картичката ви, той ще ви спести
неудобството да чакате останалите свидетели… В Палатата се отнасят
с уважение към жени като вас… Вие имате визитни картички…
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ЗА КАКВО ПОСЛУЖИХА МАСОЛ И KING’S DOG

В този момент Азѝ и адвокатът се намираха точно пред
прозореца на стражницата, откъдето стражата може да наблюдава кой
влиза и кой излиза. Възпитани в уважение към защитниците на
вдовиците и децата, освен това запознати с привилегиите на
адвокатското облекло, жандармите разрешиха на една баронеса,
придружавана от нейния адвокат, да остане за малко там. Азѝ караше
младия адвокат да й разправя страхотните работи, които един млад
адвокат може да каже във връзка с входното гише. Тя не повярва, че на
осъдените на смърт правят последния тоалет зад решетките, които й
показваха; но и старшината го потвърди.

— Как бих искала да видя това!… — възкликна тя.
Тя остана там да кокетира със старшията на стражата и с

адвоката до появата откъм гишето на Жак Колен, който се появи
поддържан от двама жандарми; пред него вървеше разсилният на
господин Камюзо.

— А! Ето свещеника на затвора, който сигурно отива да подготви
някой нещастник…

— Не, не, госпожо баронесо — отвърна стражарят. — Това е
един подследствен, той отива на разпит.

— А в какво го обвиняват?
— Намесен е в онова дело, с отравянето…
— Ах, много бих искала да го видя…
— Вие не можете да останете повече — забеляза старшията, —

той е изолиран и сега ще мине оттук. Ето, госпожо, тази врата към
стълбата…

— Благодаря, господин офицер — каза баронесата, запъти се към
вратата, за да се спусне по стълбата, но веднага извика: — Но къде
попаднах?

Този вик стигна до ушите на Жак Колен, когото тя по този начин
искаше да подготви за срещата им. Старшията се завтече след госпожа
баронесата, улови я през кръста и я понесе като перце при петима
жандарми, наскочили като един човек; защото в това помещение нямат
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вяра на нищо. Това бе произвол, но той бе необходим. Дори и
адвокатът произнесе два пъти с ужас: „Госпожо! Госпожо!“, толкова се
страхуваше да не се изложи.

Почти припадналият абат Карлос Ерера седна на един стол в
стражницата.

— Горкият човек — каза баронесата. — Виновен ли е?
Макар и изречени на ухото на младия адвокат, тези думи бяха

чути от всички, защото в това отвратително помещение цареше мъртва
тишина. Понякога отделни привилегировани личности получават
разрешение да гледат прочути престъпници, докато ги превеждат през
тази стражница или през коридорите, така че натовареният с
довеждането на абат Карлос Ерера разсилен и стража не направиха
никаква забележка. Впрочем благодарение на усърдието на старшията,
който бе сграбчил баронесата, за да попречи на всякаква връзка между
поставения в отделна килия затворник и външни лица, между тях
имаше доста успокояващо разстояние.

— Хайде! — каза Жак Колен и се помъчи да стане.
В тоя миг малкото топче падна от ръката му, а мястото, където се

спря, бе забелязано от баронесата, чийто воал й позволяваше да гледа
свободно във всички посоки. Влажното и омазнено топче не се бе
търколило, защото и тези дребни, наглед незначителни неща бяха
пресметнати от Жак Колен с оглед на пълния му успех. Когато
затворникът бе отведен нагоре по стълбата, Азѝ изпусна съвсем
естествено чантичката си и чевръсто я вдигна; навеждайки се обаче, тя
взе и топчето, защото цветът му — еднакъв с цвета на праха или на
калта по пода, — пречеше то да бъде забелязано.

— Ах — каза тя, — сърцето ми се сви… той умира…
— Или се прави, че умира — възрази старшията.
— Господине — каза Азѝ на адвоката, — заведете ме бързо при

господин Камюзо; аз идвам по същото дело и той може би ще бъде
доволен, ако ме види, преди да разпита този нещастен абат.

Адвокатът и баронесата напуснаха стражницата с омазнените и
осаждени стени; но щом стигнаха горе на стълбата, Азѝ извика: „Ами
кученцето ми!… Ох, господине, горкото ми кученце!“

И тя се спусна като луда към чакалнята, като питаше всички за
кучето си. При Търговската галерия се втурна по една стълба и извика:

— Ето го!
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Тази стълба води към двора Арле, където изигралата вече
комедията си Азѝ се вмъкна в един от файтоните, чакащи на кея Де-з-
Орфевр, и изчезна с нареждането да намери Йороп, чието истинско
име не беше известно още нито на полицията, нито на Темида.
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АЗЍ В НАЙ-ПРИЯТЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ С
ХЕРЦОГИНЯТА

— Улица Ньов-Сен-Марк! — извика тя на кочияша.
Азѝ можеше да разчита на безусловната дискретност на една

търговка на тоалетни принадлежности, наречена госпожа Нурисон,
известна още под името госпожа дьо Сент-Естев, която й заемаше не
само индивидуалността си, но и дюкянчето си, където именно
Нюсенжан се бе пазарил за намирането на Естер. Там Азѝ бе у дома
си, защото бе наела стая в жилището на госпожа Нурисон. Тя плати на
кочияша и като поздрави госпожа Нурисон по начин тя да разбере, че
няма време да размени с нея и две думи, качи се в стаята си.

Далеч вече от всякакво шпиониране Азѝ започна да развива
листчетата така грижливо, както учените разгъват старинните
папируси. Като прочете нарежданията, тя счете за необходимо да
препише на лист за писма редовете, отнасящи се до Люсиен; после
слезе при госпожа Нурисон, с която се поразговори, докато една от
малките прислужнички в дюкянчето доведе файтон от булевард Де-з-
Италиен. Азѝ взе още и адресите на херцогиня дьо Мофриньоз и на
госпожа дьо Серизи, известни на госпожа Нурисон от връзките й с
камериерките им.

В ходене насам-натам и за разни подробности отидоха повече от
два часа. Херцогиня дьо Мофриньоз, която живееше в горната част на
квартал Сен-Жермен, накара госпожа дьо Сент-Естев да я чака цял час,
макар че прислужницата й, след като почука, пъхна под вратата на
будоара картичката на госпожа дьо Сент-Естев, на която Азѝ бе
написала: „Дошла по неотложна работа във връзка с Люсиен“.

Още от пръв поглед по лицето на госпожа дьо Мофриньоз Азѝ
разбра колко ненавременно бе посещението й; ето защо тя се извини,
че е нарушила почивката на госпожа херцогинята заради опасността, в
която се намира Люсиен.

— Коя сте вие?… — запита херцогинята, оглеждайки
безцеремонно от главата до петите Азѝ, която в Съдебната палата
можеше да бъде взета за баронеса от някакъв си Масол, но тук, по
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килимите на малкия салон в двореца Кадинян, бе като петно от
машинно масло по бяла сатенена рокля.

— Търговка на дамски принадлежности съм, госпожо
херцогиньо; в подобни обстоятелства хората се обръщат към жени,
чийто занаят изисква пълно умение да се пази тайна. Никога никого не
съм издала и бог знае колко знатни дами са ми поверявали диамантите
си, като са ми искали фалшиви накити съвсем като истинските…

— Вие имате и друго име, нали? — усмихна се херцогинята,
защото си спомни нещо при този отговор.

— Да, госпожо херцогиньо, при важни обстоятелства съм
госпожа дьо Сент-Естев, в търговията обаче се наричам госпожа
Нурисон.

— Добре, добре — прекъсна я херцогинята, променяйки тона си.
— Аз мога да направя големи услуги — продължи Азѝ, —

защото ние познаваме тайните на мъже и жени. Досега съм работила с
господин дьо Марсе, когото госпожа херцогинята…

— Стига! Стига!… — извика херцогинята. — Да говорим за
Люсиен!

— Ако госпожа херцогинята желае да го спаси, би трябвало да не
губи време в обличане; впрочем госпожа херцогинята не може да бъде
по-красива, отколкото е сега. Да ви изяде човек, толкова сте хубава,
вярвайте на старата жена! И още, госпожо, не карайте хората ви да
впрягат колата ви, ами се качете с мен във файтона… Да отидем при
госпожа дьо Серизи, ако искате да предотвратите беди, по-големи от
смъртта на този ангел…

— Да вървим! Тръгвам с вас — каза херцогинята след кратко
колебание. — Като сме двете, ще вдъхнем смелост на Леонтин…
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КРАСИВА СКРЪБ

Въпреки истински пъклената енергия на тази каторжническа
Дорин, два часът вече биеше, когато тя и херцогиня дьо Мофриньоз
влязоха при госпожа дьо Серизи, която живееше на улица Шосе
д’Антен. Там обаче, благодарение на херцогинята, не загубиха нито
миг. Веднага ги въведоха при нея; завариха я легнала на един диван в
миниатюрна хижичка сред градината, ухаеща на най-редки цветя.

— Тук сме добре — каза Азѝ, като се оглеждаше, — няма да
могат да ни подслушват.

— Ах, скъпа моя! Умирам! Кажи ми, Диан, какво направи?… —
извика графинята, която скочи като сърне, сграбчи херцогинята за
раменете и се разплака.

— Хайде, Леонтин, има случаи, при които жени като нас не
трябва да плачат, а да действуват — каза херцогинята и накара
графинята да седне с нея на канапето.

Азѝ разгледа графинята с поглед, присъщ на старите хитруши,
който те плъзгат по душата на жената с бързината на хирургически
скалпел, отварящ рана. Съучастницата на Жак Колен разпозна следите
на едно извънредно рядко чувство у светските жени: истинската
мъка… мъката, която оставя неизлечими следи по сърцето и лицето!
Никакво кокетство в облеклото! На графинята по това време й тежаха
четиридесет и пет годинки и смачканият й муселинов пеньоар
показваше, че нито е сложила корсет, нито е положила грижи за бюста
си!… Заобиколените с черни кръгове очи, посърналите бузи
свидетелствуваха за горчиви сълзи. Пеньоарът й бе без колан.
Бродериите на фустата и на нощницата й бяха измачкани. Събраните
под дантелената шапчица коси, по които не бе минал гребен от
двадесет и четири часа, представляваха късичка и тънка плитка и
жалки кичури накъдрена коса. Леонтин бе забравила да сложи
изкуствените си плитки.

— Вие обичате за първи път в живота си… — каза й Азѝ
дълбокомислено.

Леонтин се сепна, като я забеляза.
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— Коя е тази, мила Диан? — запита тя херцогиня дьо
Мофриньоз.

— Кой друг искаш да ти доведа освен жена, предана на Люсиен
и готова да работи за нас?
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ЕДНА ТИПИЧНА ПАРИЖАНКА

Азѝ бе отгатнала истината. Госпожа дьо Серизи, която минаваше
за една от най-лекомислените жени на света, бе останала вярна на
маркиз д’Егльомон цели десет години. След заминаването на маркиза
за колониите тя се влюби безумно в Люсиен и го откъсна от херцогиня
дьо Мофриньоз, без да знае — както впрочем и цял Париж — за
любовта на Люсиен към Естер. Във висшето общество една известна
на всички привързаност наврежда на доброто име на жената повече,
отколкото десет тайни любовни приключения, още повече, ако тази
привързаност се повтори и с друг мъж. И все пак, тъй като никой не
държеше сметка за поведението на госпожа дьо Серизи, писателят не
би могъл да даде гаранции за нейната двойно накърнена добродетел.
Тя бе руса, средна на ръст, запазена, както се запазват блондинките,
тоест изглеждаше едва тридесетгодишна; бе тъпичка, но не слаба,
бяла, с пепеляворуси коси; краката, ръцете и тялото й бяха
аристократично изящни; бе остроумна като всички от рода Ронкьорол
и следователно толкова зла с жените, колкото бе добра с мъжете.
Голямото й богатство, високото обществено положение на мъжа й и на
брат й маркиз дьо Ронкьорол я бяха винаги предпазвали от огорчения,
с каквито всяка друга жена би била преситена. Тя имаше и едно голямо
качество: бе откровена в разпуснатостта си и открито признаваше
преклонението си пред нравите от времето на Регентството. И ето че,
като видя Люсиен, тази четиридесет и две годишна жена, за която
дотогава мъжете бяха приятно забавление, на което — странно нещо!
— тя бе отдавала голямо внимание, а любовта бе за нея само приемане
на жертви за по-лесното овладяване на мъжете, тази жена се бе
почувствувала обзета от любов, подобна на любовта на барон дьо
Нюсенжан към Естер. И както й го каза и Азѝ, тогава тя бе обикнала за
първи път в живота си. Такива пренасяния в младостта се срещат у
парижанките, у знатните дами по-често, отколкото човек може да си
представи, и стават причина за необяснимото падение на някои
добродетелни жени точно когато стигат до четиридесетгодишната си
възраст. Херцогиня дьо Мофриньоз бе единствената довереница на
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тази страхотна и всеобемаща страст, чиито наслади — от юношеските
преживявания на първата любов до безкрайните безумства на
сладострастието — влудяваха Леонгин и я правеха ненаситна.

Както е известно, истинската любов е безмилостна. Откритието,
че съществува и една Естер, бе последвано от онези гневни разриви,
при които женската ярост стига до убийство; после настъпи периодът
на компромисите, на които истинското чувство се отдава с толкова
голяма радост. Ето защо от един месец насам графинята бе готова да
даде десет години от живота си стига само да може да вижда Люсиен
една седмица. Тя стигна най-сетне дотам, че прие съперничеството на
Естер, а точно тогава, когато избликна нейната нежност, се разнесе
като тръба на страшния съд новината за арестуването на любимия й.
Графинята едва не умря, сам мъжът й, страхувайки се от разкритията
на бълнуванията й, бдеше до леглото й; от двадесет и четири часа тя
живееше като с нож в сърцето. В треската си тя казваше на мъжа си:
„Освободи Люсиен и аз ще живея само за теб!“
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АЗЍ В РОЛЯТА НА ДУНАВСКИЯ СЕЛЯНИН[1]

 
— Няма какво да въртите очи като умираща коза, както казва и

госпожа херцогинята — извика ужасната Азѝ, разтърсвайки графинята
за ръката. — Ако искате да го спасите, няма и минутка за губене. Той е
невинен, кълна се в костите на майка ми!

— О, да, нали?… — възкликна графинята и погледна благо
отвратителното женище.

— Само че — продължи Азѝ, — ако господин Камюзо го
разпита лошо, с две изречения може да го направи виновен; а ако
имате власт да ви се отворят вратите на „Консиержри“ и да поговорите
с него, тръгвайте веднага и му предайте това листче… Гарантирам ви,
че утре той ще бъде на свобода… Измъкнете го от затвора, защото вие
го изпратихте там.

— Аз ли!…
— Да, вие!… Вие, светските жени, дори и когато притежавате

милиони, все сте без стотинка. Когато си позволявах разкоша да се
любя с младежи, джобовете им бяха пълни със злато! Забавляваше ме
тяхната радост. Толкова е приятно да си любовница и майка! А вие
оставяте мъжете, които обичате, да пукнат от глад, без да ви е грижа за
положението им. Виж, Естер не говореше много, тя погуби душата и
тялото си, но даде милиона, който искаха от нея, и това му създаде
положението, в което е…

— Горкото момиче! Така, значи, е постъпила! Обичам я… — каза
Леонтин.

— О, сега вече… — отвърна Азѝ с ледена ирония.
— Тя беше много красива, но сега, ангелчето ми, ти си още по-

красива… а и женитбата на Люсиен с Клотилд е развалена, така че
нищо не може да ги събере — каза тихичко херцогинята на Леонтин.

Въздействието от това разсъждение и преценка върху графинята
бе такова, че страданието й секна; тя поглади с ръце челото си, лицето
си и се подмлади.
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— Хайде, миличка, пораздвижи се и бързичко!… — каза Азѝ,
която видя как тя се преобрази и отгатна причината.

— Преди всичко трябва да се попречи на господин Камюзо да
разпита Люсиен — забеляза госпожа дьо Мофриньоз, — можеш да му
напишеш два реда, които ще изпратим в Съдебната палата с твоя
камериер, Леонтин.

— Тогава да идем в къщи — каза госпожа дьо Серизи.
А ето какво ставаше в Палатата, докато покровителките на

Люсиен се подчиняваха на нарежданията, написани от Жак Колен.

[1] Герой от едноименната басня на Лафонтен. — Б.пр. ↑
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НАБЛЮДЕНИЯ

Стражата пренесе умиращия на един стол срещу прозореца в
кабинета на господин Камюзо, който седеше в креслото си пред
бюрото. Кокар бе седнал на една масичка на няколко стъпки от съдията
с перо в ръка.

Разположението в следователските кабинети не е без значение и
ако не е направено нарочно, трябва да се признае, че случайността се е
отнесла сестрински с Темида. Следователите приличат на
художниците, те се нуждаят от равномерна и несмесена светлина,
която да идва от север, защото лицето на престъпниците е като
картина, чието изучаване трябва да бъде достоверно. Затова почти
всички следователи поставят бюрото си като Камюзо, с гръб към
прозореца, така че лицето на разпитваните да бъде обърнато към
светлината. След шест месеца практика всеки от тях възприема, докато
трае разпитът (освен ако носи очила), разсеяно и безразлично
изражение. Разкриването на престъплението, извършено от Кастел, се
дължи на внезапната промяна в лицето, наблюдавано по горния начин,
и причинена от някакъв въпрос, зададен съвсем неочаквано, и то точно
в момента, когато, след дълги разисквания с главния прокурор,
следователят щял да освободи престъпника поради липса на
доказателства. Тази малка подробност може да покаже и на най-
несхватливите хора колко е разпалена, интересна, любопитна,
драматична и страшна борбата при следователското следствие, борба
без свидетели и винаги протоколирана. Бог знае какво остава по
хартията от онези смразяващо разпалени сцени, където очите,
интонацията, едно потрепване или някоя най-лека промяна в цвета на
лицето поради вълнение — всичко е криело опасност, както при
диваците, които се следят един друг, за да се открият и убият.
Протоколът следователно е само пепел от един пожар.

— Кое е истинското ви име? — запита следователят Жак Колен:
— Дон Карлос Ерера, конник при кралския духовен съвет в

Толедо, таен пратеник на негово величество Фердинанд VII.
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Тук трябва да отбележим, че Жак Колен говореше развален
френски език и така го чупеше, че отговорите му биваха почти
неразбираеми, та трябваше да го карат да ги повтаря. Но германизмите
на господин дьо Нюсенжан вече доста накърниха нашето
повествование, та няма да слагаме и други изречения в курсив, трудни
за четене, които биха попречели за бързата развръзка.
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КАК ЕДИН КАТОРЖНИК ДОКАЗВА, ЧЕ ИМА
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ КАЧЕСТВА

— Имате ли документи, които да удостоверят званието ви? —
запита съдията.

— Да, господине, паспорта ни, едно писмо на негово католическо
величество, с което се разрешава мисията ми… Освен това можете да
изпратите в испанското посолство бележка, която ще напиша пред вас,
те ще ме потърсят. Ако имате нужда от още доказателства, бих могъл
да пиша на негово светейшество кралския епископ и той ще изпрати
незабавно частния си секретар.

— Все още ли твърдите, че сте на умиране? — запита Камюзо.
— Ако наистина изпитвате страданията, от които се оплаквахте при
арестуването ви, би трябвало да сте мъртъв — продължи той
иронично.

— Вие водите дело срещу смелостта на един невинен и срещу
нравствената му сила! — отвърна кротко обвиняемият.

— Кокар, позвънете и извикайте лекаря на „Консиержри“ заедно
с един санитар. Ще бъдем принудени да свалим редингота ви и да
пристъпим към проверка на белега на рамото ви… — продължи
Камюзо.

— Аз съм в ръцете ви, господине.
Арестуваният запита съдията ще бъде ли така добър да му

обясни за какъв белег става дума и защо го търсят на рамото му. Но
следователят очакваше този въпрос.

— Вие сте заподозрян, че сте Жак Колен, избягал каторжник,
чиято смелост не се спира пред нищо, дори и пред светотатство… —
отговори отривисто Камюзо и впи поглед в очите на арестанта.

Жак Колен остана спокоен, не трепна и не се изчерви; той
погледна Камюзо с наивно-заинтересовано изражение.

— Аз да съм каторжник, господине?… Нека бог и орденът, към
който се числя, ви простят тази заблуда! Кажете ми какво трябва да
направя, за да не постоянствувате в това толкова тежко оскърбление
спрямо човешките права, църквата и моя господар — краля.
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Без да отговори, следователят обясни, че ако му е било поставяно
клеймото, налагано от законите на осъдените на принудителен труд,
при удар по рамото буквите веднага ще се появят.

— Ах, господине — заяви Жак Колен, — би било жалко, ако
предаността ми към кралската кауза ме погуби.

— Изяснете се, нали за това сме ви повикали.
— Именно! Аз сигурно имам много белези на гърба си, защото

привържениците на конституцията стреляха в гърба ми като изменник
на родината и ме оставиха, считайки ме за мъртъв, а аз бях верен на
моя крал.

— Разстреляли са ви, а сте жив! — забеляза Камюзо.
— Бях се уговорил с някои войници, на които благочестиви хора

бяха дали малко пари; те ме поставиха толкова далеч, че до мене
стигнаха почти всички халосни куршуми; войниците се целеха в гърба.
Негово превъзходителство, посланикът, ще потвърди този факт.

„Тоя дяволски човек има отговор за всичко. Толкова по-добре
тогава“ — помисли Камюзо, който бе строг само колкото да задоволи
изискванията на правосъдието и на полицията.
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ЧУДЕСНАТА ИЗМИСЛИЦА НА ЖАК КОЛЕН

— Как така човек във вашето положение се е намерил при
любовницата на барон дьо Нюсенжан, и то каква любовница, една
бивша проститутка!…

— Ще ви обясня защо ме намериха в дома на една куртизанка,
господине — отговори Жак Колен. — Но преди да ви кажа повода,
който ме отведе там, нека отбележа, че точно когато прекрачвах
първото стъпало на стълбата, получих внезапен пристъп на моята
болест, така че не успях да говоря с това момиче. Бях узнал, че
госпожица Естер възнамерявала да сложи край на живота си и тъй като
ставаше въпрос за интересите на младия Люсиен дьо Рюбампре, към
когото изпитвам особена привързаност, причините за която са свети за
мен, щях да се опитам да отклоня това нещастно същество от пътя,
където го водеше отчаянието; исках да й кажа, че Люсиен сигурно ще
пропадне в последния си опит пред госпожица Клотилд; като й
съобщях, че става наследница на седем милиона, аз се надявах да й
възвърна желанието да живее. Уверен съм, господин съдия, че съм
жертва на поверената ми тайна мисия. От начина, по който ми
прилоша, заключавам, че същата сутрин съм бил отровен; спаси ме
обаче силната ми воля. Зная, че доста отдавна ме преследва един агент
от политическата полиция, който иска да ме заплете в някаква нечиста
работа… Ако, както бях пожелал, бяхте извикали лекар още при
арестуването ми, щяхте да имате доказателства за това, което ви казвам
сега за здравословното си състояние. Повярвайте, господине, че
известни, по-висшестоящи от нас лица имат огромен интерес да бъда
взет за някакъв злодей, за да могат да се отърват от мен. Човек
невинаги печели в служба на кралете, те също имат слабости: само
църквата е съвършена.

Не е възможно да се предаде мимиката на Жак Колен, който
употреби десет минути за това обяснение, казано изречение по
изречение. Всичко бе така правдоподобно, особено намекът за
Корантен, че следователят се разколеба.
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— Можете ли да ми доверите причината за привързаността си
към господин Люсиен дьо Рюбампре?…

— Не я ли отгатвате? Аз съм на шестдесет години, господине…
моля ви, не записвайте това… той е… непременно ли трябва?…

— Във ваш интерес и най-вече в интерес на Люсиен дьо
Рюбампре е да кажете всичко — отвърна съдията.

— Добре тогава! Той е… о, господи!… Той ми е син! —
промърмори Карлос Ерера и припадна.

— Не записвайте това, Кокар — каза Камюзо тихо.
Кокар стана да вземе едно малко шишенце етер.
„Ако е Жак Колен, наистина е много голям актьор!“ — мислеше

Камюзо.
Кокар даваше на стария каторжник да диша етер, а през това

време Камюзо го наблюдаваше с проницателния поглед на рис и
следовател.
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ХИТРЕЦ СРЕЩУ ХИТРЕЦ. КАКЪВ ЩЕ БЪДЕ КРАЯТ

— Трябва да му махнем перуката — каза той, докато чакаше Жак
Колен да дойде на себе си.

Старият каторжник чу тези думи и изтръпна от страх, защото
знаеше колко противно изражение щеше да придобие лицето му.

— Ако нямате сили сам да си махнете перуката… да, Кокар,
свалете му я — обърна се следователят към писаря си.

С великолепно примирение Жак Колен наведе главата си към
секретаря; без това украшение тя се показа каквато си беше: страшна
за гледане. Тази гледка хвърли Камюзо в голямо колебание. Докато
чакаше лекаря и санитаря, той се залови да подрежда и да разглежда
материалите, взети от дома на Люсиен. След като бе действувала на
улица Сен-Жорж, при госпожица Естер, Темида бе отишла да направи
претърсванията си и на кея Малаке.

— Сложили сте ръка на писмата на графиня дьо Серизи — каза
Карлос Ерера. После добави с усмивка, убийствена с иронията си за
съдията: — Не зная обаче защо сте взели почти всички книжа на
Люсиен.

Улавяйки тази усмивка, Камюзо разбра обхвата на думата почти!
— Заподозрян като ваш съучастник, Люсиен дьо Рюбампре е

арестуван — отвърна следователят, който искаше да види какво
впечатление ще направи тази новина на арестанта.

— Извършили сте голямо зло, защото и той е невинен като мене
— отвърна мнимият испанец, без да прояви и най-малко вълнение.

— Ще видим, още не сме установили самоличността ви —
продължи Камюзо, изненадан от спокойствието на арестувания. — Ако
наистина сте дон Карлос Ерера, това обстоятелство веднага ще
промени положението и на Люсиен Шардон.

— Да, така беше, тя се казваше госпожа Шардон, по баща
Рюбампре! — промърмори Карлос. — Ах! Това е една от най-големите
грешки в живота ми!

Той вдигна очи към небето: по движението на устните му
личеше, че горещо се моли.
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— Но ако вие сте Жак Колен, ако Люсиен съзнателно се е
сдружил с един избягал каторжник, с един светотатственик, всички
престъпления, за които правосъдието има съмнения, стават повече от
вероятни.

Карлос Ерера остана неподвижен като камък при тази умело
казана съдийска забележка; вместо отговор, при думите съзнателно,
избягал каторжник, той вдигна ръце с движение на благородно
страдание.

— Господин абат — продължи следователят извънредно учтиво,
— ако вие сте дон Карлос Ерера, ще ме извините за всичко, което сме
длъжни да направим в интереса на правосъдието и на истината…

Жак Колен отгатна клопката само по интонацията на съдията, по
начина, по който изрече думите господин абат, и държането му остана
същото. Камюзо очакваше някакво радостно движение, което да е като
първи белег, че той е каторжник — неизразимото задоволство на
престъпника, успял да измами своя съдник; той обаче се намери срещу
един герой на каторгата, въоръжен с най-макиавелската способност да
се преструва.

— Аз съм дипломат и принадлежа към религиозен орден с много
строги обети — отвърна Жак Колен с апостолска кротост, — разбирам
всичко и съм готов да страдам. Щях вече да съм на свобода, ако в
жилището ми бяхте открили скривалището, където са документите ми,
тъй като виждам, че сте взели само онези, които не са от значение…

Това бе последният и смъртоносен удар за Камюзо. С
непринуденото си естествено държане Жак Колен бе вече уравновесил
всички съмнения, породени от гледката на оголената му глава.

— Къде са тези документи?
— Ще ви съобщя къде стоят, ако наредите вашият пратеник да

бъде придружен от един от легационните секретари на испанското
посолство, който ще ги вземе и пред когото вие ще отговаряте, защото
става въпрос за моята страна, за дипломатически документи и за
тайни, които излагат покойния крал Луи XVIII. Ах, господине, би било
по-добре… Но както и да е, вие сте съдия!… Впрочем посланикът, на
когото разчитам в цялата тази работа, ще прецени.
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ДАМГАТА ОТ ЖИГОСВАНЕТО Е ИЗЧЕЗНАЛА

В тоя миг влязоха докторът и санитарят — секретарят
предварително съобщи за пристигането им.

— Добър ден, господин Льобрьон — каза Камюзо на лекаря, —
повиках ви да установите състоянието на този арестант. Той твърди, че
са го тровили, че от завчера бил на смъртно легло, вижте има ли
опасност, ако го разсъблечем и пристъпим към проверка на дамгата…

Доктор Льобрьон улови ръката на Жак Колен и полипа пулса му,
накара го да си покаже езика и много внимателно го разгледа.
Прегледът трая десетина минути.

— Арестуваният е прекарал тежки страдания, но сега се радва на
голяма жизненост — заяви докторът.

— Тази жизненост е привидна и се дължи на нервната възбуда от
особеното ми положение, господине — отвърна Жак Колен с
достойнството на епископ.

— Възможно е — каза господин Льобрьон.
По един знак на следователя подследственият бе съблечен,

оставиха панталоните му, но му свалиха всички останали дрехи, дори
и ризата; и тогава се възхитиха от косматото му тяло, издаващо
циклоповска сила. Без да има същите размери, той напомняше статуята
на Херкулес от Неапол.

— За какво предназначава природата мъже с такова
телосложение? — обърна се лекарят към Камюзо.

Разсилният се върна с нещо като бухалка от абаносово дърво,
която от незапомнени времена е атрибут на тяхната длъжност и се
нарича „палка“; той тупна няколко пъти с нея по мястото, където
палачът слага съдбоносните букви. Появиха се седемнадесет
трапчинки на най-различни места; но въпреки вниманието, с което бе
огледан гърбът, никаква следа от букви не бе открита. Разсилният само
забеляза, че чертичката на буквата „т“ е отбелязана между две
дупчици, разстоянието между които е дълго колкото нея, от едната
завъртулка до другата, и че една трета трапчинка отбелязва крайната
точка на отвесната черта.
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— И все пак не е много ясно — каза Камюзо, виждайки
съмнението, изписано по лицето на лекаря на „Консиержри“.

Карлос поиска да повторят проверката по другото рамо и по
средата на гърба. Появиха се още петнадесетина белези, които лекарят
огледа по молба на Карлос; той заяви, че гърбът така дълбоко е
набразден от рани, че дори и да е имало дагма, тя не би могла да се
появи.
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НАПАДЕНИЕ И ОТБРАНА

Точно тогава влезе един прислужник от канцеларията на
Полицейската префектура, подаде на господин Камюзо някакво писмо
и зачака отговор. Като го прочете, съдията поговори с Кокар, но така
тихо на ухото, че никой нищо не можа да чуе. Обаче по един поглед,
хвърлен на Камюзо, Жак Колен отгатна, че някакво сведение за него е
предадено чрез префекта на полицията.

„Приятелят на Пейрад продължава да върви по петите ми —
помисли той. — Ако знаех кой е, щях и от него да се отърва както от
Контансон. Дали ще мога да видя пак Азѝ?…“

Съдията подписа бележката, написана от Кокар, сложи я в плик и
я подаде на прислужника от службата на пълномощниците.

Тази служба е необходим помощник на правосъдието.
Оглавявана от полицейския комисар ad hoc[1], тя е съставена от
полицейски чиновници, които с помощта на полицейските комисари на
всеки квартал извършват претърсванията и дори арестуването на лица,
заподозрени в съучастничество в престъпления или в
закононарушения. Тези пълномощници на съдебната власт спестяват
на следователите, натоварени с някакво следствие, скъпоценно време.

По знак на съдията господин Льобрьон и санитарят облякоха
подследствения и излязоха заедно с разсилния. Камюзо седна отново
пред бюрото си и започна да си играе с перото.

— Вие имате някаква леля — каза той изведнъж на Жак Колен.
— Леля ли? — отвърна учудено дон Карлос Ерера. — Но,

господине, аз нямам никакви роднини, аз съм незаконен син на
покойния херцог д’Осуна…

В себе си той си казваше: „Доближават ме!“ — намек за играта
на криеница, която впрочем е детско представяне на страхотната борба
между правосъдието и престъпника.

— Да! — отвърна Камюзо. — Така е, имате леля, госпожица
Жаклин Колен, която сте настанили под странното име „Азѝ“ при
госпожица Естер.
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Жак Колен направи едно нехайно движение с рамената,
съответствуващо напълно на заинтересованото му изражение, с което
слушаше думите на съдията, който пък го гледаше с подигравателно
внимание.

— Внимавайте — продължи Камюзо. — Изслушайте ме хубаво.
— Слушам ви, господине.

[1] Назначен специално за това (лат.). — Б.пр. ↑
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ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ НА АЗЍ

— Леля ви е търговка в Тампл, управителка на магазина й е
някоя си госпожица Пакар, сестра на бивш затворник, обаче напълно
почтена, наричат я Ромет. Правосъдието е по следите на леля ви и след
няколко часа ще имаме окончателни доказателства. Тази жена ви е
много предана.

— Продължавайте, господин съдия — каза спокойно Жак Колен
в отговор на замълчалия Камюзо, — слушам ви.

— Леля ви, която горе-долу е с пет години по-възрастна от вас, е
била любовница на Мара, който остави толкова отвратителни спомени.
От този окървавен извор е дошло началото на състоянието и… Според
сведенията, които съм получил, тя много умело се укрива, защото още
не сме събрали доказателства против нея. След смъртта на Мара,
изглежда, е живяла, според докладите, които притежавам, с някакъв
химик, осъден на смърт през Втората революционна година за
фалшифициране на пари. Явила се е на процеса като свидетел.
Благодарение на тази интимна връзка навярно е придобила познания
по токсикология. Занимавала се е с търговия на дамски
принадлежности от XII година до 1810 година. Прекарала е две години
в затвора през 1812 и 1816 година заради развращаване на малолетни.
По това време вие вече сте имали присъда за фалшификация и сте
били напуснали банката, където леля ви ви настанила благодарение на
образованието, което сте получили и на използуваните от нея
протекции на пропаднали личности, на които тя е доставяла жертви…
Всичко това, обвиняеми, едва ли би подхождало много на славните
херцози д’Осуна… Ще продължавате ли да отричате?…

Жак Колен слушаше господин Камюзо, но си мислеше за своето
щастливо детство, за училището за проповедници, където бе учил, а
тези мисли му придаваха истински учудено изражение. Въпреки
майсторската въпросителна интонация Камюзо не забеляза никакво
раздвижване по това спокойно лице.

— Ако обяснението, което и дадох в началото, е точно записано,
можете пак да го прочетете — отговори Жак Колен, — не мога да го
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променя… Не съм ходил при куртизанката, как мога да зная коя е била
готвачката й. Хората, за които говорите, са ми съвсем чужди.

— Макар че отричате, ние ще пристъпим към очни ставки, които
могат да намалят увереността ви.

— Човек, когото веднъж вече са разстрелвали, е свикнал на
всичко — отговори кротко Жак Колен.

Камюзо отново се залови да преглежда иззетите книжа, като
чакаше завръщането на началника на обществената безопасност, чието
усърдие бе необикновено; вече бе единадесет и половина, а разпитът
бе започнал към десет и половина; влезе разсилният и съобщи тихичко
на следователя, че е дошъл Биби-Люпен.

— Да влезе! — отговори Камюзо.
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СРЕЩА МЕЖДУ РАЗНИ ПОЗНАТИ

Биби-Люпен, от когото чакаха да каже, щом влезе: „Той е!…“, се
спря изненадан. Той не можа да познае лицето на своя клиент в това
надупчено от едра шарка лице. Колебанието му порази съдията.

— Има неговия ръст и неговото телосложение — каза агентът. —
О, ти си, Жак Колен — продължи той, вглеждайки се в очите и във
формата на челото и ушите. — Има неща, които не могат да се
променят… Той е, господин Камюзо, няма съмнение… Жак има белег
от рана, причинена от нож, на лявата ръка, накарайте го да свали
редингота си и ще го видите…

Жак Колен трябваше отново да свали редингота си. Биби-Люпен
нави нагоре ръкава на ризата му и показа белега.

— Това е от куршум — отговори дон Карлос Ерера, — ето и
други белези.

— Ах! Това е неговият глас! — извика Биби-Люпен.
— Увереността ви е обикновено сведение, но не и доказателство

— каза следователят.
— Зная — отвърна смирено Биби-Люпен, — аз обаче ще ви

намеря и други свидетели. Тук е една от пансионерките на дома
Воке… — добави той, вглеждайки се в Колен.

По кроткото лице, което последният си бе нагласил, не трепна
нищо.

— Доведете тази жена — каза рязко господин Камюзо, чието
недоволство пролича въпреки привидното безстрастие.

Това бе забелязано от Жак Колен, който малко разчиташе на
симпатии от страна на своя следовател; той изпадна в униние
вследствие на тревожните размисли, на които се отдаде, търсейки
причината му.

Разсилният въведе госпожа Поаре, чието неочаквано появяване
предизвика леко потреперване у каторжника, но то не бе забелязано от
съдията, който като че ли вече имаше становище.

— Името ви? — запита Камюзо, пристъпвайки към изпълнение
на формалностите, с които се започват всички разпити и всички
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показания.
Госпожа Поаре, дребничка старица, бяла и сбръчкана като

варени телешки гърди и облечена в рокля от тъмносиня коприна,
заяви, че се нарича Кристин-Мишел Мишоно, съпруга на господин
Поаре, петдесетгодишна, родена в Париж, живееща на ъгъла на улица
Пул и улица Пост; занимавала се с даване на мебелирани стаи под
наем.

— Вие сте живели, госпожо, през 1818 и 1819 година в един
семеен пансион, държан от някоя си госпожа Воке — каза съдията.

— Да, господине, там се запознах с господин Поаре, пенсионер,
който ми стана съпруг и когото от една година гледам на легло…
горкият човек! Много е болен… Ето защо не бих могла да отсъствувам
дълго от къщи…

— Тогава в този пансион е имало и някой си Вотрен… —
продължи следователят.

— А, господине, това е цяла история, той бе страшен
каторжник…

— Помогнали сте за арестуването му…
— Това не е вярно…
— Намирате се пред правосъдието, внимавайте — каза съдията

строго.
Госпожа Поаре не отговори.
— Напрегнете паметта си! — продължи Камюзо. — Спомняте ли

си добре този човек?… Бихте ли го познали?
— Мисля, че да.
— Този ли е?… — запита съдията.
Госпожа Поаре сложи очилата си и загледа абат Карлос Ерера.
— Същите широки плещи, неговият ръст, но не… да… Господин

съдия — каза тя, — ако мога да видя голи гърдите му, веднага бих го
познала. (Виж „Дядо Горио“.)

Въпреки сериозността на задълженията им съдията и писарят му
не можаха да удържат смеха си; Жак Колен също се развесели, но по-
сдържано. Обвиняемият бе все още без редингота, който преди малко
Биби-Люпен го бе накарал да съблече; по един знак на следователя той
разтвори любезно ризата си.

— Това са неговите косми по гърдите; но са станали сиви,
господин Вотрен! — възкликна госпожа Поаре.
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ОБВИНЯЕМИЯТ ПРОЯВЯВА СМЕЛОСТ

— Какво ще отговорите на това? — запита съдията.
— Тя е луда — отвърна Жак Колен.
— Ах, божичко, дори и да имах някакво съмнение, защото

лицето му не е същото, този глас ми стига, той ми се бе заканил… О!
Това е неговият поглед…

— Агентът от съдебната полиция и тази жена не са могли да се
споразумеят, за да кажат за вас едно и също нещо, защото нито той,
нито тя ви бяха виждали — обърна се следователят към Жак Колен. —
Как ще обясните всичко това?

— Правосъдието е допускало и по-големи грешки от тази да
приеме показанията на жена, разпознаваща един мъж по космите на
гърдите му, и подозренията на един полицейски агент — отвърна Жак
Колен. — По гласа, погледа и ръста у мен откриват прилика с някакъв
голям престъпник, но това е съвсем неясно. Що се отнася до
спомените, които биха могли да докажат съсъществуването на връзки
между госпожата и моя двойник, от които тя не се черви… вие сам им
се смяхте. В интерес на истината, която аз искам да установя за себе си
повече от вас, желаете ли да запитате госпожа… Фоа…

— Поаре.
— Поре (извинете, аз съм испанец)… спомня ли си кои хора са

живели в този… как нарекохте този дом?
— Семеен пансион — отговори госпожа Поаре.
— Не знам какво е това — каза Жак Колен.
— Това е дом, където се обядва и вечеря с абонамент.
— Точно така — възкликна Камюзо и кимна благосклонно към

Жак Колен, толкова бе поразен от очевидната искреност, с която му
даваше възможност да се добере до някакъв резултат. — Опитайте се
да си спомните абонатите на пансиона, които са били там по време на
арестуването на Жак Колен.

— Там бяха господин дьо Растиняк, доктор Бианшон, дядо
Горио… госпожица Тайфер…
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— Добре — прекъсна я съдията, който не бе престанал да
наблюдава Жак Колен, чието лице остана безстрастно. — Е, а този
дядо Горио?

— Той почина — каза госпожа Поаре.
— Господине — забеляза Жак Колен, — много пъти съм срещал

в дома на Люсиен един господин дьо Растиняк, приятел на госпожа
дьо Нюсенжан, мисля, и ако става дума за същия, той никога не ме е
вземал за каторжника, с когото искат да ме смесят…

— Господин дьо Растиняк и доктор Бианшон имат и двамата
такова обществено положение, че ако показанията им са във ваша
полза, ще ми бъдат достатъчни, за да ви освободя. Кокар, пригответе
призовки за тях! — нареди съдията.

За няколко минути формалностите около показанията на госпожа
Поаре бяха приключени. Кокар й прочете протокола и тя го подписа;
обвиняемият обаче отказа да го подпише, позовавайки се на
незнанието си на процедурата на френското правосъдие.
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НЕОЧАКВАНО СЪБИТИЕ

— Достатъчно за днес — каза господин Камюзо, — вие сигурно
трябва да похапнете, ще наредя да ви върнат в „Консиержри“.

— Уви! Много ми е лошо, за да мога да ям — отвърна Жак
Колен.

Камюзо желаеше връщането на Жак Колен да съвпадне с часа на
разходката на арестуваните; той обаче искаше също да получи от
директора на „Консиержри“ отговор на нареждането, изпратено
сутринта, затова позвъни, за да изпрати разсилния си. Разсилният влезе
и каза, че вратарката от дома на улица Малаке трябвало да му предаде
нещо важно за господин Люсиен дьо Рюбампре. Това събитие бе от
такова значение, че Камюзо забрави намерението си.

— Да влезе! — каза той.
— Извинете, да прощавате, господине — каза вратарката, като се

поклони едно подир друго на следователя и на абата. — Така бяхме
разстроени, мъжът ми и аз, двата пъти, като идва полицията, че сме
забравили в скрина едно писмо за господин Люсиен, а за него сме
платили десет су, макар че е от Париж, защото е много тежко. Ще ми
ги платите ли? Бог знае кога пак ще видим наемателите си!

— Раздавачът ли ви донесе това писмо? — запита Камюзо, след
като разгледа много внимателно плика.

— Да, господине.
— Кокар, направете протокол за това изявление. Хайде, кажете

си името, какво работите…
Камюзо накара портиерката да се закълне, после издиктува

текста на протокола.
Докато тези формалности се извършваха, той разглеждаше

марката, на която личаха часовете на прибирането на писмото от
пощенската кутия и на изпращането му, а също и датата. Получено при
Люсиен на другия ден след смъртта на Естер, това писмо бе без
съмнение писано и пуснато в кутията в деня на катастрофата.

Сега читателят ще може да съди за изумлението на господин
Камюзо, който четеше писмо, писано и подписано от онази, която
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Темида смяташе за жертва на престъпление.
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СТИГА!

Естер до Люсиен
„Понеделник, 13 май 1830
(Последният ми ден, десет часът сутринта)
Скъпи Люсиен, не ми остава и един час да живея. В единадесет

часа ще бъда мъртва и ще умра, без да усетя болка. Платих петдесет
хиляди франка за едно красиво малко черно манисто, в което има
отрова; тя убива със светкавична бързина. Така че, сърненцето ми, ще
можеш да си кажеш: «Моята малка Естер не се е мъчила…» Така е, ще
се измъча само докато напиша тези няколко страници.

Това чудовище Нюсенжан, което ме купи така скъпо, макар да
знаеше, че денят, в който ще му принадлежа, ще бъде последен за
мене, си тръгна преди малко пиян като мечка. За пръв и последен път в
живота си можах да сравня предишния си занаят на проститутка с
живота на любеща жена и да поставя разцъфтяващата се до
безкрайност нежност над ужаса от задължението, при което ти се ще
да се унищожиш така, че да не остане място за целувка. Това
отвращение ми бе необходимо, за да ми бъде сладка смъртта…
Изкъпах се; бих искала да мога да извикам изповедника от манастира,
където ме покръстиха, да му се изповядам, да пречистя душата си.
Обаче доста много съм проституирала и това би било равнозначно на
светотатство; освен това чувствувам, че плувам във водите на искрено
разкаяние. Предавам се в ръцете на бога.

Но да оставим тези хленчения, искам до последния миг да си
остана твоята Естер и да не те отегчавам с приказки за смъртта, за
бъдещето и за добрия дядо господ, който няма да излезе толкова добър,
ако и в другия живот ме измъчва, след като съм изпила толкова
горчилки в този…

Пред мен е оня прекрасен твой портрет, който ти направи
госпожа дьо Мирбел. Тази плочка от слонова кост ме тешеше, че не си
при мен и сега, като ти пиша последните си мисли и ти описвам
последните удари на сърцето си, я гледам с упоение. И портрета ще
сложа в плика, защото не искам някой да го открадне или да го
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продаде. Само мисълта, че това, което е било моя радост, стои смесено
с портрети на жени и офицери от времето на Империята или с
китайски дрънкулки на витрината на някакъв търговец, ме кара да
примирам. Разруши го, скъпи мой, тоя портрет, не го давай на
никого… освен ако с него ще си върнеш сърцето на онази облечена в
рокли дъска, на Клотилд дьо Гранлийо, която, като легнете да спите,
ще ти направи синини, толкова са остри кокалите й… да, съгласна съм,
така ще ти бъда пак полезна в нещичко, както и когато съм била жива.
О, за да ти направя удоволствие или просто за да те разсмея, бих
стояла пред разпалени въглища с ябълка в устата и бих ти я изпекла
така!… Значи, смъртта ми все пак ще послужи за нещо… Ще тревожи
семейството ти… О, аз не мога да разбера тази Клотилд! Да може да
бъде твоя жена, да носи името ти, да не те напуска ни денем, ни
нощем, да ти принадлежи… и да ти прави такива фасони! За такова
нещо трябва да си от квартал Сен-Жермен и да нямаш и десет ливри
месо по костите си…

Горкичкият ми Люсиен, скъпият ми несретен честолюбец, мисля
си за твоето бъдеще! О, ти не един път ще съжаляваш за твоето бедно
вярно куче, за онова добро момиче, което крадеше заради теб и би се
оставило да го откарат и в наказателния съд, за да осигури щастието
ти, чието единствено занимание бе да мисли как да те забавлява и да
ти измисля нови развлечения; което те любеше с всяка частица на
тялото си, бе твоята балерина, благославяше те с всеки свой поглед и
цели шест години мисли изключително за теб; аз бях станала
дотолкова твоя вещ, че просто се бях превърнала в дихание от твоята
душа, тъй както светлината се излъчва от слънцето. Но тъй като нямах
пари и честно име, уви, не мога да бъда твоя жена… Аз винаги съм се
грижила за бъдещето ти, като съм ти давала всичко, което съм имала…
Щом получиш това писмо, ела и вземи каквото намериш под
възглавницата ми, защото нямам вяра в прислугата…

Аз искам и мъртва да бъда хубава, ще се изтегна в леглото и ще
се наглася, да! После ще притисна манистото до небцето и няма да
бъда обезобразена нито от гърчове, нито от някакво грозно положение
на тялото.

Известно ми е, че госпожа дьо Серизи се е скарала с теб заради
мене, но знаеш ли, котенцето ми, когато узнае, че съм умряла, ти ще я
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умилостивиш, тя ще ти прости и ако семейство Гранлийо продължава
да ти отказва, ще те ожени на добро място.

Писенцето ми, не искам да жалиш много, като научиш за смъртта
ми. Първо, трябва да ти кажа, че този час — единадесет, понеделник,
13 май — е просто краят на едно дълго боледуване, започнало в деня,
когато в Сен-Жермен вие ме върнахте към стария ми занаят… Както
тялото, така и душата на човека може да боледува. Само че душата не
се оставя така глупаво да страда, тялото не поддържа така душата,
както тя него, и тя има начин да се излекува чрез размисли, които
довеждат до килограма дървени въглища, употребявани от шивачките.
Онзи ден ти ми поднесе един цял живот, като ми каза, че ако Клотилд
продължава да ти отказва, си щял да се ожениш за мене. Това и за
двама ни би било голямо нещастие и, така да се каже, аз бих умряла
още по-пълно. Защото и смъртта може да бъде или да не бъде горчива.
Обществото никога не би ни приело.

От два месеца мисля за много неща! Една нещастна девойка,
каквато бях аз, преди да отида в манастира, живее в калта. Мъжете я
харесват и като се разсипват от внимание, я карат да слугува на
прищевките им, отиват да я вземат с кола, като влезе, стават прави; не
плюят в лицето й, защото красотата й я предпазва от такова
оскърбление; морално обаче те вършат нещо по-лошо. Но стига само
тази проститутка да наследи пет-шест милиона и ще бъде ухажвана от
принцове, като мине с колата си, ще я поздравяват почтително и тя ще
може да избира измежду най-старите семейни гербове на Франция и
Навара. Това общество, което би ни нарекло безумци, ако ни види
двамата красиви и щастливи заедно, не е престанало да поздравява
мадам дьо Стал въпреки романите й, защото тя е имала двеста хиляди
лири рента. Обществото се прекланя пред парите или пред
известността, но не желае да се преклони пред щастието, нито пред
добродетелта, защото аз щях да върша добро… О, колко сълзи щях да
пресуша!… Сигурно толкова, колкото и аз самата съм проляла! Да,
щях да живея само за теб и за добри дела.

Ето, такива размисли правят смъртта желана. Затова, котенцето
ми, недей да жалиш, казвай си често: имаше две добри момичета, и
двете хубави, които ме обожаваха и умряха заради мене; издигни в
сърцето си паметник за Корали и за Естер и си гледай живота!
Спомняш ли си, когато ми показа старата изгърбена вече любовница на
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някакъв поет от преди революцията, със зелена наметка и със сива
омазнена дрешка, цялата на тъмни лекета, която, макар че се бе
подпряла на една стена в Тюйлери, не успяваше да се стопли на
слънцето. Тя бе постъпила като фигурантка в Тюйлери и се тревожеше
за някакъв ужасен мопс, най-грозния от всички мопсове на света.
Знаеш я, тя е имала лакей, екипажи, разкошно жилище. Тогава ти
казах: «По-добре човек да умре на тридесет години!» Да, през този ден
ти видя, че съм замислена и извърши сума лудории, за да ме разсееш.
И между две твои целувки аз ти казах: «Красивите жени излизат от
представлението преди края!…» Аз не пожелах да видя последната
пиеса, това е всичко…

Сигурно намираш, че съм прекалено бъбрива, но това са
последните ми одумки. Пиша ти, както ти говорех, а искам онова,
което ти кажа, да бъде весело. Винаги са ме ужасявали шивачки, които
се оплакват; нали знаеш, че един път вече можех наистина да умра,
когато се върнах от оня бал в Операта, където ми казаха, че съм била
проститутка!

О, не, писенцето ми, не давай никога този портрет, ако знаеш
само с какви вълни от любов потъвам в очите ти, с какво упоение те
гледам, като спра да пиша… Ти би помислил, като поемеш любовта,
която се постарах да вложа в слоновата кост, че там е душата на твоята
любима сърничка.

Една мъртва, която проси милостиня, не е ли смешно?… Хайде,
човек трябва да умее да се държи прилично в гроба.

Ти не знаеш колко геройска би изглеждала моята смърт на
глупците, ако разберат, че тази нощ Нюсенжан ми предложи два
милиона, ако го залюбя, както съм любила теб. Той ще се почувствува
здравата ограбен, като научи, че съм удържала думата си, тъй като той
е причина за смъртта ми. Аз опитах всичко, за да мога още да дишам
въздуха, който дишаш ти. Казах на този тлъст хайдук: «Желаете ли да
ви обичам, както вие искате, задължавам се дори да не видя никога
вече Люсиен?…» — «Какво трябва да направя?…» запита той. «Дайте
ми два милиона за него!»… О, да беше видял само изражението му!
Бих се смяла, ако всичко не беше толкова трагично за мене. «Спестете
си отказа! — казах му аз. — Виждам, че държите повече на двата
милиона, отколкото на мене. Жената винаги е доволна да знае колко
струва» — добавих и му обърнах гръб.



395

Този стар коцкар ще разбере след няколко часа, че не съм се
шегувала.

Кой ще ти оправя вместо мен пътечката в косите? Ах, не искам
вече да мисля за нищо, свързано с живота, остават ми пет минути, а
тях ще ги дам на бога! Не ревнувай, ангел мой, аз и на него ще говоря
за теб, ще му искам ти да си щастлив с цената на моята смърт и на
изкуплението ми в другия свят. Не ми се ще много да отида в ада, бих
искала да видя дали ангелите в рая приличат на теб…

Сбогом, писенцето ми, сбогом! Благославям те с цялата си мъка.
До гроб ще бъда
Твоята Естер…

Единадесет часът бие. Помолих се за последен път и сега лягам,
за да умра. Още веднъж сбогом! Бих искала топлината от ръката ми да
остави тук нещо от душата ми, като последна моя целувка, и искам
още един път да те нарека мое мило котенце, макар че ти си причина за
смъртта на твоята

Естер“



396

ГЛАВА, ОТ КОЯТО СЕ ВИЖДА, ЧЕ ТЕМИДА Е И
ТРЯБВА ДА БЪДЕ БЕЗСЪРДЕЧНА

Трепет на ревност сви сърцето на съдията при прочитането на
това единствено писмо на самоубиец, написано с такова безгрижие,
макар че зад този текст се чувствуваше напрежението и последните
усилия на сляпа нежност.

„Какво особено има в него, та да го обичат така!…“ — помисли
си той, повтаряйки думите на всички мъже, лишени от дарбата да се
харесват на жените.

— Ако ви е възможно да докажете не само, че не сте избягалият
каторжник Жак Колен, но че наистина сте дон Карлос Ерера, каноник
от Толедо, таен пратеник на негово величество Фердинанд VII, ще
бъдете освободен — каза следователят на Жак Колен, — тъй като
безпристрастието на службата ми ме задължава да ви кажа, че току-що
получих едно писмо от госпожица Естер Гобсек, в което тя говори за
намерението си да се самоубие и изказва подозрения, отнасящи се до
прислугата й, според които те може би са автори на кражбата на
седемстотин и петдесетте хиляди франка.

Докато говореше, господин Камюзо сравняваше почерка на това
писмо с почерка на завещанието и за него беше очевидно, че едно и
също лице е писало и писмото, и завещанието.

— Господине, вие много бързахте да повярвате, че е имало
престъпление, не бързайте сега да приемете, че е имало кражба.

— Така ли?… — каза Камюзо, хвърляйки съдийски поглед към
обвиняемия.

— Не смятайте, че се излагам, като ви казвам, че тази сума може
да се намери — продължи Жак Колен, давайки на съдията да разбере,
че схваща подозрението му. — Нещастната жена бе обичана от
прислужниците й; ако бях на свобода, щях да потърся парите, които
сега принадлежат на Люсиен, съществото, което най-много обичам на
света!… Бихте ли имали добрината да ми позволите да прочета
писмото… няма да се бавя… то е доказателство за невинността на
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моето скъпо дете… не можете да се опасявате, че ще го унищожа…
нито че ще кажа на някого за него, аз съм в отделна килия.

— В отделна килия!… — възкликна съдията. — Няма да
останете там… Моля ви да установите колкото се може по-бързо
самоличността си, обърнете се и към вашия посланик, ако искате.

И той му подаде писмото. Камюзо се радваше, че излиза от
затрудненото положение и че може да задоволи главния прокурор,
както и госпожите дьо Мофриньоз и дьо Серизи. Все пак огледа
хладнокръвно и с любопитство лицето на арестанта, докато този
четеше писмото на куртизанката; въпреки искрените чувства,
изрисувани по него, Камюзо си казваше: „Това обаче си е истинско
каторжническо лице.“

— Ето как го обичат! — каза Жак Колен, като връщаше писмото.
И той показа пред Камюзо лице, обляно в сълзи. После продължи: —
Да знаете какъв човек е! С млада и чиста душевност, с чудна хубост.
Той е дете и поет… Човек изпитва неудържима потребност да посвети
живота си на него, да изпълнява и най-малките му желания. Този скъп
Люсиен е толкова чаровен, когато е гальовен…

— Хайде — каза съдията и направи още едно усилие да открие
истината, — виждам, че е невъзможно вие да сте Жак Колен…

— Не, господине… — отговори каторжникът и се направи
повече от всякога на дон Карлос Ерера. В желанието си да завърши
делото си, той пристъпи към съдията, отведе го до прозореца, като
възприе доверителен тон и държането на висш църковен служител. —
Толкова много обичам това момче, че ако трябва да спестя някаква
неприятност на този идол на сърцето ми, бих поел обвинението да
бъда престъпникът, за когото ме вземате — каза той тихо. — Бих
последвал примера на нещастното момиче, убило се, за да бъде той
добре. Ето защо, много ви моля, господине, за едно благоволение,
пуснете веднага Люсиен на свобода…

— Дългът не ми позволява това — отвърна добродушно Камюзо,
— но ако са възможни споразумения с небето, правосъдието пък умее
да се държи с почтителност, затова стига да ми дадете добри
основания… Говорете, няма да протоколираме…

— Добре! — продължи Жак Колен, измамен от добродушието на
Камюзо. — Зная как се измъчва сега това нещастно момче, то е
способно да посегне на живота си, като вижда, че е в затвора…
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— О, колкото до това… — каза Камюзо и направи рязко
движение.

— Вие не знаете кого ще задължите, ако изпълните молбата ми
— добави Жак Колен, желаейки да трогне други струни. — Вие
правите услуга на един религиозен орден, който е по-силен от
всякакви графини и херцогини, които няма да ви простят, че писмата
им са били във вашия кабинет… — показа той две напарфюмирани
връзки… — Моят орден нищо не забравя.

— Достатъчно, господине! — каза Камюзо. — Намерете други
съображения. Аз имам задължения както към обвиняемите, така и към
обществото.

— Добре тогава, аз познавам Люсиен, той е с душа на жена, на
поет, на южняк, той е безхарактерен и безволев — започна пак Жак
Колен, който помисли, че съдията най-после е спечелен. — Вие сте
уверен в невинността на този младеж, не го мъчете, не го подлагайте
на разпит; дайте му това писмо, съобщете му, че е наследник на Естер
и му върнете свободата… Ако действувате иначе, и на вас ще ви бъде
много тежко; а ако направо го освободите, аз лично ще ви обясня (нека
да си остана в отделна килия) утре или тази вечер всичко, което би
могло да ви се види тайнствено в тази история, и причините на
ожесточеното преследване, чиято жертва съм; само че рискувам
живота си, от пет години са заложили главата ми… Но остане ли
Люсиен свободен, богат и съпруг на Клотилд дьо Гранлийо, моята
задача на този свят ще бъде изпълнена и аз вече няма да си пазя
кожата… Човекът, който ме преследва, е бивш шпионин на последния
ви крал…

— А, Корантен!
— А? Корантен ли се казва… благодаря ви… И така, господине,

ще ми обещаете ли да изпълните молбата ми?…
— Един следовател не може и не бива нищо да обещава. Кокар!

Кажете на разсилния и на стражата да отведат обвиняемия в
„Консиержри“… Ще наредя за тази вечер да бъдете в по-добра килия
— добави той кротко, кимвайки леко с глава на арестанта.
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СЪДИЯТА СИ ВЪЗВРЪЩА ВСИЧКИ ХОДОВЕ

Поразен от молбата, отправена му от Жак Колен, и спомняйки си
настойчивостта, която той бе вложил да го разпитат пръв, наблягайки
на здравословното си състояние, Камюзо отново стана крайно
недоверчив. Както се вслушваше в тези смътни свои подозрения, той
видя, че така нареченият умиращ върви и се движи като Херкулес, без
да разиграва вече нито един от маймунджилъците, с които бе
ознаменувал влизането си.

— Господине…
Жак Колен се обърна.
— Въпреки отказа ви да подпишете, моят писар ще прочете

протокола от разпита ви.
Арестантът се радваше на отлично здраве и движението, с което

седна до писаря, бе последен лъч светлина за съдията.
— Много бързо оздравяхте — забеляза Камюзо.
„Пипнаха ме“ — помисли Жак Колен. После каза високо:
— Радостта е единственото чудотворно биле на света,

господине… това писмо, доказателство за една невинност, в която не
съм се съмнявал… ето най-силното лекарство.

Когато разсилният и стражата застанаха около подсъдния,
съдията го проследи със замислен поглед; после направи едно
движение, като че се пробужда от сън, и подхвърли писмото на Естер
на масата на писаря си.

— Кокар! Препишете това писмо!…
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МЪКИТЕ НА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Ако в природата на човека е да проявява недоверие, когато го
молят да извърши нещо в разрез с неговите интереси или с повелите на
дълга, а дори и да му е безразлично, това чувство е закон за съдия-
следователя. Колкото повече арестантът, чието положение не бе още
установено, изтъкваше появата на облаци на хоризонта, в случай че
Люсиен бъде разпитан, толкова по-необходим се струваше този разпит
на Камюзо. Според кодекса и съдебната практика би могло да се мине
и без такава формалност, но тя се налагаше поради въпроса за
самоличността на абата. При всички трудови дейности съществува
професионална съвест. Тъй като не бе любопитен, Камюзо щеше да
разпита Люсиен с чувство за съдийска чест, както преди малко бе
разпитал Жак Колен, прилагайки уловките, които си позволява и най-
неподкупният съдия. Да направи услуга или да напредне в службата —
тези неща оставаха у Камюзо на второ място след желанието да узнае
истината, да отгатне каква е, та дори ако трябва да я премълчи. Той
барабанеше по прозореца, оставяйки се на течащия поток догадки,
защото в такива случаи мисълта е като река, минаваща през хиляди
места. Влюбени в истината, следователите приличат на ревниви жени,
те правят стотици предположения и ровят в тях с острието на
подозрението, също както древният жертвоприносител е разпарял
жертвите си; те стигат до истината, като се спират на някаква
вероятност. И жената разпитва любимия си, както следователят —
престъпника. При такива предположения някакъв проблясък, думичка
или интонация, едно колебание са достатъчни, за да издадат скривания
факт, предателство или престъпление.

„Начинът, по който той обрисува преди малко привързаността си
към своя син (ако той наистина е негов син), ме кара да мисля, че е
отишъл в дома на тази жена, за да отстрани някаква опасност; понеже
не е допускал, че възглавницата на мъртвата е съхранявала
завещанието й, взел е за сина си временно седемстотин и петдесетте
хиляди франка!… Така се обяснява обещанието му да намери веднага
тази сума. Господин дьо Рюбампре трябва да изясни за себе си и за
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правосъдието какво е гражданското състояние на баща му… Взел да
ми обещава подкрепата на ордена си (неговия орден!), ако не разпитам
Люсиен!…“

Той се спря на тази мисъл.
Както видяхме, съдия-следователят води следствието, както сам

намери за добре. Той е свободен да проявява или да не проявява
хитрост. Разпитът може да бъде много или нищо. В това се крие
благоволението. Камюзо позвъни, разсилният се беше върнал. Той
нареди да извикат господин Люсиен дьо Рюбампре, но наблегна никой
да не го заговаря по пътя. Беше два часът следобед.

„Тук има някаква тайна — мислеше си съдията — и тази тайна
трябва да е много важна. Съображението на моята «амфибия», която не
е нито духовно лице, нито мирянин, нито каторжник, нито испанец, но
която не иска от устата на протежето му да излезе някаква страшна
тайна, е следното: «Поетът е слабохарактерен като жена; той не е като
мен, своего рода Херкулес на хитростта, така че лесно ще му
измъкнете нашата тайна!» Щом е така, ще узнаем всичко от
невинния!…“

И той продължи да почуква по ръба на масата с ножа от слонова
кост, а през това време писарят преписваше писмото на Естер. Колко
странно се проявяват умствените ни способности! Камюзо приемаше
за възможни всякакви престъпления, а отминаваше единственото,
което арестуваният бе извършил — фалшифицираното завещание в
полза на Люсиен. Нека хората, които завиждат на положението на
съдиите, да си помислят за живота им, преминаващ в непрекъснати
подозрения, и за мъките, наложени от самите тях на ума им (защото
гражданските дела не са по-малко завързани от наказателните), и те
тогава ще си кажат може би, че свещеникът и съдията носят еднакво
тежък ярем, с едни и същи шипове от вътрешната страна. Впрочем
всяка професия си има своята горчива чаша и своите китайски
главоблъсканици.
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ОПАСНОСТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ НЕВИННИТЕ В
СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

Към два часа при господин Камюзо се яви Люсиен дьо
Рюбампре, блед, разстроен, със зачервени и подути очи, с една дума, в
състояние на отпадналост, което позволи на следователя да сравни
естественото държане с притворното, истинския умиращ с театралния.
Пътуването от „Консиержри“ до кабинета на следователя между двама
стражари с един съдебен разсилен пред него бе довело отчаянието на
Люсиен до връхната му точка. Поетът е така устроен, че предпочита да
бъде изтезаван, но не и съден. Като видя това същество, тъй напълно
лишено от нравствената сила, която внася колебание у следователя —
и която така ярко се бе проявила преди малко у другия арестуван, —
господин Камюзо изпита съжаление към такава лесна победа;
презрението му помогна да нанесе решителните удари, а с това му
вдъхна страшна вътрешна свобода, присъща на играча на кегли.

— Съвземете се, господин дьо Рюбампре, намирате се пред
съдия, който по-скоро иска да поправи злото, причинено неволно от
Темида чрез предварителен арест, за който няма основание. Вярвам, че
сте невинен, така че незабавно ще бъдете пуснат на свобода. Ето и
доказателството за вашата невинност. Това е едно писмо, задържано от
портиерката ви по време на вашето отсъствие и донесено от нея преди
малко. В смущението, причинено от нахлуването на полицията и от
новината за арестуването ви във Фонтенбло, тази жена забравила за
писмото, което е от госпожица Естер Гобсек… Четете!

Люсиен взе писмото, прочете го и се разплака. Той хълцаше и не
можеше да каже нито дума. След четвърт час, през който едва успя да
се съвземе, писарят му поднесе преписа от писмото и го замоли да
подпише под думите: „Копие, сверено с оригинала, да се представи
при първо поискване, докато трае следствието по процеса“,
предлагайки му да го свери с първообраза, но Люсиен естествено се
позова на честната дума на Кокар.

— Господине — каза му съдията извънредно благодушно, —
трудно е все пак да ви освободим, преди да изпълним нашите
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формалности и преди да сме ви задали няколко въпроса… Обръщам се
към вас почти като към свидетел с молба да отговорите. Бих счел едва
ли не за излишно да изтъквам на човек като вас, че тук клетвата да се
каже цялата истина не е само обръщение към съвестта ви, но и
необходимост при вашето положение, което за съвсем кратко време не
е още изяснено. Каквато и да е, истината не може да има никакво
въздействие над вас; лъжата обаче би могла да ви изправи пред
наказателния съд, а мен ще принуди да ви изпратя отново в
„Консиержри“, но ако отговорите откровено на въпросите ми, тази
вечер ще си спите у вас и ще бъдете реабилитиран чрез едно такова
съобщение във вестниците: „Арестуван вчера във Фонтенбло,
господин дьо Рюбампре е бил освободен веднага след съвсем кратък
разпит.“

Тези думи направиха силно впечатление на Люсиен, а като видя
как е настроен неговият арестант, съдията продължи:

— Повтарям, бяхте заподозрян в съучастничество за убийството
чрез отравяне на госпожица Естер, но имаме доказателство за нейното
самоубийство, следователно въпросът е изчерпан; открадната е обаче
една сума от седемстотин и петдесет хиляди франка, която влиза в
наследството, а вие сте наследник; тук за жалост има престъпление.
Това престъпление е предшествувало откриването на завещанието. А
правосъдието има основание да смята, че една личност, която ви обича
толкова, колкото ви е обичала и госпожица Естер, си е позволила да
извърши това престъпление във ваша полза… Не ме прекъсвайте —
спря Камюзо Люсиен, който искаше да му каже нещо, — не съм
започнал още разпита. Искам само да разберете, че този въпрос е в
интерес на честта ви. Оставете фалшивото и жалко чувство за чест,
свързващо двама съучастници, и кажете истината!

Читателят навярно вече е забелязал огромното несъответствие в
средствата за борба между подследствените и следователите.
Естествено умело използуваното отрицание се отличава с
категоричността на формата и е достатъчно за защитата на
престъпника; но то е нещо като рицарско снаряжение, което става
съкрушително тежко, щом острието на водещия следствието попадне
на някаква пролука. Окаже ли се отрицанието недостатъчно срещу
отделни очевидни факти, обвиняемият попада изцяло в ръцете на
съдията. Представете си сега някакъв полупрестъпник, какъвто е
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Люсиен, спасил се от първото крушение на почтеността си, който би
могъл да се поправи и да стане полезен за своята страна; такъв човек
ще загине в примките на съдебното следствие. Следователят диктува
един съвсем сух протокол — верен анализ на въпроси и отговори. В
него нищо не е останало от преднамерените му бащински думи или от
увещания, измамни както горното. Съдиите от по-горната инстанция и
съдебните заседатели виждат резултатите, но не познават средствата.
Ето защо според някои напредничави умове най-добре би било
следствието да се извършва от съдебни заседатели както в Англия.
Тази система бе въведена и във Франция за известно време. По кодекса
от месец Брюмер на IV републиканска година тази институция се
наричаше „следствено жури“, за разлика от съдебното жури. А що се
отнася до самия съдебен процес, ако се върнем към следственото
жури, той би трябвало да се прекрати в кралските съдилища и да се
води без съдебни заседатели.
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ГЛАВА, ЗАРАДИ КОЯТО ВСИЧКИ, ИЗВЪРШИЛИ
НАРУШЕНИЯ, ЩЕ СЕ ПОБОЯТ ДА СЕ ЯВЯТ ПРЕД

СЪДА

— И така — каза Камюзо след кратко мълчание, — и как се
казвате? Господин Кокар, внимавайте!… — обърна се той към писаря.

— Люсиен Шардон дьо Рюбампре.
— Роден сте?
— В Ангулем…
Люсиен каза годината и датата на раждането си.
— Не сте имали семеен имот?
— Не.
— Но все пак по време на първия ви престой в Париж сте

направили значителни разходи в сравнение със средствата ви.
— Да, господине, но по онова време аз имах в лицето на

госпожица Корали една необикновено предана приятелка, която за
нещастие загубих. Мъката от тази смърт ме накара да се върна в
родния край.

— Добре — каза Камюзо. — Поздравявам ви за откровеността,
тя ще бъде добре оценена.

Както се вижда, Люсиен тръгваше по пътя на пълните
признания.

— Правили сте още по-големи разходи при завръщането си от
Ангелум в Париж — продължи Камюзо, — живели сте като човек,
притежаващ около шестдесет хиляди франка рента.

— Да, господине.
— Кой ви даваше тези пари?
— Моят покровител абат Карлос Ерера.
— Откъде го познавате?
— Срещнах го на шосето точно когато мислех да се отърва от

живота, като се самоубия…
— Никога ли не сте чували да се говори за него в семейството ви

от майка ви?
— Никога.
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— Майка ви никога ли не е споменавала пред вас, че е срещала
този испанец?

— Никога…
— Можете ли да си спомните месеца и годината, когато се

свързахте с госпожица Естер?
— Към края на 1823 година, в един малък театър на булевардите.
— И за нея веднага ви потрябваха пари?
— Да.
— В последно време в желанието ви да се ожените за госпожица

дьо Гранлийо вие сте купили за един милион останалата част от замъка
Рюбампре заедно със земята, като сте казали на семейство Гранлийо,
че сестра ви и зет ви са получили голямо наследство и че дължите тази
сума на щедростта им… Казали ли сте това на семейство Гранлийо,
господине?

— Да.
— Знаете ли защо е развален годежът ви?
— Ни най-малко, господине.
— Защото семейство Гранлийо е изпратило един от най-

уважаваните парижки адвокати за сведения при вашия зет. В Ангулем,
след като говори със сестра ви и зет ви, адвокатът разбрал, че те не
само са ви заели съвсем дребна сума, но и че наследството им се
състои от недвижими имоти, наистина значителни, а в пари са
получили едва двеста хиляди франка… Не трябва да ви се вижда
чудно, че семейство като Гранлийо се отдръпва пред имотно
състояние, чиито източници нямат оправдание… Ето до какво ви е
довела една лъжа…

Люсиен остана смразен от това разкритие; и малкото душевна
сила, която бе запазил, го напусна.

— Полицията и правосъдието узнават всичко, което ги
интересува — каза Камюзо, — не забравяйте това. А сега, знаете ли
кой е така нареченият Карлос Ерера? — продължи той, мислейки за
бащинството, което си бе приписал Жак Колен.

— Да, господине, но много късно го научих…
— Как много късно? Изяснете се!…
— Той не е свещеник, не е и испанец, а е…
— Избягал каторжник — изрече бързо следователят.
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— Да — отговори Люсиен. — Когато ми откриха злокобната му
тайна, аз вече му бях задължен, а мислех, че се свързвам с почтен
духовник…

— Жак Колен… — започна съдията.
— Да, Жак Колен — повтори Люсиен, — така се нарича.
— Добре. Жак Колен бе разпознат преди малко от едно лице, но

той продължава да отрича самоличността си и мисля, че върши това
заради вас — продължи господин Камюзо. — Питам ви знаете ли кой е
този човек, за да открия и една друга измама на този самозванец.

Люсиен почувствува, като че ли нажежено желязо се забива във
вътрешностите му при скритата заплаха на тази забележка.

— Не знаете ли — продължи съдията, — че за да обясни
необикновената си привързаност към вас, той твърди, че е ваш баща?

— Той ли? Мой баща?… О! Господине!… Нима е казал това!
— Подозирате ли откъде са взети парите, които ви е давал?

Защото, ако трябва да вярваме на писмото, което държите в ръцете си,
това нещастно момиче, госпожица Естер, изглежда, ви е правило по-
късно същите услуги, каквито и госпожица Корали; обаче както току-
що заявихте, вие сте живели няколко години много нашироко, без да
получавате нищо от нея.

— Аз пък ще запитам вас, господине, да ми кажете откъде вземат
пари каторжниците!… — извика Люсиен. — Човек като Жак Колен да
ми е баща!… О, горката ми майка!…

И той се разплака.
Кокар, прочетете на обвиняемия онази част от разпита на

мнимия Карлос Ерера, в която той казва, че е баща на Люсиен дьо
Рюбампре.

Поетът изслуша четенето така мълчаливо и сдържано, че да ти е
тежко да го гледаш.

— Погубен съм! — каза той.
— Човек не се погубва по пътя на честността и истината — каза

съдията.
— Но вие ще изправите Жак Колен пред наказателния съд, нали?

— запита Люсиен.
— Разбира се — отговори Камюзо, който искаше да накара

Люсиен да говори още. — Довършете мисълта си.
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ДВА ВИДА НРАВСТВЕНОСТ

Но въпреки усилията и увещанията на следователя Люсиен не
каза нищо повече. Като всички хора, роби на чувствата си, разсъдъкът
му заговори твърде късно. Там е разликата между поета и деловия
човек: единият се отдава на чувството, за да го възпроизведе в живи
образи, и едва тогава преценява; другият чувствува и преценява
едновременно. Люсиен остана потиснат, блед; той се виждаше на
дъното на пропастта, където го бе запратил следователят, на чието
добродушие той, поетът, се бе уловил. Бе предал не само своя
благодетел, но и съучастника си, който обаче бе бранил положението и
на двамата с лъвска сърцатост и с безукорно умение. Онова, което Жак
Колен бе спасил с безстрашието си, умният Люсиен бе провалил с
неразбирането си, без да се замисли. Безчестната лъжа, от която той се
възмущаваше, служеше за прикритие на една още по-безчестна истина.
Изобличен от хитроумието на следователя, ужасен от жестокото му
умение и от бързите удари, които му бе нанесъл, служейки си с
грешките на извадения като с куки наяве живот, за да рови из съвестта
му, Люсиен стоеше пред него като животно, неулучено от топора на
кланицата. Свободен и невинен при влизането си в този кабинет, за
един миг той стана престъпник чрез собствените си признания. Освен
това — последен невесел присмех — спокойният и безстрастен
следовател бе изтъкнал пред Люсиен, че разкритията му са плод на
заблуда. Камюзо мислеше за бащинството, на което се позоваваше Жак
Колен, а Люсиен, който цял бе обзет от страха връзката му с един
избягал каторжник да не стане достояние на обществото, бе направил
по невнимание грешката на убийците на Ибикус.

Една от заслугите на Роайе-Колар е, че е изразил постоянното
надмощие на естествените чувства над чувствата, които ни се налагат
отвън, и че е поддържал каузата за силата на по-рано дадената клетва,
като е твърдял например, че законът за гостоприемството трябва да
свързва хората така, че да унищожава силата на служебната клетва.
Той съобщи тази своя теория пред всички от френската трибуна,
направи смела възхвала на хората, които съзаклятничат, доказа, че е



409

човешко да се подчиниш по-скоро на приятелските чувства, отколкото
на тираничните закони, измъкнати от обществения арсенал при едни
или други обстоятелства. С една дума, че естественото право има
неписани, но много по-действени закони, по-известни от законите,
изковани от обществото. Люсиен току-що презря — и то в своя вреда
— закона за другарството, който го задължаваше да мълчи и да остави
Жак Колен сам да се защищава; вместо това той бе хвърлил върху него
обвинения. А в негов интерес този човек трябваше да бъде и да си
остане Карлос Ерера.

Господин Камюзо се радваше на победата си, в ръцете му бяха
двама виновни, бе повалил под ръката на Темида един от любимците
на модния свят и бе намерил ненамираемия Жак Колен. Щяха да го
признаят за един от най-способните следователи. Ето защо той остави
арестувания на спокойствие, но изучаваше мълчанието на смазания от
безпокойство човек, виждаше как капките пот по разстроеното му лице
се увеличават, как стават по-големи и как накрая се смесват с
рукналите сълзи.
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БОЗДУГАНОВ УДАР

— Защо плачете, господин дьо Рюбампре? Както вече ви казах,
вие сте наследник на госпожица Естер, която няма нито преки, нито
непреки наследници, а ако намерим и изчезналите седемстотин и
петдесет хиляди франка, останалото от нея възлиза на близо осем
милиона.

Това бе последният удар за обвиняемия. Да беше се държал само
десет минути, както пишеше и Жак Колен в бележката си, и Люсиен
щеше да постигне всичките си въжделения! Щеше да се разплати с
Жак Колен, да се раздели с него и понеже ставаше богат, щеше да се
ожени за госпожица дьо Гранлийо. Нищо не доказва по-красноречиво
от тази сцена силата, с която са въоръжени следователите благодарение
на изолираността на арестуваните и на обстоятелството, че ги държат
разделени, както и стойността на съобщението, което Азѝ бе предала
на Жак Колен.

— Ах, господине — отговори Люсиен с горчивата ирония на
човек, който си изгражда пиедестал от получилото окончателен облик
негово нещастие, — как правилно казвате на ваш език: подлагам на
разпит!… Между някогашното физическо изтезание и днешното
нравствено измъчване аз лично не бих се поколебал да предпочета
страданията, причинявани някога от палача. Какво искате още от мен?
— добави той гордо.

— Тук само аз имам право да задавам въпроси, господине — каза
подигравателно и надменно съдията в отговор на Люсиеновата
горделивост.

— Можех да не ви отговарям — измърмори нещастният Люсиен,
който бе възстановил напълно разсъдливостта си.

— Кокар, прочетете на подследствения протокола…
„Отново станах подследствен!“ — каза си Люсиен.
Докато писарят четеше, Люсиен взе едно решение, което го

караше да бъде внимателен с господин Камюзо. Когато монотонното
четене на Кокар спря, поетът потръпна като човек, заспал по време на
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някакъв шум, с който слухът му е привикнал, и се стресна от
тишината.

— Трябва да подпишете протокола от разпита — каза
следователят.

— А ще ме пуснете ли на свобода? — запита Люсиен, станал на
свой ред ироничен.

— Не още — отвърна Камюзо. — Утре обаче, след очната ставка
с Жак Колен, навярно ще бъдете освободен. Правосъдието трябва да
разбере дали сте съучастник, или не в престъпленията, които може да е
извършил този човек след бягството си от каторгата, тоест — след
1820 година. Но няма да ви държа вече изолиран. Ще напиша на
директора да ви сложи в най-хубавата килия от „пистолите“.

— Ще има ли там с какво да пиша…
— Ще ви доставят всичко, каквото поискате, аз ще наредя това

чрез разсилния, който ще ви придружи.
Люсиен подписа машинално протокола, подписа и

допълнителните документи, подчинявайки се на поясненията на Кокар
с кротостта на обречена жертва. Само една подробност ще разкрие по-
добре състоянието му, отколкото и най-подробното описание.
Съобщението за очната ставка с Жак Колен бе изсушило капките пот
по лицето му и сухите му очи заблестяха с непоносим блясък. За
светкавично кратко време той се превърна като Жак Колен в човек от
камък.

У хора, чийто характер прилича на характера на Люсиен (така
добре проучен от Жак Колен), внезапните преходи от състояние на
пълна отпуснатост към почти механични действия — до такава степен
човешките сили са напрегнати — представляват едно от най-ярките
явления на умствения живот и волята. Подобно на изчезнала изворна
вода, волята се възвръща; тя влива в приготвения за действие апарат
неизвестна своя съставка и тогава трупът става жив човек и се впуска,
изпълнен със сили, във върховни битки.

Люсиен сложи писмото на Естер заедно с портрета, който тя му
бе върнала, до сърцето си. После се поклони презрително пред
господин Камюзо и тръгна с решителна стъпка по коридорите между
двамата жандарми.

— Този е закоравял престъпник! — каза следователят на писаря
си, за да си отмъсти за смазващото презрение на поета към него. —
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Помисли, че като издава съучастника си, ще се спаси.
— От двамата каторжникът е по-силният — забеляза боязливо

Кокар.
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СЛЕДОВАТЕЛЯТ БИВА ПОДЛОЖЕН НА МЪКИ

— Свободен сте, Кокар — каза съдията. — Стига толкова за
днес. Отпратете хората, които чакат вън, и ги предупредете да дойдат
утре. Чакайте! Идете веднага при господин главния прокурор,
проверете дали е още в кабинета си и ако е там, поискайте да ме
приеме за малко. О, сигурно е там — продължи той, като погледна към
един грозен дървен часовник, боядисан в зелено, с позлатени жилчици.
— Часът е три и четвърт.

Понеже разпитите се пишат изцяло (а ние ги прочитаме толкова
бързо), въпросите, както и отговорите, заемат страшно много време.
Това е една от причините за забавянето на криминалните следствия и
за продължителността на предварителните затвори. За дребните
хорица това е разорение, за богатите — срам: за тях незабавното
пускане на свобода поправя — дотолкова, доколкото може да се
поправи — бедата от арестуването. Ето защо двете сцени, които вярно
предадохме, отнеха цялото време, употребено от Азѝ да разчете
нарежданията на господаря си, да измъкне херцогинята от будоара й и
да вдъхне сили на госпожа дьо Серизи.

Камюзо, който смяташе да извлече полза за себе си от умението
си като следовател, взе протоколите от двата разпита, препрочете ги и
реши да ги покаже на главния прокурор, като го запита за мнението му.
Тъкмо се бе отдал на тези мисли, разсилният се върна да му каже, че
камериерът на графиня дьо Серизи желае непременно да говори с него.
Камюзо кимна, вътре влезе един слуга, облечен като господар,
погледна едно след друго към разсилния и към съдията и запита:

— На господин Камюзо ли имам честта…
— Да — отвърнаха и съдията, и разсилният.
Камюзо взе писмото, подадено му от прислужника, и прочете

следното:

„В името на редица интереси, които вие, драги
Камюзо, ще разберете, не разпитвайте господин дьо
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Рюбампре; ние ще ви донесем доказателства за неговата
невинност, за да бъде той незабавно пуснат на свобода.

Д. дьо Мофриньоз, Л. дьо Серизи
П.П. «Изгорете това писмо.»“

Камюзо разбра, че е извършил огромна грешка, като е поставял
уловки на Люсиен, и веднага се подчини на двете светски дами. Той
запали една свещ и унищожи писмото на херцогинята. Камериерът се
поклони почтително.

— Значи, госпожа дьо Серизи идва? — запита той.
— Впрягаха конете — отговори камериерът.
В тоя момент Кокар дойде да каже на господин Камюзо, че

главният прокурор го чака.
Потиснат от грешката, която бе извършил в ущърб на

стремежите си, но в полза на Темида, съдията, у когото
седемгодишната практика бе развила хитроумието, присъщо на всеки
мъж, мерил силите си като студент по право с кокетни работнички,
реши да се въоръжи срещу гнева на двете знатни дами. Със свещта, на
която бе унищожил писмото и която продължаваше да гори, той
запечати тридесетте писъмца на херцогиня дьо Мофриньоз до Люсиен
и доста обемистата кореспонденция на госпожа дьо Серизи, след което
отиде при главния прокурор.
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ГОСПОДИН ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР

Съдебната палата представлява смесица от постройки,
разположени една над друга, едни — внушителни, други —
просташки; поради липсата на единство те си пречат една на друга.
Чакалнята е най-голямото от всички известни помещения; обаче
липсата на мебелировка в нея прави тежко впечатление. Този огромен
храм на съдийството засенчва кралския съд. Освен това Търговската
галерия води до две помийни ями. Вижда се едно стълбище с двойно
перило, малко по-голямо от стълбището на изправителната полиция,
под което се намира голяма двукрила врата. Стълбата води към
наказателния съд, а вратата под нея — към втори. От дълги години
престъпленията, извършени в департамента Сена, изискват две
съдебни сесии. От тази страна се намират прокуратурата, адвокатските
кабинети, библиотеката, кабинетите на заместник-прокурорите и на
заместниците на главния прокурор. Всички тези помещения (защото
трябва да си послужим с някакъв общ термин) се съединяват чрез
витлообразни стълбички и мрачни коридори, които са срам за
архитектурата, за Париж и за Франция. Погледната отвътре, първата от
нашите върховни съдебни инстанции надминава по грозота затворите.
Художникът на човешките нрави би се стъписал, ако трябва да описва
отвратителния коридор, широк един метър — където чакат
свидетелите на наказателния съд. А що се отнася до печката, с която се
отоплява заседателната зала, тя би била позор дори за някое кафене на
булевард Монпарнас.

Кабинетът на главния прокурор е в едно осмоъгълно помещение,
долепено до Търговската галерия, направено сравнително отскоро (в
сравнение с възрастта на Палатата) в двора, граничещ с женското
отделение. Тази част от Съдебната палата е засенчена изцяло от
високите и величествени постройки, съставляващи „Сент-Шапел“. Ето
защо тук е мрачно и тихо.

Господин дьо Гранвил, достоен приемник на големите
магистрати от стария парламент, не бе пожелал да си отиде, преди да
научи нещо по-съществено по делото на Люсиен. Той очакваше нови
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факти от Камюзо и предизвестието на следователя го потопи в неволна
замечтаност, резултат на чакането и у най-достойните хора. Той поседя
така в нишата на прозореца в кабинета си, после стана, закрачи
напред-назад, защото Камюзо, когото нарочно бе пресрещнал
сутринта, не бе проявил голяма отзивчивост; изпитваше смътна
тревога и се измъчваше. Ето защо. Естеството на службата му
забраняваше да накърнява пълната самостоятелност на по-долни по
чин служители, а в този процес бяха засегнати честта и общественото
положение на най-добрия му приятел, един от най-разпалените му
покровители, граф дьо Серизи, министър, член на частния кралски
съвет, подпредседател на Държавния съвет и бъдещ канцлер на
Франция (в случай че благородният старец, изпълняващ тези високи
длъжности, случайно умреше). Господин дьо Серизи имаше
нещастието да обожава жена си въпреки всичко и непрекъснато я
закриляше. А главният прокурор разбираше отлично какъв ужасен
шум ще вдигне и в обществото, и в двореца вината на човек, чието име
често с присмехулство е било съчетавано с името на графинята.

„Ах — каза си той и скръсти ръце, — някога кралската власт е
имала правото да обжалва делата… Нашата страст към равенство
съвсем ще убие ония времена…“

Този достолепен магистрат познаваше привлекателната страна и
страданията на незаконните връзки. Както видяхме, Естер и Люсиен
бяха наели жилището, където Гранвил бе живял в таен брак с
госпожица дьо Белфьой и откъдето един ден тя бе избягала, отвлечена
от един окаяник. (Виж „Двоен брак“ в „Сцени от частния живот“.)

Точно когато главният прокурор си казваше: „Комюзо сигурно е
извършил някаква глупост“, следователят почука два пъти на вратата
на кабинета му.

— Я, драги Камюзо, как е делото, за което ви говорих тази
сутрин?

— Зле, господни графе, четете и съдете сам!
Камюзо подаде протоколите от двата разпита на господин дьо

Гранвил, който взе очилата си и отиде да ги прочете до прозореца.
Четенето не продължи много.

— Вие сте изпълнили дълга си — каза главният прокурор
развълнувано. — Всичко е казано и делото ще се движи по реда си…
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Проявили сте твърде голямо умение, за да можем да се лишим от
следовател като вас…

Да беше казал: „През целия си живот ще си останете съдия-
следовател“, господин дьо Гранвил нямаше да бъде по-ясен, отколкото
с горната похвална фраза. Камюзо потрепера вътрешно.

— Херцогиня дьо Мофриньоз, на която съм много задължен, ме
бе замолила…

— А, херцогиня дьо Мофриньоз — прекъсна го Гранвил, —
наистина тя е приятелка на госпожа дьо Серизи. Виждам, че не сте се
поддали на никакво влияние. Добре сте направили, ще станете голям
магистрат.
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МНОГО ЛИ Е КЪСНО?

Точно тогава граф Октав дьо Бован отвори вратата, без да чука, и
каза на граф дьо Гранвил:

— Драги приятелю, водя ти една красива жена, която не можеше
да се оправи, щеше да се загуби в нашия лабиринт…

Той държеше за ръка графиня дьо Серизи, която се луташе из
Палатата вече от четвърт час.

— Вие тук, госпожо! — възкликна главният прокурор,
предлагайки й собственото си кресло. — И то в какъв момент!… Това
е господин Камюзо, госпожо — показа й той съдията, после се обърна
към прочутия министерски оратор от времето на Реставрацията: —
Бован, почакай ме при първия председател, той още е в кабинета си и
аз идвам там.

Граф Октав дьо Бован разбра не само, че е излишен, но и че
главният прокурор търси предлог да излезе от кабинета си.

Госпожа дьо Серизи не бе допуснала грешката да дойде в
Съдебната палата с великолепната си кола със син гюрук, носещ герба
на семейството й, с кочияш с ливрея и двама лакеи с къси панталони и
бели копринени чорапи. Когато тръгваха, Азѝ бе внушила на двете
знатни дами, че е необходимо да вземат файтона, с който тя бе
пристигнала заедно с херцогинята; освен това бе накарала
любовницата на Люсиен да избере облекло, равностойно на
някогашната мъжка горна тъмна дреха. Графинята носеше кафяв
редингот, стар черен шал и велурена шапка, на която бяха махнали
цветята и бяха сложили много дебел черен воал.

— Сигурно сте получили нашето писмо… — каза тя на Камюзо,
чието смущение бе изтълкувано от нея като белег на възхитена
почтителност.

— Много късно, госпожо графиньо — отвърна съдията, който
проявяваше тактичност и остроумие само в кабинета си, когато се
разправяше с арестантите.

— Как така много късно?…
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Тя погледна господин Камюзо, видя изписаното по лицето му
униние и добави с деспотичен глас:

— Не може, не трябва да бъде много късно!
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КАКВО ЗНАЧИ ДА СИ ПАРИЖАНКА

Жените, хубавите, извоювали място в живота жени като госпожа
дьо Серизи, са галените деца на френската цивилизация. Ако жените
от другите страни знаеха какво значи да си модерна и богата жена в
Париж, с благороднически титли, всички до една щяха да пожелаят да
дойдат и да се насладят на такова величие. Тези жени държат само на
изграденото от тях благоприличие, на сбора от дребни правила, които
често сме наричали в „Човешка комедия“ „Кодекс на жената“; те не
искат да знаят за създадените от мъжете закони, казват нещата
направо, не се спират пред никакво прегрешение и пред никаква
глупост, защото до една прекрасно са разбрали, че за нищо в живота не
са отговорни освен за женската чест и за децата. Те изричат със смях
най-чудовищни неща, повтарят по повод на всичко думите на
красивата госпожа дьо Бован, казани през първите месеци от
женитбата на съпруга й, когото отишла да вземе от Палатата:

„Съди по-бързо и да си отиваме!“
— Госпожо — каза главният прокурор, — господин Люсиен дьо

Рюбампре не е извършил кражба, нито е отровил някого; обаче
господин Камюзо го е накарал да признае по-голямо престъпление.

— Какво? — запита тя.
— Той е признал, че е приятел и ученик на един избягал

каторжник — отговори главният прокурор на ухото й. — Изглежда, че
абат Ерера, онзи испанец, който е живял близо седем години с него, ще
излезе нашият прочут Жак Колен…

За госпожа дьо Серизи всяка дума на прокурора бе като удар с
желязна пръчка; но произнасянето на всеизвестното име беше ударът,
който я довърши.

— И какво ще последва? — запита тя със замиращ глас.
— Това — продължи мисълта и господин дьо Гранвил, който

говореше тихо, — че каторжникът ще бъде предаден на наказателен
съд и че ако бъде призован заедно с него като лице, възползувало се
съзнателно от престъпленията на този човек, Люсиен ще бъде извикан
като тежко изложил се свидетел…
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— О! Това няма да стане никога!… — извика тя високо с
необикновена увереност. — Аз няма да се поколебая да избирам между
смъртта и перспективата да видя човека, когото обществото е считало
за най-добър мой приятел, обявен от съда като другар на един
каторжник… Кралят обича много моя мъж…

— Госпожо — каза високо и с усмивка главният прокурор, —
кралят няма ни най-малка власт дори върху най-дребния съдия-
следовател в кралството, нито пък върху разискванията в наказателния
съд. Там е величието на нашите нови институции. Аз сам току-що
поздравих господин Камюзо за умението му…

— За неумението му — прекъсна го бързо графинята,
обезпокоена много по-малко от съглашателството на Люсиен с някакъв
си злодей, отколкото от връзката му с Естер.

— Ако прочетете протоколите за разпитите, на които господин
Камюзо е подложил двамата обвиняеми, ще видите, че всичко зависи
от него…

След тези думи — единствените, които главният прокурор
можеше да си позволи — и след като хвърли по женски (или, ако щете,
по съдийски) тънък поглед, той тръгна към вратата на кабинета си. На
прага се обърна и добави:

— Извинете ме, госпожо, трябва да кажа нещо на Бован…
А това на езика на светското общество означаваше за графинята:

„Не мога да бъда свидетел на това, което ще стане между вас и
Камюзо…“
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НА КАКВО СА СПОСОБНИ ПАРИЖАНКИТЕ

— Какво представляват тези разпити? — запита Леонтин кротко
Камюзо, застанал объркан пред жената на един от най-
високопоставените мъже в страната.

— Госпожо — отговори той, — един писар записва въпросите на
следователя и отговорите на подследствените; протоколът се подписва
от писаря, от следователя и от арестуваните. Протоколите са част от
процедурата, не определят характера на обвинението и изпращането на
арестуваните пред наказателния съд.

— Добре — продължи тя, — ами ако бъдат унищожени?…
— Ах, госпожо, това би било престъпление, което никой

следовател не може да извърши, престъпление по отношение на
обществото!

— Още по-голямо престъпление спрямо мен е обаче, че са
написани, но засега това е единственото доказателство против Люсиен.
Я ми ги прочетете, та да видим има ли някакъв начин да се спасим.
Божичко, не става въпрос само за мен, аз бих умряла на драго сърце, а
за господин дьо Серизи.

— Не смятайте, че съм забравил какво уважение ви дължа,
госпожо — каза Камюзо. — Ако например господин Попино бе
натоварен с това следствие, щяхте да бъдете много по нещастна,
защото той нямаше да отиде да се съветва с главния прокурор. Никой
нищо нямаше да знае. Вижте, госпожо, всичко е иззето от дома на
господин Люсиен, дори и писмата ви…

— О! И писмата ми!
— Ето ги, те са запечатани… — каза следователят.
Във вълнението си графинята позвъни, сякаш си беше в къщи;

влезе прислужникът от канцеларията на главния прокурор.
— Донесете свещи! — каза тя.
Прислужникът запали една свещ и я сложи на камината, а през

това време графинята разглеждаше писмата си, броеше ги, после ги
смачкваше и ги хвърляше в огнището, след което бързо запали
купчината листове, като си послужи с последното писмо, което нагъна
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като факла. С двата протокола в ръка Камюзо гледаше глупаво как
горят писмата. Графинята, която изглеждаше заета единствено с
унищожаването на доказателствата за любовта си, наблюдаваше
следователя с крайчеца на окото си. Без да бърза, тя измери
движенията си и с котешка пъргавина сграбчи двата протокола и ги
хвърли в огъня; Камюзо ги извади оттам, но графинята се хвърли
върху него и улови пламналите документи. Последва борба, по време
на която Камюзо викаше:

— Госпожо! Госпожо! Вие посягате на… Госпожо…
Някакъв мъж се втурна в кабинета и графинята не можа да не

изпищи, като позна граф дьо Серизи и зад него господин дьо Гранвил и
господин дьо Бован. Обаче Леонтин искаше на всяка цена да спаси
Люсиен, затова не пускаше страшните обгербвани листове, които
държеше като с клещи, макар пламъците да бяха обгорили вече
нежната й кожа.

Най-сетне Камюзо, чиито пръсти също бяха засегнати от огъня,
като че ли се засрами от това положение и пусна документите;
останало бе само парчето хартия в ръцете на двамата борещи се, което
огънят не бе успял да обхване. Тази сцена стана за по-кратко време,
отколкото е нужно, за да се прочете описанието й.
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СМЕХОТВОРНА ИСТОРИЯ

— За какво става въпрос между вас и госпожа дьо Серизи? —
обърна се министърът към Камюзо.

Преди следователят да отговори, графинята подпали
документите на свещта и ги хвърли върху остатъците от писмата,
които огънят не бе унищожил напълно.

— Би трябвало да направя оплакване срещу госпожа графинята.
— А какво е извършила тя? — запита главният прокурор, като

гледаше ту графинята, ту следователя.
— Изгорих протоколите от разпитите — отвърна със смях тази

съвременна жена, толкова щастлива от постъпката си, че още не
чувствуваше обгарянията по ръцете си. — Ако това е престъпление,
добре! Господинът може пак да започне ужасните си драскулки.

— Така е — каза Камюзо, опитвайки се да възстанови
достойнството си.

— Много хубаво, значи, всичко е наред — намеси се главният
прокурор. — Обаче, скъпа графиньо, не би трябвало да си позволявате
подобни волности със съдебните служители, те могат и да не обърнат
внимание на това коя сте.

— Господин Камюзо се съпротивяваше храбро срещу жена, на
която никой не може да устои, честта на съдийското облекло е спасена!
— смееше се граф дьо Бован.

— А? Господин Камюзо се е съпротивявал?… — каза засмяно
главният прокурор. — Той е много смел човек, аз не бих се решил да
се противя на графинята!

Това тежко посегателство се превърна в шега на една хубава
жена, на която и самият Камюзо се смееше.

Тогава главният прокурор забеляза един човек, който бе останал
сериозен. Основателно изплашен от държането и изражението на граф
дьо Серизи, господин дьо Гранвил го отведе настрана.

— Приятелю — каза му той на ухото, — мъката ти ме кара да
престъпя за пръв и последен път в живота задълженията си.

Той позвъни; прислужникът влезе.
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— Кажете на господин дьо Шаржбьоф да дойде.
Господин дьо Шаржбьоф, млад стажант-адвокат, бе секретар на

главния прокурор.
— Драги господин следователю — обърна се тогава главният

прокурор към Камюзо, като го отведе към прозореца, — вървете в
кабинета си и възстановете заедно с писаря показанията на абат
Карлос Ерера: те не са подписани от него и лесно могат да се
възстановят. Утре ще направите очна ставка между този испански
дипломат и господата Растиняк и Бианшон, които няма да познаят в
него нашия Жак Колен. Като бъде сигурен, че ще го пуснат на свобода,
тоя човек ще подпише показанията. Що се отнася до Люсиен дьо
Рюбампре, освободете го още тази вечер, защото той най-малко ще
говори за унищожения протокол от разпита, особено след като го
смъмря. Утре вестник „Газет де Трибюно“ ще съобщи за бързото
освобождаване на този млад човек. Да видим сега страда ли
правосъдието от тези мерки. Ако испанецът е каторжникът, имаме
хиляди начини да го хванем отново и да го съдим, защото ще изясним
по дипломатически път живота му в Испания; Корантен, началникът
на контраполицията, ще бъде по следите му и ние няма да го изпуснем
от очи; затова отнасяйте се добре с него, не го дръжте вече в отделна
килия, наредете да го сложат тази нощ в „пистола“… Можем ли да
убием граф дьо Серизи, графинята и Люсиен за някаква си кражба на
седемстотин и петдесет хиляди франка, която при това е недоказана и е
извършена в ущърб на Люсиен? Не е ли по-добре да оставим той да
загуби тази сума, но да запазим доброто му име?… Особено когато в
провинението са увлечени един министър, жена му и херцогиня дьо
Мофриньоз… Този млад човек е като изцапан плод, не го оставяйте да
загние… Това е работа за половин час. Вървете, чакам ви. Часът е три
и половина, съдиите са още тук, съобщете ми, ако успеете да получите
редовна присъда за недоказаност… в противен случай Люсиен ще
почака до утре сутринта.

Камюзо поздрави и излезе, обаче госпожа дьо Серизи, която
изпитваше силни болки от изгарянията, не отговори на поздрава му.
Господин дьо Серизи, който беше излязъл вън от кабинета, докато
главният прокурор говореше със следователя, се върна с бурканче чист
восък и намаза ръцете на жена си, шепнейки на ухото й:

— Леонтин, защо дойде тук, без да ме предупредиш?
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— Горкичкият! — отговори му тя на ухото. — Прости ми, като
луда съм, но тази работа засяга не само мен, а и теб.

— Обичай този младеж, щом съдбата така е решила, но не
показвай така любовта си пред всички — отговори нещастният съпруг.

— Хайде, скъпа графиньо — каза господин дьо Гранвил, след
като поговори малко с граф Октав, — надявам се, че ще отведете
господин дьо Рюбампре на вечеря у вас тази вечер.

Това полуобещание така подействува на госпожа дьо Серизи, че
тя се разрида.

— Мислех, че не са ми останали вече сълзи — усмихна се тя. —
Но не бихте ли могли да доведете тук господин дьо Рюбампре?

— Ще се постарая да наредя да го доведат разсилни, за да
избегнем съпровождането му от стража — отвърна господин дьо
Гранвил.

— Вие сте добър като дядо господ! — каза тя на главния
прокурор с изблик, от който гласът й зазвуча като божествена мелодия.

„Жени като нея са прелестни, не можеш да им противостоиш!“
— каза си граф Октав.

И той се натъжи, като си спомни за своята жена. (Виж „Онорин“
в „Сцени от частния живот“.)

Излизайки оттам, господин дьо Гранвил се спря с младия
Шаржбьоф, когото упъти какво да каже на Масол, един от редакторите
на „Газет де Трибюно“.
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ГЛАВА, В КОЯТО СВЕТСКИЯТ МЪЖ И ПОЕТЪТ СЕ
СЛИВАТ В ЕДНО

Докато хубави жени, министри и висши съдебни служители
съзаклятничеха как да спасят Люсиен, ето какво правеше той в
„Консиержри“. Минавайки покрай входното гише, поетът каза на
писаря, че господин Камюзо му разрешава да пише и поиска пера,
мастило и листове. След две думи, казани на ухото на директора от
секретаря на Камюзо, един от надзирателите получи веднага
нареждане да му ги занесе. През краткото време, докато чакаше
надзирателя да вземе и да му донесе исканите неща, горкият млад
човек, комуто представата за очната ставка с Жак Колен бе
непоносима, изпадна в злокобни размисли, така че мисълта за
самоубийство, на която се бе вече поддал веднъж, без да успее да я
осъществи, стана натрапчива. Според някои големи лекари психиатри
самоубийството у известни натури е завършек на умствено
разстройство, а откакто го бяха арестували, Люсиен мислеше само за
това. Многократно препрочетеното писмо на Естер засили желанието
му да умре, като му припомняше в същото време края на Ромео,
самоубил се до Жулиета. Ето какво написа той.

„Това е моето завещание
«Консиержри», 15 май 1830 година

Долуподписаният завещавам на децата на сестра ми
— госпожа Ев Шардон, съпруга на Давид Сешар, бивш
печатар в Ангулем — и на господин Давид Сешар всички
движими и недвижими имоти, които притежавам в деня на
моята смърт, без сумите за някои отделни плащания и за
дарения, за които моля да се погрижи изпълнителят на
завещанието ми.

Упълномощавам господин дьо Серизи да приеме
задължението и да стане изпълнител на завещанието ми.

Да се платят: 1. На абат Карлос Ерера триста хиляди
франка. 2. На господин барон дьо Нюсенжан сто и
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четиридесет хиляди франка, които да се вземат, в случай че
бъдат намерени, от откраднатите от дома на госпожица
Естер седемстотин и петдесет хиляди франка.

Като наследник на госпожица Естер Гобсек,
завещавам сумата седемстотин и шестдесет хиляди франка
на благотворителните заведения в Париж за основаване на
специален приют за проститутки, които биха желали да
оставят гибелния си и порочен занаят.

Освен това завещавам на същите необходимата сума
за закупуване на доживотна рента от тридесет хиляди
франка с пет на сто лихва. Годишната лихва да бъде
използувана на всеки шест месеца за освобождаването на
затворници за дългове, до две хиляди франка.
Администрацията на благотворителните заведения да
подбере измежду задържаните за дългове най-достойните
за това.

Моля господин дьо Серизи да отдели сумата
четиридесет хиляди франка, за да се издигне паметник в
източното гробище на госпожица Естер, като моля и аз да
бъда погребан до нея. Гробът да бъде четвъртит като
старите гробници; на хоризонтална плоча да се поставят
легнали нашите две статуи от бял мрамор, с глава,
положена на възглавница, със съединени и устремени към
небето ръце. Да няма надгробен надпис.

Моля господин граф дьо Серизи да предаде на
господин Йожен дьо Растиняк за спомен златните тоалетни
прибори от моя дом.

Накрая, също за спомен, моля изпълнителя на
завещанието ми да приеме като подарък моята библиотека.

Люсиен Шардон дьо Рюбампре“

Това завещание бе сложено в писмото, адресирано до граф дьо
Гранвил, главен прокурор на Кралския съд в Париж, в което се
казваше:

„Господин графе,
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Поверявам ви моето завещание. Когато отворите това
писмо, аз няма да бъда вече жив. В желанието да бъда
пуснат на свобода отговорих така подло на
заблуждаващите въпроси на господин Камюзо, че въпреки
невинността си мога да бъда замесен в един безчестен
процес. Дори да предположа, че изляза от него оправдан и
неопетнен, животът ми ще стане невъзможен заради
подозрителното отношение на обществото.

Моля ви предайте на абат Карлос Ерера тук
приложеното писмо, без да го отворите, а на господин
Камюзо — надлежно формулирания отказ, който слагам в
същия плик.

Не вярвам да посегнат на печата на плик,
предназначен за вас. Доверявайки ви се, аз ви казвам
«сбогом», като ви изразявам за последен път моите
уважения и ви моля да вярвате, че писмото ми до вас е
израз на признателността ми за всичките добрини, с които
сте обсипвали вашият покоен слуга

Люсиен дьо Р.“

„До абат Карлос Ерера
Мой скъпи абате, от вас съм видял само добро, а ви

предадох. Тази неволна неблагодарност ме убива, затова,
когато четете тези редове, аз няма да бъда вече жив; няма
да ви има при мен, за да ме спасите.

Вие ми предоставихте изцяло правото да ви погубя и
да ви захвърля на земята като остатък от пура, ако от това
бих имал някаква полза; аз обаче не използувах умно това
право. За да се измъкне от затруднение, подмамен от един
ловък въпрос на съдията-следовател, вашият духовен син,
оня, на когото гледахте като на ваше дете, се нареди на
страната на хората, които искат да ви убият на всяка цена с
желанието да накарат света да повярва в идентичността,
която за мен е невъзможна, между вас и някакъв френски
злодей. Това е всичко.
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Във върховния час на раздялата между човек с
вашата сила и мен, от когото вие пожелахте да направите
голяма личност, каквато аз не съумях да стана, не би
трябвало да се разменят глупости. Вие пожелахте да
направите от мен силен и известен човек, а ме хвърлихте в
бездната на самоубийството, това е. Много отдавна вече
виждах как ми се завива свят.

Както вие казвахте понякога, има хора, произлезли от
Каин, и други — от Авел. В голямата драма на
човечеството Каин въплъщава съпротивата. Вие
произлизате от Адам по тази именно линия, на нея дяволът
е продължил да вдъхва от своя огън и първата искрица от
него е била хвърлена върху Ева. Сред демоните, родени от
тази връзка, от време на време има и такива, които са
страшни, с невероятни организми, съсредоточаващи
всичките човешки сили, подобни на онези необуздани
зверове в пустинята, чието съществуване се нуждае от
огромните пространства, в които те живеят. Тези хора са
опасни за обществото, както лъвовете биха били опасни
сред Нормандия; те се нуждаят от пасбища, разкъсват
простаците и ядат парите на глупците; тяхната игра е тъй
опасна, че в края на краищата те убиват незначителното
куче, което са превърнали в свой другар, в свой идол. Ако
бог пожелае, тези странни същества биват Мойсей, Атила,
Карл Велики, Мохамед или Наполеон; но остави ли той да
ръждясат тези исполински негови оръдия на океанското
дъно на едно поколение, те се превръщат в Пугачов,
Робеспиер, Лувел или абат Карлос Ерера. Надарени с
огромна власт над по-неукрепналите, те ги привличат и ги
смачкват. По естеството си това е нещо голямо и велико. То
е като отровно и ярко обагрено растение — омая за децата
в гората. То е поезия на злото. Хора като вас трябва, да
живеят в пещери и да не излизат оттам. Ти ме накара да
водя исполинско съществуване и аз взех своя дял от
живота. Ето защо вече мога да измъкна главата си от
гордиевия възел на твоите съображения, за да я сложа в
примката на вратовръзката си.
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За да поправя грешката си, предавам на главния
прокурор, че се отричам от показанията си. Вие ще
съумеете да се възползувате от този документ.

По силата на моето завещание ще ви бъдат върнати,
господин абат, сумите, принадлежащи на вашия орден, с
които разполагахте твърде неразумно заради мен
вследствие на бащинската нежност, която ми
засвидетелствувахте.

И така, сбогом, сбогом, величествен образ на злото и
на покварата; ако бяхте тръгнали по правия път, вие щяхте
да станете нещо повече от Хименес и от Ришельо; вие
удържахте думата си; а аз отново съм онзи, който бях на
брега на Шарант, когато ви разказах чаровните измами на
една мечта; за нещастие не съм вече пред реката в моя
роден край, където щях да удавя дребните грехове на
младостта си, а пред Сена и гробът ми е една килия в
«Консиержри».

Не жалете за мен: възхищението ми от вас бе
равностойно на презрението ми.

Люсиен“

„Декларация
Долуподписаният заявявам, че се отричам изцяло от

протокола на разпита, направен днес от господин Камюзо.
Абат Карлос Ерера се наричаше обикновено мой

духовен баща и аз навярно съм се измамил относно тази
дума, схваната погрешно в друг смисъл от следователя.

Известно ми е, че с политическа цел и за да
унищожат някои тайни, засягащи испанския двор и
Тюйлери, тъмните агенти на дипломацията се опитват да
представят абат Карлос Ерера за един каторжник, наречен
Жак Колен; обаче абат Карлос Ерера не ми е доверявал
никога друго освен усилията, които е положил, за да
намери доказателства за смъртта или за съществуването на
Жак Колен.

«Консиержри», 15 май 1830 година
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Люсиен дьо Рюбампре“
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ТРУДНОСТИ ПРИ САМОУБИЙСТВАТА В ЗАТВОРА

Трескавото състояние преди самоубийството придаваше на
Люсиен бистрота на мисълта и бързина на ръката, позната на
писателите, изпаднали в плен на творческо вдъхновение. Възбудата му
бе тъй силна, че за половин час изписа четирите страници. Той ги
постави в един плик, запечата го с червен восък, притисна отгоре
силно пръстена си с герб и постави пакета на видно място насред пода.
Наистина трудно беше да се вложи повече достойнство в
двусмисленото положение, в което бе попаднал Люсиен поради
множеството си безчестни постъпки: той спасяваше спомена за себе си
от позор и поправяше злото, причинено на съучастника му, дотолкова,
доколкото находчивостта на светския човек можеше да унищожи
последиците от доверчивостта на поета.

Ако бе в някоя от единичните килии, за Люсиен щеше да бъде
невъзможно да изпълни намерението си, защото тези кутийки от дялан
камък имат за мебелировка само походно легло и една кофа,
предназначена за естествени нужди. Там няма нито гвоздей, нито стол,
нито дори малко столче. Походното легло е така здраво приковано, че
не е възможно да го отместиш без усилия, които надзирателят лесно
ще установи, защото шпионката на вратата е непрекъснато отворена.
Освен това, когато арестуваният вдъхва опасения, наблюдава го
стражар или таен агент. В „пистолата“ и в килията, където доведоха
Люсиен поради вниманието, което следователят пожела да окаже на
младеж от висшето парижко общество, подвижното легло, масата и
столът могат да спомогнат за самоубийството, въпреки че това пак не е
лесно. Люсиен имаше дълга синя копринена връзка; като се върна от
следователя, той се замисли за начина, по който, волно или неволно,
Пишгрю се бе самоубил. Но за да се обесиш, трябва да намериш
опорна точка и пространство между себе си и пода, достатъчно голямо,
така че краката да не докоснат нищо. А прозорецът на килията, който
гледаше към двора, нямаше дръжки и тъй като закованите отвън
железни пречки бяха далеч от Люсиен, нямаше възможност да се обеси
на тях.
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Ето какъв план за самоубийство се породи в изобретателния ум
на Люсиен. Наклоненият отвор на прозореца не му позволяваше да
погледне в двора, но той пречеше и на надзирателите да видят какво
става в килията; стъклата в долната част бяха заменени с две здрави
дъски, обаче във всяка половина на горната част на прозореца бяха
останали малки стъкла, поддържани от напречни летвички. Ако се
качеше на масата, Люсиен можеше да стигне до тази част на
прозореца, да измъкне оттам две стъкла или да ги счупи, така че да
има в ъгъла на едната пречка здрава опорна точка. Той смяташе да
провре оттам връзката си и след като я завърже здраво, да се завърти
около нея, за да я стегне около врата си, а после да блъсне с едно
ритване масата далеч от себе си.

И така той доближи безшумно масата до прозореца, съблече
редингота и жилетката си, после се качи без колебание на масата, за да
избие стъклата над и под първата пречка. Но когато застана на масата и
погледна към двора, за първи път видя наистина вълшебно зрелище.
Директорът на „Консиержри“, който бе получил от господин Камюзо
препоръка да се отнася с най-голямо внимание към Люсиен, бе
наредил, както видяхме, да го преведат през вътрешните коридори на
„Консиержри“, чийто вход е в тъмното подземие срещу Тур дьо
л’Аржан; по този начин младият елегантен мъж не се бе показал пред
тълпата затворници, които се разхождат в двора. Сами можем да съдим
дали гледката на подобно място за разходка е от естество да
развълнува дълбоко душата на един поет.
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ВИДЕНИЕ

Дворът на „Консиержри“ граничи откъм кея с Тур дьо л’Аржан и
кулата Бонбек, така че пространството между тях показва отлично
отвън широчината му. Галерията, наречена Галерия на Сен-Луи,
водеща от Търговската галерия до касационния съд и до кулата Бонбек,
където казват, че още се намирал кабинетът на Сен-Луи, може да даде
на любопитните представа за дължината на двора, защото има същите
размери. Следователно единичните килии и „пистолите“ се намират
под Търговската галерия. Ето защо Мария-Антоанета, чийто карцер е
бил под сегашната единична килия, била заведена пред
революционния съд, който заседавал в помещението на тържествената
зала на касационния съд, по страхотна стълба, направена в дебелите
стени, поддържащи Търговската галерия, през която днес никой не
минава. Една от страните на двора, онази, чийто първи етаж е зает от
Галерията на Сен-Луи, представлява поредица готически колони,
между които архитектите от не знам коя епоха са изградили два етажа
килии, за да се настанят колкото се може повече затворници,
натрупали са мазилки и решетки, зазидали са капителите и средните
части на колоните, както и сводовете на тази великолепна галерия. До
тях води извита стълба, наречена кабинет на Сен-Луи, в самата кула
Бонбек. Това оскверняване на най-величавите спомени от историята на
Франция прави отвратително впечатление.

На височината, на която се намираше, Люсиен обгръщаше с
поглед описваната галерия и детайлите от стражницата, свързващи Тур
дьо л’Аржан с кулата Бонбек и заострените им покриви. Люсиен
остана така смаян, че от възторг забави самоубийството си. Днес
явленията на халюцинацията са дотолкова приети от медицината, че
този мираж на нашите чувства, тази странна способност на ума не са
вече оспорвани. Под напора на някакво усещане, превърнало се поради
силата си в натрапчива идея, човек може да изпадне в състояние,
каквото предизвикват опиумът, хашишът и азотният окис. Тогава се
явяват видения и призраци, мечтите приемат форма, унищожените
предмети оживяват в първоначалния си вид. Онова, което в съзнанието
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е било само мисъл, се превръща в одухотворено същество или в живо
творение. Науката днес смята, че под напора на чувства, стигнали
връхната си точка, мозъкът се напълва с кръв и този именно прилив
предизвиква страхотните игри на въображението в будно състояние, до
такава степен хората не искат да приемат мисълта като жива и
творческа сила. (Виж „Луи Ламбер“ във „Философски етюди“.)
Люсиен видя Палатата в цялата й първична красота. Колоните бяха
стройни, нови и красиви. Жилището на Сен-Луи се показа, каквото е
било някога, и той се възхити от вавилонските му размери и от
източните игри на въображението. Възприе тази величава гледка като
поетично сбогуване с творбите на цивилизацията. Започвайки
приготовленията си за смъртта, той се запита как може това
великолепие да бъде неизвестно в Париж. В него живееха двама души
— единият бе Люсиен — поетът, тръгнал на разходка през
Средновековието под аркадите и куличките на Сен-Луи, а другият
Люсиен подготвяше самоубийството си.
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ДРАМА В ЖИВОТА НА ЕДНА СЪВРЕМЕННА ЖЕНА

Точно когато господин дьо Гранвил даде нарежданията си на
младия секретар, влезе директорът на „Консиержри“; изразът на
лицето му бе такъв, че главният прокурор почувствува — станало е
нещастие.

— Срещнахте ли господин Камюзо? — запита той.
— Не, господине — отговори директорът. — Писарят му Кокар

ми каза да извадя абат Карлос от единичната килия и да пусна на
свобода господин дьо Рюбампре, но вече е много късно.

— Боже мой! Какво се е случило?
— Ето ви плик с писма за вас, които ще ви дадат обяснения за

станалото нещастие — каза директорът. — Надзирателят на двора чул
шум от счупени стъкла в „пистолата“, а съседът на господин Люсиен
надал силни викове, защото чул агонията на този нещастен младеж.
Надзирателят се върна пребледнял от гледката, арестуваният се обесил
на прозореца с връзката си…

Макар директорът да говореше тихо, страшният писък на
госпожа дьо Серизи доказа, че във върховни обстоятелства органите ни
притежават необозрима чувствителност. Графинята бе чула или
отгатнала всичко и преди господин дьо Гранвил да успее да се обърне,
преди господин дьо Серизи или господин дьо Бован да успеят да я
спрат, тя полетя като стрела през вратата и стигна до Търговската
галерия, откъдето се спусна към стълбата, която извежда на улица
Барийори.

Някакъв адвокат тъкмо оставяше тогата си на вратата на едно от
дюкянчетата, които от толкова години задръстваха тази галерия,
където се продаваха обувки и се вземаха под наем адвокатски тоги.

Графинята го запита как да отиде в „Консиержри“.
— Слезте оттук и завийте наляво, входът е откъм кея Де-з-

Орлож, първата аркада.
— Тази жена е луда… — рече търговката — би трябвало да

видим къде отива.
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Никой не можеше да стигне Леонтин, тя летеше. Само лекар би
могъл да обясни как тези бездейни светски жени намират в критични
моменти такива сили. Графинята се втурна през аркадата към входното
гише така стремително, че часовоят не я видя, като влезе. Тя се
отпусна като перо, тласкано от вихри, до решетката и раздруса
железните пръчки в такова изстъпление, че измъкна пречката, която бе
хванала, заби двете парчета в гърдите си, от които бликна кръв, и
падна, като викаше: „Отворете! Отворете!“ с глас, който смрази
надзирателите.

Ключарят се притече.
— Отворете, изпрати ме главният прокурор да спася мъртвия!…
Докато графинята обикаляше по улица Барийори и кея Де-з-

Орлож, господин дьо Гранвил и господин дьо Серизи, които бяха
отгатнали намеренията й, слязоха в „Консиержри“ през Палатата; но
въпреки бързината, те пристигнаха в момента, когато тя припадна при
първата решетка и я вдигнаха жандармите, слезли от стражницата.
Като видяха директора на „Консиержри“, те отвориха вратата и
пренесоха графинята в канцеларията; тя обаче скочи на крака и падна
на колене със сключени ръце.

— Да го видя!… Да го видя!… О, господа, няма да направя нищо
лошо. Но ако не искате да ме видите как умирам, оставете ме да
погледам Люсиен, жив или мъртъв… А, и ти си тук, приятелю,
избирай между смъртта ми и…

Тя се строполи отново на земята, после продължи:
— Ти си добър. Ще получиш обичта ми!…
— Да я изнесем ли оттук?… — запита господин дьо Бован.
— Не, да отидем в килията при Люсиен! — отговори господин

дьо Гранвил, като четеше по смутения поглед на господин дьо Серизи
какви намерения има.

Той вдигна графинята и я улови от едната страна, а господин дьо
Бован — от другата.

— Господине — обърна се господин дьо Серизи към директора,
— пазете гробно мълчание.

— Бъдете спокоен — отвърна директорът. — Решението ви е
правилно. Тази жена…

— Това е съпругата ми…
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— Ах, извинете, господине! Все едно, тя сигурно ще припадне,
като види младия човек, и тогава ще можем да я отнесем с някоя
кола…

— Точно това си мислех и аз — каза графът, — изпратете някой
от хората си да кажат на моите в двора Арле да чакат на входа, само
моята кола е там…

— Ние ще успеем да го спасим — казваше графинята, която
крачеше така смело и енергично, че смая съпровождащите я. — Има
начин да се възвърне животът…

И тя увличаше със себе си двамата висши съдебни служители и
викаше на надзирателя:

— Хайде де, вървете по-бързо, една секунда струва живота на
трима души!

Когато отвориха вратата на килията и графинята видя увисналия
Люсиен така, като че ли дрехите му бяха сложени на закачалка, тя се
хвърли към него да го прегърне, но падна на плочите с писък,
приглушен от някакво изхъркване. След пет минути я отнесоха в дома
й с помощта на графа, полегнала на една възглавница; мъжът й стоеше
на колене до нея. Граф дьо Бован бе отишъл да потърси лекар, който да
даде първа помощ на графинята.
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КАК СВЪРШВА ВСИЧКО

Директорът на „Консиержри“ огледа външната решетка при
входа на затвора и каза на секретаря си:

— Икономии не са правени, пречките са от ковано желязо,
пробвали са ги, за всичко това е платено извънредно скъпо и все пак в
тази пречка е имало шупли!…

Когато се прибра в кабинета си, главният прокурор бе принуден
да даде други нареждания на секретаря си.

За щастие Масол още не бе дошъл.
Няколко секунди след излизането на господин дьо Гранвил,

който побърза да отиде при господин дьо Серизи, Масол дойде при
своя колега Шаржбьоф в канцеларията на главния прокурор.

— Драги приятелю — каза му младият секретар, — ако желаете
да ми направите удоволствие, ще поместите това, което ще ви
издиктувам, в утрешния брой на вестника си, в колоната на съдебните
съобщения; вие измислете заглавието. Пишете!

И той издиктува следното:

„Установи се, че госпожица Естер сама е посегнала
на живота си.

Алибито и липсата на вина у господин Люсиен дьо
Рюбампре ни дават основание да съжаляваме за
арестуването му, толкова повече, че точно когато
следователят издаде заповед за освобождаването му,
младият човек внезапно почина.“

— Не е нужно, драги ми, да ви препоръчвам най-голяма
сдържаност за тази дребна услуга — добави младият стажант.

— Понеже ми правите честта да ми окажете доверие, ще си
позволя да отбележа нещо — отговори Масол. — Такова съобщение
ще предизвика тълкувания, обидни за правосъдието…
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— Правосъдието е достатъчно силно, за да може да ги понесе —
възрази младият служител в прокуратурата с горделивия тон на бъдещ
магистрат, ученик на господин дьо Гранвил.

— Позволете ми все пак да се намеся, драги колега — с две
изречения тази неприятност може да се избегне.

И адвокатът-журналист написа:
„Съдебните органи нямат никаква вина за това голямо нещастие.

Аутопсията, която бе направена веднага след това, доказа, че смъртта
се дължи на спукване на разширен кръвоносен съд в последния му
стадий. Ако господин Люсиен дьо Рюбампре се е почувствувал
засегнат от арестуването си, смъртта му е щяла да настъпи много по-
рано. Ние обаче смятаме за разумно твърдението, че покойният млад
човек не само не се е безпокоял от това, че е арестуван, но се е смеел и
е казвал на хората, придружаващи го от Фонтенбло до Париж, че щом
се яви пред съдията, и невинността му ще бъде доказана.“

— Нали това спасява всичко?… — запита той.
— Прав сте, драги колега.
— Утре главният прокурор ще ви изкаже благодарност — добави

лукаво Масол.
Ето как най-големите събития в живота се предават чрез

рубриката на малките парижки съобщения с половинчата
достоверност. Това се отнася и до много други по-маловажни неща.

Сега след смъртта на Естер и Люсиен на повечето читатели,
както и на избраната публика може би настоящото повествование ще
се стори окончателно завършено; но въпреки безчестния им живот
съдбата на Жак Колен, Азѝ, Йороп и Пакар няма да е тъй неинтересна,
че да не пожелаят да узнаят как завършват те. Впрочем последното
действие на тази човешка драма ще допълни истината на нравите,
съдържащи се в нашия разказ, и ще покаже как са приключили
останалите неразрешени и странно преплели се в живота на Люсиен
различни интереси, като прибавим към образите на най-
високопоставените герои някои от отвратителните образи на каторгата.
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ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
ПОСЛЕДНОТО ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕ НА

ВОТРЕН
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ДВЕТЕ РОБИ[1]

 
— Какво има, Мадлен! — запита госпожа Камюзо, като видя, че

камериерката й влиза при нея с изражение, което някои хора умеят да
си придадат в критични обстоятелства.

— Госпожо — отвърна Мадлен, — господин Камюзо току-що се
върна от Палатата; но е толкова разстроен и е в такова състояние, че
може би е добре госпожата да отиде да го види в кабинета му.

— Каза ли нещо? — запита госпожа Камюзо.
— Не, госпожо, но никога не сме виждали господина такъв, като

че ли го втриса; целият е прежълтял, разстроен е и…
Без да дочака края на изречението, госпожа Камюзо излезе

тичешком от стаята и се втурна при мъжа си. Следователят седеше в
едно кресло, проснал крака, с глава, облегната назад, с отпуснати ръце
и втренчени очи, съвсем като че ли щеше да изгуби съзнание.

— Какво ти е, скъпи мой? — запита изплашена жена му.
— Ах, горкичката ми Амели, случи се нещо ужасно… Още

треперя. Представи си, главният прокурор… Не, госпожа дьо Серизи…
те… Не знам откъде да започна…

— Започни от края!… — каза госпожа Камюзо.
— Добре! Точно когато в заседателната зала на Първа съдебна

инстанция господин Попино слагаше и последния подпис на
присъдата за недоказаност, издадена вследствие доклада ми, с която се
освобождаваше Люсиен дьо Рюбампре… Както и да е, всичко беше
вече свършено! Писарят изнасяше вече черновата на съдебното
решение; щях да се освободя от тази работа… и ето ти го, че влиза
председателят на съда и започва да чете присъдата.

— Вие пускате на свобода един мъртвец — каза ми той със
студен присмех. — Младият човек е отишъл, както казва господин дьо
Бонал, при своя природен съдник. Починал е вследствие на внезапен
мозъчен удар…

Отдъхнах си, помислих, че е станало нещастие.
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— Ако добре ви разбирам, господин председателю, става дума за
удара на Пишгрю — каза господин Попино.

— Господа — продължи председателят все така сериозно, —
трябва да знаете, че за хората младият Люсиен дьо Рюбампре е
починал поради скъсване на разширен кръвоносен съд.

Всички се спогледахме.
— В тази неприятна история са замесени високопоставени лица

— продължи председателят. — Макар че вие само сте си изпълнили
дълга, господин Камюзо, дано даде господ госпожа дьо Серизи да не
остане луда от това сътресение! Отнесоха я полумъртва. Преди малко
срещнах главния прокурор така отчаян, че просто ми дожаля. Много
далеч сте отишли, драги Камюзо! — добави той на ухото ми.

— Да, скъпа моя, като излязох, едва вървях. Краката ми толкова
трепереха, че не посмях да тръгна по улицата, а отидох да си почина в
кабинета. Кокар, който подреждаше досието от това нещастно
следствие, ми каза, че някаква красива жена била влязла с пристъп в
„Консиержри“, поискала да спаси живота на Люсиен, в когото била
лудо влюбена, и припаднала, като го намерила обесен с връзката му на
прозореца на „пистолата“. Мисълта, че с начина, по който разпитвах
този млад човек, който, между нас казано, беше напълно виновен, съм
могъл да причиня самоубийството му, ме преследва, откакто излязох от
Палатата, и все още ми се струва, че губя съзнание…

— Хайде сега! Да започнеш да се смяташ за убиец, защото един
затворник се обесил в килията си точно когато си щял да го пуснеш на
свобода!… — възкликна госпожа Камюзо. — Следователят е като
генерал, под когото убиват коня му!… Това е всичко.

— Тези сравнения, миличка, са добри само ако човек иска да се
шегува, а сега шегата е неуместна. В нашия случаи мъртвият
сграбчва живия. Люсиен отнася в ковчега си нашите надежди.

— Тъй ли?… — запита госпожа Камюзо с дълбока ирония.
— Да, кариерата ми е свършена. Ще си остана за дял живот

прост съдия-следовател в департаментския съд. Още преди тази
съдбоносна развръзка господин дьо Гранвил беше много недоволен от
обрата, който бе взело следствието: но думите му към нашия
председател ми доказват, че докато господин дьо Гранвил е главен
прокурор, аз никога няма да напредна!
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Да напреднеш! Ето я страшната дума, мисълта, която в наши дни
превръща висшия съдебен служител в чиновник.

Някога магистратът постигаше без бавене онова, което му се
полагаше. Три или четири председателски шапки бяха достатъчни за
стремежите във всеки парламент. Службата съветник задоволяваше
хора като дьо Брос или като Моле в Дижон, както и в Париж. Тъй като
сама по себе си тя бе вече цяло състояние, за да бъде носена както
подобава, изискваше и голямо богатство. В Париж, извън парламента,
хората от съдийското съсловие можеха да се домогват само до три по-
високи длъжности: върховен контрол, пазител на държавния печат и
канцлер. В по-низшите сфери, след парламентите, един прокурор в
наказателен съд се смяташе доста важна личност и бе щастлив, ако
остане през целия си живот на това място. Сравнете положението на
един съветник в кралския съд в Париж през 1829 година, който няма
друго състояние освен заплатата си, с положението на съветника в
парламента през 1729 година! Разликата е голяма! Днес парите са
повсеместна обществена гаранция, съдебните служители са
освободени от задължението да притежават както някога голямо
богатство; така че като депутати или перове на Франция те трупат едно
след друго длъжности като съдебни служители, стават и съдии, и
законодатели и търсят да извлекат полза от други обществени
положения, а не от онези, от които би трябвало да дойде целият им
авторитет.

С една дума, съдийското съсловие гледа да се отличи, като
напредва, както това става във войската или в администрацията.

Макар че не накърнява независимостта на съдебния, служител,
този стремеж е преизвестен и съвсем естествен, а и последиците му са
съвсем очевидни, така че съдийството не губи значението си пред
общественото мнение. Заплатата, давана от държавата, превръща
свещеника и съдията в чиновници. Повишенията, които могат да се
получават, развиват честолюбието; честолюбието поражда угодническо
отношение към властта, а днешното равенство поставя подсъдния и
съдника на една и съща обществена плоскост. Така че през XIX век,
когато се смята, че сме напреднали във всяко отношение, двата стълба,
на който и да било обществен ред, религията и правосъдието, са се
омаловажили.

— А защо да не напреднеш? — запита Амели Камюзо.
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Тя погледна мъжа си подигравателно, чувствувайки, че е
необходимо да вдъхне енергия на човека, в когото бе вложила
честолюбието си и на който свиреше като на инструмент.

— Защо се отчайваш? — продължи тя с движение, предаващо
прекрасно безгрижното й отношение към смъртта на арестувания. —
Това самоубийство ще ощастливи двете жени — врагове на Люсиен,
госпожа д’Еспар и братовчедка й, графиня Шатле. Госпожа д’Еспар е в
отлични отношения с пазителя на държавния печат; чрез нея ти можеш
да получиш аудиенция от негова светлост, на която ще разкриеш
тайната на тази история. А щом министърът на правосъдието е твой
защитник, какво има да се страхуваш от твоя председател и от главния
прокурор?

— Ами господин и госпожа дьо Серизи?… — извика нещастният
съдия. — Пак ти казвам, че госпожа дьо Серизи е луда! Казват, че е
полудяла по моя вина!

— Е, безразсъдни съднико, ами щом като е луда, тя не може да ти
навреди! — разсмя се госпожа Камюзо. — Хайде, разкажи какво стана
днес!

— Боже мой — отговори Камюзо, — точно когато бях накарал
оня нещастен младеж да си признае всичко и когато той заяви, че
мнимият испански свещеник наистина е Жак Колен, херцогиня дьо
Мофриньоз и госпожа дьо Серизи ми изпратиха чрез камериера една
бележка, с която ме молеха да не го подлагам на разпит. А всичко бе
вече свършено…

— Ти, значи, съвсем си загубил ума си! — каза Амели. — Щом
си сигурен в твоя секретар, можел си спокойно да върнеш Люсиен,
умело да го успокоиш и да поправиш протокола!

— Ами и ти си като госпожа дьо Серизи, вземаш на подбив
правосъдието! — каза Камюзо, който не бе способен да се подиграва с
професията си. — Госпожа дьо Серизи взе протоколите и ги хвърли в
огъня!

— Това се казва жена! Браво!
— Госпожа дьо Серизи ми каза, че по-скоро ще вдигне във

въздуха Съдебната палата, отколкото да остави един младеж, който се
е ползувал от благоволението на херцогиня дьо Мофриньоз и от
нейното благоволение да бъде поставен на подсъдимата скамейка в
наказателния съд редом с един каторжник!…
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— Та твоето положение е прекрасно, Камюзо… — каза Амели,
без да може да сдържи усмивката си на превъзходство.

— А, да! Прекрасно!
— Ти си изпълнил дълга си…
— Да, за нещастие, и то въпреки йезуитския съвет на господин

дьо Гранвил; който ме срещна на кея Малаке…
— Тази сутрин?
— Тази сутрин!
— В колко часа?
— В девет часа.
— Ох! Камюзо! — каза Амели, като кършеше ръце. — А аз

непрекъснато ти повтарям да внимаваш… Боже мой, това не е мъж, а
каруца с чакъл, която влача със себе си!… Твоят главен прокурор те е
изчаквал да минеш, Камюзо, той сигурно ти е дал някои препоръки.

— Ами да…
— А ти не си го разбрал! Щом като си глух, ще си останеш за

цял живот съдия за следствия без последствие. Събери си сега ума и
ме слушай! — затвори тя устата на мъжа си, който искаше да й възрази
нещо. — Значи, смяташ, че работата е свършена?

Камюзо погледна жена си като селянин, застанал пред някой
фокусник.

[1] Намек за съдийската тога на господин Камюзо по време на
съдебните процеси и домашната роба на госпожа Камюзо. — Б.пр. ↑
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ПЛАНЪТ НА АМЕЛИ

— Щом херцогиня дьо Мофриньоз и графиня дьо Серизи са
злепоставени, те и двете трябва да ти станат покровителки — започна
Амели. — Да видим сега: госпожа д’Еспар ще поиска за теб среща с
пазителя на държавния печат, на когото ти ще разкажеш цялата
история, а с нея той ще позабавлява краля; защото на всички владетели
е приятно да познават и опакото на тъканта и да са в течение на
истинските причини за събитията, които хората обсъждат зяпнали. От
този момент нито главният прокурор, нито господин дьо Серизи са
вече страшни…

— Жена като теб е истинско съкровище! — възкликна
следователят, добил нова смелост. — В края на краищата аз разкрих
тайната на Жак Колен и ще го изпратя да се оправя пред наказателния
съд, аз ще разкрия и престъпленията му. В кариерата на един
следовател подобен процес е победа…

— Камюзо — каза Амели, която виждаше с удоволствие как
мъжът й се освобождава от нравственото и физическо униние, в което
го бе хвърлило самоубийството на Люсиен дьо Рюбампре, —
председателят ти казал преди малко, че си отишъл много далеч; сега
пък тръгна на другаде… Пак се отклоняваш от правия път, мили мой!

Следователят остана прав и загледа изумен жена си.
— Кралят и пазителят на държавния печат може да останат

много доволни, че са узнали тайната на това дело и същевременно да
се разгневят, че със защитните си речи адвокати с либерални
убеждения извикват пред съда важни личности като Серизи,
Мофриньоз и Гранлийо, с една дума, всички, които, косвено или не, са
намесени в този процес.

— Всички са вътре!… В ръцете ми са! — викна Камюзо.
Съдията стана и се заразхожда из кабинета си като Сганарел,

когато търси изход от някое забъркано положение.
— Слушай, Амели! — застана той пред жена си. — Сега си

спомням една наглед дребна подробност, която в моето положение е от
огромно значение. Представи си, мила моя, този Жак Колен е исполин
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на хитростта, притворството и измамата… У него има нещо дълбоко…
О! Той е… как да ти кажа?… Един вид Кромуел сред каторжниците!…
Никога не съм срещал такъв престъпник, аз сам почти се хванах на
думите му… Но при криминалното следствие подалият се крайчец на
конеца помага да се намери кълбото, с което тръгваш из лабиринта и
на най-тъмните съвести, и на най-неясните факти. Като видя, че
прелиствам писмата, иззети в дома на Люсиен дьо Рюбампре, Жак
Колен ги погледна като човек, който иска да види дали няма и друг
пакет, и неволно направи движение на видимо задоволство. Този
поглед на крадец, преценяващ някакво съкровище, движението на
арестанта, който си казва: „Имам с какво да се боря“, ми изясниха сума
неща. Само вие, жените, ние и затворниците можем да поместим в
един-единствен поглед цели сцени, където се разкриват измами,
сложни като секретни брави. Как да ти кажа, за миг се споделят цели
томове подозрения! Това е нещо страшно, то е като живота и смъртта,
събрани в един само поглед. Помислих си, че този юначага сигурно
притежава и други писма! После хилядите други подробности на
следствието ме погълнаха. Забравил бях за случилото се, защото
смятах, че предстои очната ставка между двамата арестувани и по-
късно ще мога да си изясня тази точка от следствието. Нека обаче да
смятаме за безспорно, че Жак Колен е оставил на сигурно място,
според обичаите на тези жалки хора, най-излагащите писма от
кореспонденцията на красивия младеж, когото са обожавали толкова…

— И ти още трепереш, Камюзо! Ти ще станеш председател в
кралския съд много по-рано, отколкото си мислех!… — извика
госпожа Камюзо със светнало лице. — Да видим сега! Трябва да се
държиш така, че всички да останат доволни, защото това дело е
толкова важно, че могат да ти го задигнат!… Не взеха ли от Попино и
не го ли дадоха на тебе онова следствие по процеса за
настойничеството, делото на госпожа и господин д’Еспар! — каза тя в
отговор на учуденото движение на Камюзо. — Така е, нима главният
прокурор, който взема така присърце честта на господин и госпожа дьо
Серизи, не може да изпрати делото в кралския съд и да назначи свой
съветник за ново следствие?

— Я гледай! Но къде си изучавала наказателно право, миличка?
— извика Камюзо. — Ти знаеш всичко, ти ми казваш какво трябва да
правя…
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— Как? Ти смяташ, че утре господин дьо Гранвил няма да се
изплаши от вероятната защита на някой адвокат с либерални
убеждения, когото тоя Жак Колен ще успее да намери; защото, за да
поеме защитата му, ще му предложат пари!… Тези дами знаят по-
добре от теб в каква опасност се намират; те ще уведомят главния
прокурор, който вижда вече как тези семейства ще бъдат доведени
съвсем близо до скамейката на подсъдимите поради близките връзки
на каторжника с Люсиен дьо Рюбампре, годеника на госпожица дьо
Гранлийо, любовника на Естер, бившия любовник на херцогиня дьо
Мофриньоз, любимия на госпожа дьо Серизи. Следователно ти трябва
да действуваш така, че да спечелиш благоразположението на твоя
главен прокурор, признателността на господин дьо Серизи и
благодарността на маркиза д’Еспар и на графиня дьо Шатле, да си
затвърдиш покровителството на госпожа дьо Мофриньоз чрез
семейство Гранлийо и да накараш твоя председател да ти изкаже
поздравления. Аз пък се нагърбвам с госпожите д’Еспар, дьо
Мофриньоз и дьо Гранлийо. А ти трябва да отидеш още утре сутринта
при главния прокурор. Господин дьо Гранлийо не живее с жена си и
десет години е имал любовница, някоя си госпожица дьо Белфьой, от
която има незаконни деца, нали така? Е, значи, не е светец, и той е като
всички; човек може да го съблазни, сигурно и той си има слабо място,
трябва да го откриеш, да го поласкаеш, поискай му съвет, накарай го да
види опасната страна на това дело, с една дума, гледайте и двамата да
не се изложите и ти ще станеш…

— Не, аз трябва да целуна следите от стъпките ти — прекъсна
Камюзо жена си, прегърна я през кръста и я притисна до сърцето си.
— Амели, ти ме спасяваш!

— Аз те довлякох от Алансон до Мант и от Мант до
департаментския съд — отвърна му Амели. — Добре, сега бъди
спокоен!… Докато изминат пет години, искам да ме наричат госпожа
председателшата; но, котенцето ми, мисли винаги много, преди да
вземеш някакво решение. Съдийският занаят не е като занаята на
пожарникаря, по вашите книжа няма пожар, имате време да
поразмислите; ето защо е неизвинимо да се допусне грешка във вашата
работа…

— Силата на позицията ми се заключава изцяло в идентичността
на мнимия испански духовник с Жак Колен — продължи съдията след
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дълго мълчание. — Щом самоличността му бъде установена по
безспорен начин, дори и дворецът да си припише проучването на това
дело, това ще бъде факт, от който няма да може да се отклони никой,
бил той съдия или съветник. Положението ми ще бъде като на децата,
които закачват тенекия на опашката на някоя котка; независимо от това
къде е правено следствието, процедурата неизменно ще раздрънка
оковите на Жак Колен.

— Браво! — каза Амели.
— И главният прокурор ще предпочете да се разбере с мен,

защото само аз бих могъл да премахна дамоклевия меч, надвиснал над
сърцето на квартал Сен-Жермен!… Но ти не знаеш колко е трудно да
се постигне толкова хубав резултат!… Преди малко в кабинета на
главния прокурор се споразумяхме с него да приемем Жак Колен за
такъв, за какъвто се представя, тоест за член на каноническия съвет от
Толедо, за Карлос Ерера; споразумяхме се да приемем, че е
дипломатически пратеник и да го оставим да изисква правата си чрез
испанското посолство. Вследствие на този план именно аз направих
доклада, с който освобождавахме Люсиен дьо Рюбампре, и повторих
разпитите на двамата обвиняеми, като ги изкарах бели като сняг. Утре
господа Растиняк, Бианшон и не знам още кой трябва да бъдат
извикани на очна ставка с мнимия каноник от кралския религиозен
съвет на Толедо, а те няма да познаят в него Жак Колен, чието
арестуване е станало в тяхно присъствие преди десет години, в
някакъв семеен пансион, където са го познавали под името Вотрен.

Настъпи кратко мълчание, по време на което госпожа Камюзо
размишляваше.

— Ти сигурен ли си, че твоят арестант е Жак Колен? — запита
тя.

— Сигурен съм — отвърна съдията, — и главният прокурор
също е сигурен.

— Добре тогава, постарай се, но без да показваш съдийските си
нокти, да предизвикаш скандал в Съдебната палата. Ако твоят човек е
още в единична килия, върви незабавно при директора на
„Консиержри“ и направи така, че каторжникът да бъде познат
публично. Вместо да подражаваш на децата, подражавай на
министрите на вътрешните работи в абсолютните монархии, които
измислят заговори против владетели, за да си припишат заслугата, че
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са ги разкрили, та да станат необходими; постави три семейства в
опасност, за да се прославиш със спасението им.

— Ах, какво щастие! — развика се Камюзо. — Главата ми е така
забъркана, че не си спомнях вече за това обстоятелство. Заповедта за
прехвърлянето на Жак Колен в „пистолата“ бе отнесена от Кокар на
господин Голт, директора на „Консиержри“. А благодарение на Биби-
Люпен — врага на Жак Колен — от „Ла Форс“ са прехвърлили в
„Консиержри“ трима затворници, които го познават; ако той слезе утре
сутрин в двора на затвора, очакваме страшни сцени…

— Защо?
— Жак Колен, мила моя, е държал в себе си парите на

каторжниците, а това са значителни суми; казват, че ги бил
изразходвал, за да поддържа разкошния живот на покойния Люсиен и
сега ще му поискат сметка. Биби-Люпен ми поясни, че това ще бъде
истинска касапница, която ще предизвика намесата на надзирателите и
тайната ще бъде разкрита. Отнася се до живота на Жак Колен. Така че,
като отида рано утре в Палатата, ще мога да направя и протокола за
самоличността му.

— Ах, да можеха неговите упълномощители да те отърват от
него! Тогава на тебе ще гледат като на много способен човек! Не
отивай при господин дьо Гранвил, изчакай го в прокуратурата с това
страшно оръжие! То е като заредено оръдие, насочено към трите най-
важни семейства в кралския двор и сред перовете. Бъди смел,
предложи на господин дьо Гранвил да се отървете от Жак Колен, като
го прехвърлите в „Ла Форс“, където каторжниците знаят как да се
справят с предателите. Аз пък ще отида при херцогиня дьо
Мофриньоз, която ще ме заведе у Гранлийо. Може би ще видя и
господин дьо Серизи. Остави на мене да вдигна навсякъде тревога. Да
се уговорим само да ми изпратиш една бележчица, за да знам дали
испанският духовник съдебно е признат, че е Жак Колен. Нареди така,
че да можеш да излезеш от Палатата в два часа, аз вече ще съм ти
издействувала частна аудиенция при пазителя на държавния печат;
може би и той ще бъде при маркиза д’Еспар.

Камюзо стоеше като закован от възхищение, тъй че хитрата
Амели се усмихна.

— Хайде, ела да вечеряме и се развесели! — завърши тя. — Сам
виждаш, ние сме в Париж от две години, а ти си на път да станеш



453

съветник, преди да свърши годината… А оттам, писенцето ми, до
председателското място разстоянието не е голямо, само една услуга в
някое политическо дело…

Тези тайни разисквания показват до каква степен делата и най-
малките думички на Жак Колен, последното действуващо лице на
нашия разказ, засягаха честта на семействата, сред които той бе
настанил покойния си любимец.
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НАБЛЮДЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА МАГНЕТИЗМА

Смъртта на Люсиен и нахлуването на графиня дьо Серизи в
„Консиержри“ бяха предизвикали толкова голямо разстройство в
бурмичките на машината, че директорът бе забравил да извади от
карцера мнимия испански духовник.

Макар в съдебните летописи да има много такива примери,
смъртта на един затворник по време на следствието е твърде рядко
събитие, така че и надзирателите, и писарят, и директорът не могат да
не излязат от безстрастието, с което действуват. За тях обаче голямото
събитие не беше това, че един толкова красив младеж се е превърнал
така бързо в труп, колкото пречката от ковано желязо на първата
решетка при входа, счупена от нежните ръце на една светска жена. Ето
защо, щом главният прокурор и граф Октав дьо Бован заминаха с
колата на граф дьо Серизи, отвеждайки припадналата му съпруга,
директорът, секретарят на съда и надзирателите се струпаха при
входното гише, изпращайки същевременно господин Льобрьон, лекаря
на затвора, който бе повикан да установи смъртта на Люсиен, при
лекаря на мъртвите от района, където живееше нещастният млад
човек.

В Париж наричат лекар на мъртвите лекаря от района, чието
задължение е да отиде да провери и да установи причините за смъртта.

С отличаваща го проницателност господин дьо Гранвил бе
преценил, че за честта на изложилите се семейства е необходимо да се
извади смъртен акт на Люсиен в общината, към която се числеше кеят
Малаке, където бе живял покойният, а той да бъде отнесен от
жилището си в църквата „Сен-Жермен-де-Пре“, където щеше да стане
опелото. Господин дьо Шаржбьоф, секретар на господин дьо Гранвил,
получи нареждания от него в този дух. Пренасянето на Люсиен
трябваше да стане през нощта. Младият секретар бе натоварен да се
разбере незабавно с кметството, с енорийския свещеник и с
управлението на погребалната служба. Така за целия свят Люсиен
щеше да е починал на свобода, в дома си, погребалното шествие щеше
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да тръгне от жилището му, където приятелите му щяха да бъдат
поканени за самата церемония.

И тъй, в момента, в който отпочиналият си душевно Камюзо
сядаше да се храни с честолюбивата си половинка, директорът на
„Консиержри“ и господин Льобрьон, лекар на затворите, бяха
застанали пред входното гише, като се дивяха пред чупливостта на
железните пречки и пред силата на влюбените жени.

— Не се знае каква огромна нервна сила се крие в
свръхвъзбудения от някаква страст човек — каза на тръгване докторът
на господин Голт. — Динамиката и математиката нямат още знаци,
нито изчисления за определението на тази сила. Вчера присъствувах на
един опит, от който ме побиха тръпки; той дава представа за
страхотната физическа сила, показана преди малко от онази женичка.

 
 
 
— Разкажете ми го — каза господин Голт, — имам една слабост,

интересувам се от хипноза, не че вярвам в нея, но тя ме интригува.
— Един лекар-хипиотизатор (защото има хора сред нас, които

вярват в хипнотизма) — започна доктор Льобрьон — ми предложи да
експериментира върху мен едно явление, което ми беше описал и в
което аз не вярвах. Любопитен да изпитам лично една от странните
нервни кризи, чрез които се доказва съществуването на магнетизма, аз
се съгласих! Това са факти. Много бих искал да зная какво би казала
нашата Медицинска академия, ако всички нейни членове бъдат
подложени, един след друг, на такова въздействие, което не оставя
никакви съмнения. Старият ми приятел…

Тук доктор Льобрьон отвори една скоба.
— Този лекар е стар човек, преследван заради убежденията си от

медицинския факултет още от времето на Месмер; той е на седемдесет
или на седемдесет и две години и се нарича Бувар. Днес е патриарх на
учението за животинския магнетизъм. Аз съм му като син, на него
дължа положението си. И така старият и почтен Бувар ми предложи да
ми докаже, че ако нервната сила бъде поставена в действие от
хипнотизатора, тя не е безпределна, защото човек се подчинява на
определени закони, но се изявява като природните стихии, чиито
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първопричини не зависят от нас и не се поддават на нашите
изчисления.

— Ако си съгласен — каза ми той — да оставиш да те улови за
ръката жена в сомнамбулно състояние, която, ако е будна, не може да я
стисне с по-голяма от определената и измерима сила, ще признаеш, че
в състоянието й, наречено така глупаво „сомнамбулно“, пръстите й ще
имат способността да действуват като клещите на железаря!

Е, добре, когато оставих ръката си, господине, на жената, която
не беше приспана (тъй като Бувар отрича този израз), а изолирана от
външния свят, и когато старият човек заповяда на тази жена да ми
стисне ръката продължително и с всички сили, помолих го да я спре в
момента, когато кръвта щеше да бликне от пръстите ми. Ето! Вижте
следите, които ще нося повече от три месеца!

— Дявол да го вземе! — възкликна господин Голг, като
разглеждаше подобната на гривна синина, напомняща белег от
изгорено.

— Драги Голт — продължи лекарят, — дори ръката ми да беше
стегната в железен обръч с винтове, затягани от железар, нямаше да
почувствувам така болезнено металното стягане, както почувствувах
пръстите на тази жена; улови ме като че ли най-твърда стомана и аз
съм убеден, че тя можеше да ми счупи костта и да ми откъсне китката.
Натискът, който започна неусетно, продължи все по-силен, с една
дума, щипците за спиране на кръв при операции не могли да
действуват така успешно, както тази превърнала се в инструмент за
мъчене ръка. Ето защо струва ми се доказано, че подчинявайки се на
страстта (която всъщност представлява съсредоточената на едно място
и събрала в себе си неизчислима животинска сила воля, подобно на
различните видове електрическа енергия), човек може да вложи цялата
си жизненост в един или друг свой орган, било за да нападне, било за
да се отбранява. Под натиска на отчаянието тази млада женица бе
съсредоточила цялата си жизнена сила в китките на ръцете си.

— Дяволски много й е трябвало, за да счупи една желязна
пречка… — забеляза началникът на надзирателите, поклащайки глава.

— Имало е някаква шупла! — каза господин Голт.
— Не слагам граници на нервната сила — продължи лекарят. —

Така именно, за да спасят децата си, майките хипнотизират лъвове,
влизат в пламъци, вървят по крайчеца на покриви, където и котките
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едва биха се задържали, и понасят мъките на някои раждания. Там е
тайната за опитите на затворниците и на каторжниците да излязат на
свобода… Не е известно, още докъде може да стигнат жизнените сили,
те са свързани с възможностите на природата и ние ги черпим от
непознати източници!

— Господине — каза тихо един надзирател на ухото на
директора, който изпращаше доктор Льобрьон до външната решетка на
„Консиержри“, — изолираният номер две казва, че е болен и иска
лекар; казва, че умирал — добави той.

— Наистина ли? — запита директорът.
— Хърка като мъртвец! — добави надзирателят.
— Вече е пет часът — каза докторът, — а аз още не съм

обядвал… Но въпреки това готов съм да отидем при него…
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ЧОВЕКЪТ В ОТДЕЛНАТА КИЛИЯ

— Изолираният номер две е испанският свещеник, когото
подозираме, че е Жак Колен — каза господин Голт на лекаря, — и е
един от обвиняемите в процеса, в който бе замесен оня нещастен млад
човек.

— Видях го вече тази сутрин — отвърна докторът. — Господин
Камюзо ме извика да установя здравното състояние на този юнак,
който, между нас казано, е в отлично състояние и нещо повече дори,
би могъл да спечели цяло състояние, ако участвува като Херкулес в
пътуващите акробатически трупи.

— Може и той да иска да се самоубие — каза господин Голт. —
Я двамата да постреснем изолираните, аз и без това трябва да бъда
там, докато го прехвърлят в „пистолата“. Господин Камюзо извади вече
от карцера този странен и неизвестен човек…

Жак Колен, наричан в каторжническия свят Тромп-ла-Мор, на
когото сега няма да даваме друго име, бе изпаднал от момента на
второто му връщане според нареждането на Камюзо в карцера в
безпокойство, каквото никога не бе изпитвал през целия си живот,
белязан с толкова престъпления, три бягства от каторга и две присъди
от наказателния съд. Не притежава ли този човек, в когото се
съсредоточават животът, силите, находчивостта и страстите, присъщи
на каторгата, които е техен най-красноречив израз, не притежава ли
някаква чудовищна красота, поради кучешката си привързаност към
оня, когото бе превърнал в свой приятел? Осъдителна, безчестна и
отвратителна от толкова гледни точки, тази безпределна преданост към
неговия идол го прави действително тъй интересен, че макар вече да
стана доста дълго, нашето повествование би изглеждало недовършено
и съкратено, ако краят на Люсиен дьо Рюбампре не бъде съпроводен и
от развръзката на този престъпен живот. След смъртта на малкото
кученце човек се пита ще живее ли неговият страшен другар — лъвът!

В действителността, в обществения живот нещата се свързват
така съдбоносно едни с други, че те стават неделими. Водите на реката
образуват нещо като течен под; няма вълна, колкото и бурна да е тя и
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на каквато и височина да се издигне, чийто мощен гребен да не бъде
заличен под водната маса, която е по-силна с бързото си течение,
отколкото с метежните си бързеи, течащи заедно с нея. Както в
течащата река виждате смътни образи, може би ще поискате да
измерите натиска на обществената сила върху този вихър, носещ името
Вотрен? Да видите на какво разстояние ще потъне разбунилата се
вълна, как ще завърши животът на този истински демон, свързан чрез
обичта с човечеството? Толкова трудно загива това божествено начало
и в най-разядените сърца!

Отвратителният каторжник, който материализираше любимата
поема на толкова поети: Мор, лорд Байрон, Матюрен, Каналис (един
демон привлича любимия ангел в ада, за да очисти с роса, открадната
от рая), Жак Колен, ако добре сме проникнали в това желязно сърце, се
бе отказал от себе си преди седем години. Прехвърлените върху
Люсиен огромни негови способности, действуваха само за Люсиен.
Той се радваше на неговите успехи, на любовните му приключения, на
честолюбието му. Люсиен бе станал въплъщение на неговата душа.

Тромп-ла-Мор вечеряше у Гранлийо, промъкваше се в будоарите
на знатните дами и любеше Естер чрез другиго. С една дума, той
виждаше в лицето на Люсиен един млад, красив и благороден Жак
Колен, стигнал до поста посланик.

Тромп-ла-Мор бе осъществил немската вяра в раздвояването
чрез духовно бащинство, явление, разбираемо за жените, които са
обичали истински, почувствували са духовното си сливане с любимия
мъж, живели са неговия благороден или безчестен, щастлив или
нещастен, неизвестен или славен живот, изпитвали са, независимо от
разстоянията, болка в крака, ако той е бивал наранен, чувствували са в
сърцето си, когато той се е биел на дуел, и с една дума, не е имало
нужда от доказателства, за да узнаят изневярата му.

Като го върнаха в килията, Жак Колен си каза: „Сега разпитват
малкия!“

И потрепера — той, който убиваше така лесно, както работникът
пие виното си.

„Дали е видял любовницата си? — питаше се той. — Леля ми
намерила ли е тия проклети женски? Тия херцогини и графини дали са
се съгласили, дали са попречили на разпита?… Получил ли е Люсиен
нарежданията ми?… И ако съдбата пожелае той да бъде разпитан, как
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ще се държи? Горкото момче, аз го доведох дотам! Тоя разбойник
Пакар и онази хитруша Йороп причиниха цялата разправия, като
отмъкнаха седемстотин и петдесетте хиляди франка от рентата, дадена
от Нюсенжан на Естер. Тия двама хайдуци ни накараха да се спънем
при последната крачка; но те скъпо ще ми платят тая шега! Още един
ден и Люсиен щеше да стане богат! Щеше да се ожени за Клотилд дьо
Гранлийо. Естер нямаше да ми връзва вече ръцете. Люсиен обичаше
прекалено много това момиче, но никога не би се влюбил в онази
спасителна дъска Клотилд… Ах! Тогава той щеше да бъде само мой! И
като си помисля, че нашата съдба зависи от един поглед или от едно
изчервяване на Люсиен пред Камюзо, който вижда всичко, на когото не
липсва следователска хитрост! Защото, когато той ми показа писмата,
ние разменихме по един поглед, с който взаимно се изпитахме и той
отгатна, че аз мога да изнудвам любовниците на Люсиен!…“

Този монолог трая три часа. Безпокойството му нарасна тъй, че
надви този организъм, направен от желязо и сярна киселина. Жак
Колен, чийто мозък бе като пламнал от лудост, почувствува толкова
разяждаща жажда, че без да усети, изпи всичката вода в едно от двете
ведра, които заедно с дървеното легло съставляват цялата мебелировка
на единичната килия.

„Ако се смути, какво ще стане с него? Защото милото момче не е
издръжливо като Теодор…“ — питаше се той, като си лягаше в
походното легло, също като леглото в караулно помещение.

Две думи за Теодор, за когото Жак Колен си спомняше в този
върховен момент. Теодор Калви, млад осемнадесетгодишен
корсиканец, осъден за единадесет убийства на доживотен затвор,
благодарение на протекции, купени със злато, бе другар по верига на
Жак Колен от 1819 до 1820 година. Последното бягство на Жак Колен,
едно от най-добре скроените (той бе излязъл, преоблечен като жандарм
с Теодор Калви до него като каторжник, когото уж водеше при
комисаря), това великолепно бягство бе станало в пристанището
Рошфор, където каторжниците измират като мухи и където се бяха
надявали тези двама опасни затворници също да свършат. Избягали
заедно, те бяха принудени да се разделят поради превратностите на
бягството. Теодор бе заловен и върнат в каторгата. След като стигна до
Испания и се превърна в Карлос Ерера, Жак Колен бе тръгнал да търси
своя корсиканец в Рошфор, когато по бреговете на Шарант срещна
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Люсиен. Героят на бандитите и на корсиканския macchis, на когото
Тромп-ла-Мор дължеше знанието на италианския език, бе естествено
пожертвуван пред този нов идол.

Животът с Люсиен, младеж без присъди, който се укоряваше
само за някакви си дребни прегрешения, изгряваше красив,
великолепен като слънце през летен ден; а с Теодор Жак Колен не
виждаше друг край освен ешафода, и то след редица неизбежни
престъпления.

Мисълта за беда, причинена от неиздръжливостта на Люсиен,
който сигурно беше загубил ума и дума от затворническия режим,
доби утроени размери в съзнанието на Жак Колен; допускайки
възможността за катастрофа, нещастникът почувствува как очите му се
навлажняват — нещо, което не му се беше случвало нито веднъж от
детинството му.

„Трябва да ме е разтресло здравата — каза си той. — Може би,
като извикам лекаря и му предложа някоя голяма сума, той ще ме
свърже с Люсиен.“

Точно тогава надзирателят му донесе храната.
— Излишно е, сине мой, не мога да ям. Кажете на господин

директора на затвора да ми изпрати лекар, страшно зле ми е, струва ми
се, че е настъпил последният ми час.

Като чу гърлените звуци на хъркането, с което каторжникът
придружи думите си, надзирателят кимна с глава и излезе. Жак Колен
се хвана безумно за тази надежда; но като видя, че в килията му заедно
с доктора влиза и директорът, той помисли, че опитът му е провален и
подавайки ръката си на лекаря да му измери пулса, зачака, равнодушно
резултата от посещението.

— Господинът има температура — каза лекарят на господин
Голт, — но това с треска, срещана у всички арестувани, която за мен е
доказателство за извършено престъпление — добави той на ухото на
мнимия испанец.

В този момент директорът, комуто главният прокурор бе предал
писмото, писано от Люсиен за Жак Колен, остави доктора и арестанта
под охраната на надзирателя и отиде да го вземе.

— Господине — каза Жак Колен, като видя, че надзирателят стои
на вратата, а не можеше да си обясни излизането на директора, — не
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бих се скъпил за тридесет хиляди франка, ако мога да предам пет реда
на Люсиен дьо Рюбампре.

— Не искам да ви взема напразно парите — отвърна доктор
Льобрьон, — но никой на света не може вече да разговаря с него.

— Никой ли? — запита Жак Колен слисан. — А защо?
— Защото той се обеси…
Никога тигър, на когото са отнели малките, не, е разтърсвал

индийските джунгли с такъв страшен рев, както изрева Жак Колен,
който се изправи на нозете си като тигър на лапите си, хвърли към
доктора пламтящ като мълния поглед, а после се отпусна на леглото си
с думите:

— Ах! Сине мой!
— Горкият! — извика лекарят, развълнуван от този страшен

взрив на човешката природа.
Наистина това избухване бе последвано от толкова пълна

отпадналост, че думите: „Ах! Сине мой!“ едва се чуха.
— Да не вземе и тоя да ни пукне в ръцете? — запита

надзирателят.
— Не, не е възможно! — каза Жак Колен, като се повдигна и

загледа двамата свидетели на тази сцена с безизразни очи. — Вие се
лъжете, това не е той! Не сте видели добре. Не можеш да се обесиш,
като си в отделна килия! Погледнете, бих ли могъл аз да се обеся тук!
Цял Париж носи отговорност за този живот! Бог го даде на мен!

На свой ред надзирателят и лекарят, които отдавна нищо не
можеше вече да изненада, останаха смаяни.

Влезе господин Голт с писмото на Люсиен в ръка. При вида на
директора смазаният от силния изблик на скръб Жак Колен като че ли
се успокои.

— Ето едно писмо за вас, което господин главният прокурор ми
възложи да ви предам неразпечатано — подчерта господин Голт.

— От Люсиен ли е?… — запита Жак Колен.
— Да, господине.
— Но нали този младеж?…
— Мъртъв — довърши директорът. — Дори и господин докторът

да беше тук, за нещастие щеше да е много късно… Младият човек
почина там… в една „пистола“…
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— Мога ли да го видя? — запита плахо Жак Колен. — Ще
позволите ли на един баща да оплаче сина си?

— Ако искате, можете да вземете неговата килия, защото имам
заповед да ви прехвърля в „пистолата“. Снето е нареждането да ви
държим изолиран, господине.

Безизразните очи на затворника преминаваха бавно от директора
към лекаря; Жак Колен ги разпитваше мълком, мислейки, че тук има
някаква клопка, и се колебаеше да излезе.

— Ако искате да видите трупа, нямате време за губене — каза му
лекарят, — тази нощ трябва да го вдигнат оттук…

— Ако имате деца, господа — каза Жак Колен, — ще разберете
затъпяването ми, едва проумявам нещо… За мен този удар е по-силен
от смъртта, но вие не можете да знаете какво искам да кажа… Ако
имате деца, вие сте само бащи… а аз съм и майка!… Аз… аз
полудявам… усещам това…



464

СБОГУВАНЕ

Ако се мине през коридорите, чиито неумолими врати се отварят
само пред директора, може за кратко време да се стигне от единичните
килии до „пистолата“. Между тези два реда помещения има подземен
коридор, образуван от два дебели зида, опора на свода, върху който е
Търговската галерия на Съдебната палата. Така че Жак Колен, хванат
под ръка от надзирателя, воден от директора и следван от лекаря,
стигна за няколко минути в килията на Люсиен, положен в леглото.

Като го видя, Жак Колен падна върху тялото му и се вкопчи в
него с такава отчаяна прегръдка, изпълнена със сила и страст, че
тримата присъствуващи потръпнаха.

— Ето ви пример за това, за което ви говорих — каза докторът на
директора на затвора. — Гледайте!… Този човек може да смачка трупа
като глина, а знаете ли какво значи мъртвец… все едно камък…

— Оставете ме тук!… — промълви Жак Колен с гаснещ глас. —
Не ми остава много време да го гледам, ще ми го вземат за…

Той се спря пред думата погребение.
— Ще ми позволите да запазя нещо от скъпото си дете!… Бъдете

така добър, господине, отрежете ми няколко кичура от косите му, аз
няма да мога — обърна се той към доктор Льобрьон.

— Наистина му е син! — каза лекарят.
— Мислите ли? — отвърна директорът дълбокомислено, поради

което лекарят изпадна за кратко време в дълбоко недоумение.
Директорът нареди на надзирателя да остави затворника в тази

килия и преди да са дошли да вдигнат тялото, да отреже няколко
кичура от косата на покойника за човека, който се наричаше негов
баща.

През май в пет часа и половина не е трудно да се чете в
„Консиержри“ въпреки железните пречки и решетката на прозорците.
Така Жак Колен, който продължаваше да държи ръката на Люсиен,
прочете онова страшно писмо.

Не познавам човек, който да може да държи десет минути парче
лед, като го стиска в шепата си. Студът се предава на жизнените
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източници със смъртоносна скорост. Но действието на този проникващ
като отрова страшен студ едва може да се сравни с въздействието,
което упражнява върху душата вкочанената и ледена ръка на мъртвец,
ако я държите и стискате така. Тогава смъртта заговорва на живота, тя
му издава скритите си тайни, убиващи много чувства, защото нима
смяната на едно чувство не означава смърт?

Като препрочетем заедно с Жак Колен писмото на Люсиен,
неговите заветни думи ще се откроят такива, каквито бяха за този
човек — истинска чаша с отрова.

„До абат Карлос Ерера.
Мой скъпи абате, от вас съм видял само добро, а ви

предадох. Тази неволна неблагодарност ме убива, затова,
когато четете тези редове, аз няма да бъда вече жив; няма
да ви има при мен, за да ме спасите.

Вие ми предоставихте изцяло правото да ви погубя и
да ви захвърля на земята като остатък от пура, ако от това
бих имал някаква полза; аз обаче не използувах умно това
право. За да се измъкне от затруднение, подмамен от един
ловък въпрос на съдия-следователя, вашият духовен син,
оня, на когото гледахте като на ваше дете, се нареди на
страната на хората, които искат да ви убият на всяка цена с
желанието да накарат света да повярва в идентичността,
която за мен е невъзможна, между вас и някакъв френски
злодей. Това е всичко.

Във върховния час на раздялата между човек с
вашата сила и мен, от когото вие пожелахте да направите
голяма личност, каквато аз не съумях да стана, не би
трябвало да се разменят глупости. Вие пожелахте да
направите от мен силен и известен човек, а ме хвърлихте в
бездната на самоубийството, това е. Много отдавна вече
виждах как ми се завива свят.

Както вие казвахте понякога, има хора, произлезли от
Каин, и други — от Авел. В голямата драма на
човечеството Каин въплъщава съпротивата. Вие
произлизате от Адам по тази именно линия, на нея дяволът
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е продължил да вдъхва от своя огън и първата искрица от
него е била хвърлена върху Ева. Сред демоните, родени от
тази връзка, от време на време има и такива, които са
страшни, с невероятни организми, съсредоточаващи
всичките човешки сили, подобни на онези необуздани
зверове в пустинята, чието съществуване се нуждае от
огромните пространства, в които те живеят. Тези хора са
опасни за обществото, както лъвовете биха били опасни за
Нормандия: те се нуждаят от пасбища, разкъсват
простаците и ядат парите на глупците; тяхната игра е тъй
опасна, че в края на краищата убиват незначителното куче,
което са превърнали в свой другар, в свой идол. Ако бог
пожелае, тези странни същества биват Мойсей, Атила,
Карл Велики, Мохамед или Наполеон; но остави ли той да
ръждясат тези исполински негови оръдия на океанското
дъно на едно поколение, те се превръщат в Пугачов,
Робеспиер, Лувел или абат Карлос Ерера. Надарени с
огромна власт над по-неукрепналите, те ги привличат и
смачкват. По естеството си това е нещо голямо и велико. То
е като отровно и ярко обагрено растение — омая за децата
в гората. То е поезия на злото. Хора като вас трябва да
живеят в пещери и да не излизат оттам. Ти ме накара да
водя исполинско съществуване и аз взех своя дял от
живота. Ето защо вече мога да измъкна главата си от
гордиевия възел на твоите съображения, за да я сложа в
примката на вратовръзката си.

За да поправя грешката си, предавам на главния
прокурор, че се отричам от показанията си. Вие ще
съумеете да се възползувате от този документ.

По силата на моето завещание ще ви бъдат върнати,
господин абат, сумите, принадлежащи на вашия орден, с
които разполагахте твърде неразумно заради мен
вследствие на бащинската нежност, която ми
засвидетелствувахте.

И така, сбогом, сбогом, величествен образ на злото и
на покварата; ако бяхте тръгнали по правия път, вие щяхте
да станете нещо повече от Хименес и от Ришельо; вие
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удържахте думата си; а аз отново съм онзи, който бях на
брега на Шарант, когато ви разказах чаровните измами на
една мечта; за нещастие не съм вече пред реката в моя
роден край, където щях да удавя дребните грехове на
младостта си, а пред Сена и гробът ми е една килия в
«Консиержри».

Не жалете за мен: възхищението ми към вас бе
равностойно на презрението ми.

Люсиен“

Малко преди един часа след полунощ дойдоха да вдигнат тялото
и завариха Жак Колен коленичил пред леглото, изпуснал на земята
писмото си, както може би самоубиецът изпуска на земята пистолета,
който го е убил; нещастникът обаче продължаваше да държи ръката на
Люсиен в сключените си ръце и се молеше.

Като го вдигнаха, носачите се спряха за миг, защото той
приличаше на някоя от коленичилите каменни фигури по гробовете от
Средновековието, дело на талантливи ваятели. Този мним духовник,
със светли като на тигър очи, вкаменил се в свръхестествена
неподвижност, им направи такова впечатление, че го помолиха кротко
да стане.

— Защо? — запита той плахо.
Безстрашният Тромп-ла-Мор бе станал безпомощен като дете.
Директорът посочи тази гледка на господин дьо Шаржбьоф и

той, изпълнен с уважение към такава скръб и смятайки, че Жак Колен
наистина е баща на Люсиен, му обясни нарежданията на господин дьо
Гранвил за опелото и погребалното шествие и че се налага тялото да
бъде пренесено в дома му на кея Малаке, където чакат свещеници за
бдение през останалата част на нощта.

— Разбирам благородството на този съдебен сановник! —
възкликна тъжно каторжникът. — Кажете му, господине, че той може
да разчита напълно на моята признателност… Да, аз мога да му бъда
много полезен… Не забравяйте да му предадете тези думи; за него те
са от най-голямо значение. Ах, господине, в сърцето на човек, плакал
цели седем часа над трупа на младеж като този, стават странни
промени… Няма вече да го видя!…
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Той обгърна Люсиен с погледа на майка, на която отнемат тялото
на сина й, и падна изнемощял. Когато вдигнаха тялото на Люсиен,
изстена така, че носачите побързаха да излязат.

Секретарят на главния прокурор и директорът на затвора бяха
вече излезли, за да се освободят от това зрелище.

Какво стана с оня железен организъм, при който решимостта бе
равностойна по бързина на светкавичния поглед, където мисълта и
действието избликваха едновременно като мълния, а нервите, закалени
от три бягства от затвора и от три престоя в каторгата, бяха достигнали
до металната устойчивост на нервите у дивака?

След като бъде ковано до определена степен или подложено на
неколкократен натиск, желязото също бива победено; пречистени от
човека и станали еднородни, непробиваемите му молекули се разпадат;
и без да е стопяван, металът не притежава вече същата устойчивост.
Подковачи, железари, производители на сечива — всички, които
обработват непрекъснато този метал, употребяват в такъв случай думи
от техния занаят: „Желязото е накиснато!“ — казват те, като си
присвояват израз, даван само при конопа, чието омекване се получава
чрез накисване. И човешката душа — или ако предпочитате, утроената
сила на тялото, сърцето и ума се намира в състояние, подобно на
състоянието на получилото многобройни удари желязо. Тогава и с
хората става както с конопа и желязото, и те стават „накиснати“.
Науката, правосъдието и обществото търсят стотици причини за
страшните железопътни катастрофи, вследствие на счупването на
някой железен прът, за което най-ужасен пример е катастрофата при
Белвю; но никой не запитва истинските познавачи на въпроса, хората,
които са ковали това желязо и които до един са казвали: „Желязото
беше накиснато.“ Тази опасност не може да се предвиди. Станалият
ковък метал и металът, запазил устойчивостта си, имат един и същ
външен вид.

В такова именно състояние изповедниците и следователите често
намират големите престъпници. Страшните преживявания в
наказателния съд, преживяванията на смъртния тоалет предизвикват
почти винаги, дори и у най-силните натури, разстройство в нервната
система. Тогава и от най-стиснатите устни се изтръгват признания;
тогава и най-загрубелите сърца се превиват и — странно! — точно
когато признанията вече са излишни, тази върховна слабост сваля от
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човека маската на невинност, с която той е измъчил Темида, защото тя
е неспокойна, щом осъденият умира, без да признае вината си.

Наполеон е познал това разпадане на човешките сили на бойното
поле при Ватерло!
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ВЪТРЕШНИЯТ ДВОР „КОНСИЕРЖРИ“

В осем часа сутринта, когато влезе в килията, където беше Жак
Колен, надзирателят на „пистолите“ го намери блед и спокоен, като
човек, надвил себе си с огромно усилие на волята.

— Време е да слезете на двора — каза ключарят, — затворен сте
вече три дни и ако искате да вземете чист въздух и да повървите,
можете да дойдете!

Потънал в мислите си и забравил напълно себе си, Жак Колен,
който се чувствуваше като празна дреха, като дрипа, не заподозря
клопката, приготвена му от Биби-Люпен, нито значението, отдавано на
появата му в двора. Тръгнал машинално, нещастникът измина
коридора покрай килиите, направени в нишите на прекрасните сводове
на двореца на френските крале, върху които се опира галерията на
Сен-Луи, откъдето днес се минава, за да се отиде в различните
допълнителни служби на касационния съд. Този коридор се съединява
с коридора на „пистолите“ и — обстоятелство, достойно за
отбелязване — килията, в която бе затворен Лувел, един от най-
прочутите цареубийци, се намира в десния ъгъл, образуван от чупката
на двата коридора. Под хубавия кабинет в кулата Бонбек има вита
стълба, с която този мрачен коридор завършва и откъдето минават
настанените в „пистоли“ или в обикновени килии затворници, за да
отидат на двора.

Всички задържани в затвора, подсъдимите, които трябва да се
явят пред наказателния съд, и онези, които вече са били викани пред
него, с една дума, всички затворници в „Консиержри“ се разхождат в
това тясно и покрито с плочки пространство по няколко часа на ден,
най-вече рано сутрин през лятото. Този двор — своего рода преддверие
към ешафода или към каторгата — е, от една страна, път към тях, а от
друга, свързва затворите с обществото чрез тъмничаря, следователския
кабинет или наказателния съд. Ето защо видът му вледенява, повече,
отколкото ешафодът. Ешафодът може да се превърне в път към небето;
затворнишкият двор обаче е сборище на всички земни безчестия и от
него няма изход!
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Той си остава един и същ, където и да се намира: в „Ла Форс“
или в Поаси, в затворите на Мьольон или в „Сент-Пелажи“. Всичко е
еднакво, та чак до цвета на зидовете, до височината им или до
квадратурата на двора. Ето защо романите от цикъла „Изследвания на
нравите“ биха изменили на заглавието си, ако тук не бъде поместено
най-точно описание на този парижки pademonium[1].

Под четвъртия от масивните сводове, поддържащи заседателната
зала на касационния съд, има един камък, за които разправят, че
служел на Сен-Луи за раздаване на помощи; в наши дни той служи за
маса за разпродажба на някои храни на затворниците. Така че щом
дворът бъде отворен за тях, те всички се натрупват около този камък,
покрит с ракия, ром и други затворнически лакомства.

Двата първи свода от онази страна на двора, коя го е обърната
към великолепната галерия във византийски стил — единствен остатък
от изяществото на двореца на Сен-Луи, — са превърнати в приемна,
където стават срещите между затворниците и техните адвокати и
където затворниците отиват през един неописуем вход, състоящ се от
два прохода, очертани от огромни пречки в третия свод. Този двоен
проход прилича на временно направените с бариера места за минаване
при вратите на театрите, за задържане на тълпата при голям успех на
представлението. Тази приемна, която се намира в края на огромната
зала на днешния вход на „Консиержри“ и се осветява откъм двора, със
своеобразни наклонени отвори-улеи, бе показана наскоро на бял свят
чрез прозорци, направени откъм вратичката в затвора, така че
адвокатите, разговарящи с клиентите си, могат да бъдат наблюдавани.
Горното нововъведение се наложи поради прекалената съблазън,
упражнявана от красиви жени пред защитниците им. Не може да се
предвиди докъде ще стигне нравствеността… Подобни мерки са като
онези готови анализи на съвестта, при които чистото въображение се
покварява пред неподозираните гнусотии. В същата приемна стават и
свижданията с близки и приятели, получили от полицията разрешение
да посетят затворниците, чакащи присъда или вече осъдени.

Сега става ясно какво представлява този двор за затворниците от
„Консиержри“; той е тяхната градина, градина без дървета, без земя и
цветя, с една дума, затворническа градина! Приемната и камъкът на
Сен-Луи, на който се раздават разредените храни и напитки,
съставляват едничката възможна връзка с външния свят.
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Минутите, прекарани на двора, са единствените, по време на
които затвореният е на въздух и заедно с други хора; другаде
затворниците се събират в работилниците, но в „Консиержри“ можеш
да имаш занятие само ако си в „пистола“. Тук въпросът за
наказателния съд занимава всички умове, понеже се чакат следствието
и присъдата. Дворът следователно представлява отвратително
зрелище; човек не може да си го представи, трябва да го види или да го
е видял.

Преди всичко, събралите се на площ от четиридесет на тридесет
метра стотина подследствени или подсъдими не представляват най-
добрата част от обществото. Всички тези клетници, които в по-
голямата си част принадлежат към най-низшите класи, са зле
облечени; лицата им са отвратителни, страшни; защото престъпникът,
дошъл от по-висшите обществени сфери, е доста рядко изключение.
Злоупотребите, фалшификациите или фалитът поради измама —
единствените престъпления, които могат да доведат тук хора от
доброто общество — се радват на привилегията на „пистолата“ и в
такъв случай обвиняемият не напуска почти никога килията си.

Това място за разходка е обградено от хубави, здрави, възчерни
зидове, от колонада, с изградени в нея килии, с укрепление откъм кея и
от зарешетените „пистоли“ откъм север; то се пази от зорки
тъмничари, заети да надзирават стадото пропаднали и недоверчиви
един към друг престъпници и навява тъга още с разположението си; но
то ви ужасява, ако попаднете под обстрела на всички тези пълни с
омраза, любопитство и отчаяние погледи, ако се изправите пред тези
опозорени същества. Никаква радост! Всичко е мрачно — и стените, и
съвестите. Всичко крие опасност за тези клетници; те не смеят да се
доверят едни на други, освен ако са свързани със зловеща като
каторгата дружба, която се поражда само там. Полицейският дух,
който витае над тях, отравя атмосферата и покварява всичко, дори и
ръкостискането между двама затворени, които са близки.
Престъпникът, срещнал тук най-добрия си приятел, не знае дали той
не се е разкаял, дали, за да запази живота си, не е направил признания.
Липсата на сигурност, страхът от някое ухо разваля и без това
привидната свобода на двора. На затворнически жаргон ухото е
доносчик, комуто уж тежи някаква неприятна история и чието
пословично умение се състои в това да бъде взет за приятел. Думата
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приятел означава на таен език „прочут крадец“, съвършен крадец,
който отдавна е скъсал с обществото и иска да бъде крадец за цял
живот, но да остане въпреки всичко верен на законите на висшето
разбойническо съсловие.

Престъпността и лудостта имат нещо общо. Все едно е дали
гледаш затворниците в двора на „Консиержри“, или лудите в градината
на някоя лудница. И едните, и другите се разхождат, като се избягват
взаимно и си хвърлят ако не друго, поне странни, жестоки погледи,
според мислите, които ги вълнуват в момента и които никога не са
нито весели, нито сериозни, защото те или се познават, или се боят
едни от други. Изчакването на присъдата, угризенията на съвестта,
безпокойството придават на разхождащите се в затворническия двор
неспокойното и блуждаещо изражение на лудите. Само съвършените
престъпници притежават увереност, наподобяваща спокойствието на
почтения живот, откровеността на чистата съвест.

Тъй като човек от средните класи тук е изключение, а срамът
задържа в килиите онези, които излежават някакво престъпление,
обичайните посетители на двора са обикновено облечени като хора от
работническата класа. Преобладават престилките, късите рубашки и
кадифените куртки. Грубите или нечисти облекла, хармониращи с
простите или зловещи лица и с грубиянското държане, което все пак е
малко смекчено от тъжните мисли, обхванали затворниците, всичко,
дори и тишината, допринася, за да бъде поразен от ужас или от
отвращение редкият посетител, получил чрез връзките си рядката
привилегия да проучи „Консиержри“.

Както видът на някой кабинет по анатомия, където гнусните
болести са представени чрез восъчни фигури, прави попадналия в него
младеж целомъдрен и му вдъхва свети и възвишени чувства, така и
видът на „Консиержри“ и на двора, населен с посетители, обречени на
каторга, на ешафод или на някакво опозоряващо наказание, вдъхват
страх от човешкото правосъдие у хора, които може би не се боят от
небесното, чийто глас говори така високо в нашата съвест; и те излизат
оттам почтени за дълго време.

[1] Сборище на всички дяволи, вертеп (лат.). — Б.пр. ↑
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ФИЛОСОФСКО, ЕЗИКОВЕДСКО И ЛИТЕРАТУРНО ЕСЕ
ВЪРХУ АРГОТО, ПРОСТИТУТКИТЕ И КРАДЦИТЕ

Тъй като затворниците, които се разхождаха, когато Жак Колен
слезе в двора, ще бъдат актьори в една от главните сцени от живота на
Тромп-ла-Мор, не е излишно да обрисуваме някои от главните образи в
това страхотно сборище.

И тук, както навсякъде, където има събрани много хора (както
например в едно училище), господствуват физическата и нравствената
сила. Както в каторгите и тук престъпността е белег на
аристократичност. Оня, чиято глава е в опасност, властвува над всички
останали. Както може да се предполага, затворническият двор е школа
по наказателно право; тук то се изучава много по-добре, отколкото на
площада при Пантеона. Обичайна шега е да се повтори драмата от
наказателния съд — да се избере един председател на съда, съдебни
заседатели, прокурорски надзор, един адвокат и да се води съдебният
процес. Този ужасен фарс се играе почти винаги при нашумели
престъпления. По това време в дневния ред на наказателния съд имаше
голямо наказателно дело, отвратителното убийство на господин и
госпожа Крота, бивши чифликчии, родители на нотариуса Крота, които
държали в къщи — както се доказа при това злополучно дело —
осемстотин хиляди златни франка. Единият от авторите на това двойно
убийство бе прочутият Данпон, наречен Ла Пурай, освободен
каторжник, който вече пет години се изплъзваше благодарение на
седем-осем различни имена и от най-старателните търсения на
полицията. Гримировките на този злодей бяха така съвършени, че той
изкара две годили затвор под името Делсук, един от неговите ученици,
известен крадец, който никога не преминаваше границите на
изправителния съд. След излизането от каторгата това бе третото
убийство на Ла Пурай. Сигурната му смъртна присъда, както и
предполагаемото му богатство превръщаха този обвиняем в обект на
ужас и на възторг сред затворниците; защото от откраднатите суми не
се намери пукната пара. Въпреки юлските събития от 1830 година още
си спомняме какъв страх предизвика в Париж този смел удар, сравним
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по значение само с кражбата на медалите от Националната библиотека;
защото жалката склонност на нашето време да превръща всичко в
цифри прави едно убийство толкова по-поразяващо, колкото по-голяма
е откраднатата сума.

Ла Пурай, четиридесет и пет годишен, дребничък, сух и мършав
човек, с хитро лице, една от знаменитостите на трите каторги, в които
бе лежал последователно още от деветнадесетгодишната си възраст,
познаваше отблизо Жак Колен, ще видим защо и как. Другите
каторжници, прехвърлени от преди едно денонощие от затвора „Ла
Форс“ в „Консиержри“, бяха признали веднага, а и останалите в двора
бяха принудени да признаят зловещото превъзходство на осъдения на
ешафод приятел. Единият от тях, освободен каторжник по име
Селерие, по прякор Овернеца, Дядо Рало, Льо Рульор, който в средите,
наричани от каторжниците среди на големите крадци, бе известен като
Фил-дьо-Соа прякор, получен от ловкостта, с която се измъкваше от
опасностите на занаята, — бе един от бившите довереници на Тромп-
ла-Мор.

Тромп-ла-Мор много подозираше Фил-дьо-Соа, че играе двойна
игра, тоест че е в съвета на големите крадци и същевременно е един от
хората, поддържани от полицията, и му приписваше арестуването си
през 1819 година в дома Воке. (Виж романа „Дядо Горио“) Селерие,
когото трябва да наричаме Фил-дьо-Соа (както и Данпон ще
назоваваме Ла Пурай), чието изгнание бе на път да се анулира, се бе
намесил в големи кражби, но без да пролее нито капка кръв, така че
щяха да го върнат поне за още двадесет години в каторгата. Другият
каторжник, на име Ригансон, образуваше с любовницата си, наричана
Ла Биф, едно от най-страшните семейства сред големите крадци.
Ригансон, който бе в „особени“ отношения с полицията от най-ранна
възраст, имаше прякор Льо Бифон. Льо Бифон бе мъжкарят на Ла Биф,
защото за големите крадци няма нищо свято. Тия диваци не зачитат
нито закони, ни религия, нищо, дори и природата, над чиито свети
норми те, както видяхме, издевателствуват.

Тук е необходимо да направим едно отклонение, защото
излизането на Жак Колен на двора, така добре подготвената от Биби-
Люпен и от следователя негова поява сред враговете му, интересните
сцени, които би трябвало да последват — всичко би било недопустимо
и неразбираемо, ако не се дадат някои обяснения за света на крадците
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и каторжниците, за законите и нравите му и най-вече за езика му, чиято
страшна поетичност е наложителна в тази част на повествованието ни.
И така, най-напред две думи за езика на измамниците на карти,
мошениците, крадците и убийците, наречен арго, употребяван в
последно време в литературата с такъв успех, че не една дума от този
странен речник се е появила по розовите устни на младите жени,
прозвучала е под позлатените ламперии, забавлявала е принцовете,
мнозина от които са успели да се признаят за хързулнати! Може би
много хора ще се учудят, но няма по-силен и по-образен от езика на
този подземен свят, който, откакто съществуват империи с големи
столични градове, се създава по мазетата, из вертепите, в третото
подземие на обществото, което взема от драматичното изкуство живи и
поразяващи изрази. Светът не е ли театър? Третото подземие е
последният етаж под Операта, където са машините, механиците,
рампата, привиденията и сините дяволи, изригвани от ада.

Всяка дума в този език е груб, находчив или страшен образ.
Панталонът не е точно панталон; да не го обясняваме. На арго не се
казва спя, а къртя. Забележете с каква сила изразява този глагол
особения сън на преследваното, уморено и недоверчиво животно,
наречено „крадец“, което, щом се намери на сигурно място, ляга и
потъва в бездната на дълбок, необходим сън под закрилата на мощните
крила на вечно бдящото над него Подозрение. Страшен сън, като на
диво животно, което спи, но ушите му бдят с удвоено внимание!

В този език всичко звучи свирепо. Началните или крайни срички,
а и целите думи звучат остро и правят странно впечатление. Жената е
„женска“! А каква поетичност! Сламката е „пух“! Думата „полунощ“
се предава с перифразата дръпна дванадесетият час! Не ви ли побиват
тръпки от нея? Почиствам коптора значи „обирам една стая“. Какво
представлява думата „лягам си“ в сравнение със „сменям си кожата“.
Каква жива образност! Набивам значи „ям“; как се храни
преследваният?

Впрочем аргото се развива! То следва цивилизацията, върви по
петите й, обогатява се с нови изрази при всяко ново изобретение.
Картофите, открити и въведени от Луи XVI и Пармантие, бяха веднага
приветствувани с израза свински портокали. Измислят банкнотите и
каторгата ги назовава гарати по името на Гарат, касиера, който ги е
подписал. Банкнотата от хиляда франка има едно име, от петстотин —
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друго. Очаквайте някое странно име и за банкнотите от по сто и двеста
франка. През 1790 година Гийотен изнамира в интерес на човечеството
машината, която разрешава всички проблеми, свързани с мъките при
смъртното наказание. Каторжниците — бивши и настоящи — веднага
се запознават с това изобретение, бележещо монархичните предели на
стария режим и границите на нова правда, и начаса му дават името
обител „Утеши се, щеш не щеш“! Те разглеждат ъгъла, образуван от
стоманения нож, й за да изобразят действието му, намират думата
кръцна! А като си помислим, че каторгата се нарича ливада! Хората,
занимаващи се с езикознание, наистина трябва да се възхитят от
създадените страшни слова, както би казал Шарл Нодие.

Но нека преди всичко признаем дълбоката античност на аргото!
Една десета от думите му са от романски произход, друга десета част
са от стария галски език на Рабле.

* * *

Поне сто думи от аргото са взети от езика на Пашорж, който в
романа на Рабле символизира народа, тъй като името му е съставено от
две гръцки думи, означаващи: „Човек, който върши всичко“. Науката
промени лицето на цивилизацията с откриването на железницата,
която аргото нарече пъргавелка.

Думата, означаваща „глава“, когато още не е паднала от раменете
— сочи древните извори на въпросния език, за който се говори и у най-
старите автори, например у Сервантес, или у италианските новелисти
и у Аретино. Така уличницата, героиня на толкова стари романи, е
била във всички времена покровителка, другарка и утешителка на
мошеника-картоиграч, крадеца, скитника, измамника, джебчията.

Проституцията и кражбата са живият израз на протест (от страна
на жената и на мъжа) на човешката природа против обществото. Затова
философите, съвременните новатори, човеколюбците, подир които се
влекат комунистите и фуриеристите, достигат, без сами да предполагат,
до следните две заключения: проституция и кражба. В софистичните
съчинения крадецът не поставя под въпрос собствеността,
наследствеността, гаранциите на обществото; той направо ги отхвърля.
За него да крадеш, означава да си възвърнеш имуществото. Той не
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оспорва брака, не хвърля върху него обвинения и не иска — както в
утопичните съчинения онова взаимно съгласие, онази тясна духовна
връзка, които е невъзможно да се търсят навсякъде; той обладава със
страст, чиито брънки се затягат непрестанно от чукчето на
необходимостта. Днешните новатори пишат размазани, усукани и
неясни теории или човеколюбиви романи; крадецът обаче е практик!
Той е ясен като факт и логичен като юмручен удар. И какъв стил
има!…

И още една забележка! Светът на проститутките, крадците,
убийците, каторжниците и затворниците съставлява население от
около шестдесет до осемдесет хиляди души мъже и жени. Този свят не
може да бъде пренебрегнат в нашето описание на нравите, в
литературното възпроизвеждане на общественото положение. Не е ли
странно, че служителите в правосъдието, полицията и жандармерията
са почти толкова на брой? Тази вражда между хората, които взаимно се
търсят и избиват, представлява един извънредно драматичен дуел,
обрисуван в нашето проучване. Той съществува при кражбата и при
търговията с проститутки, така както го има в театъра, в полицията, в
жандармерията и при духовенството. При тези шест случая човешката
личност приема незаличим облик. Тя се проявява такава, каквато е.
Белезите на духовния сан са незаличими, също както и белезите на
военщината. Така е при другите, оказващи съпротива обществени
съсловия, които са противоположности в цивилизацията. Тази странна,
особена и своего рода жестока диагноза прави проститутката, крадеца,
убиеца и освободения затворник така лесно различими, че за враговете
им — полицейския доносчик и полицая — те са като дивеча за ловеца:
те притежават държане, походка, цвят на лицето, поглед, цвят и мирис,
с една дума — непогрешими особености. Оттам и отличното
познаване на изкуството да се гримираш у знаменитостите на
каторгата.
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ВЪРХУШКАТА В СВЕТА НА КРАДЦИТЕ

Още една дума за устройството на този свят, станал толкова
опасен след премахването на опасното клеймо, смекчаването на
наказанията и глупавата снизходителност на съдебните заседатели.
Наистина след двадесет години Париж ще бъде обграден от
четиридесетхилядна армия освободени каторжници. А тъй като
департаментът Сена и неговите милион и петстотин хиляди жители са
единственото кътче във Франция, където тези нещастници могат да се
укрият, за тях Париж е това, което е девствената гора за дивите
зверове.

Най-изпечените крадци, които за цялото това сборище са един
вид неговият квартал Сен-Жермен, тоест аристократичната му
върхушка се бе обособила всъщност през 1816 година вследствие на
мирен договор, хвърлил в опасност толкова много човешки живота, в
сдружение, наречено Великото братство, в което влязоха най-
известните главатари на банди и някои други смели мъже, останали
без всякакви средства за препитание. Членовете му са „братя“,
„приятели“, „другари“. Всички знаменити крадци, каторжници,
затворници влизат в него. Великото братство — цветът на крадците
— беше цели двадесет и няколко години нещо като касационен съд,
висш институт, Камара на перовете на крадците. Те всички, имаха
собствено състояние, общи капитали и свои нрави. Бяха длъжни да се
подпомагат при затруднение, познаваха се. Стояха до един над
хитростите и съблазните на полицията и си имаха свой устав, свои
пароли и условни думи.

Тези херцози и перове на каторгата бяха образували от 1815 до
1819 година прочутото Дружество на десетте хиляди (виж романа
„Дядо Горио“), наречено така заради условието, според което не
можеше да се предприеме грабеж, ако парите са по-малко от десет
хиляди франка. И днес дори, през 1829 и 1830 година, се печатат
мемоари, в които се посочват състоянието и силите на това дружество
и имената на членовете му от един от най-известните членове на
криминалната полиция. В тях виждаме с ужас цяла армия от
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специалисти, мъже и жени, и то така страшна, ловка и тъй често
успяваща армия, че крадци като Леви, Пасторел, Колонж, Шимо, на
възраст от петдесет до шестдесет години, се сочат като хора,
бунтуващи се против обществото още от люлка!… Какво признание за
безсилието на полицията е съществуването на толкова възрастни
крадци!

Жак Колен бе касиер не само на Дружеството на десетте хиляди,
но и на най-големите крадци, герои на каторгата. Според признанието
на компетентните власти каторжниците винаги са имали капитали.
Странно положение, но разбираемо. Освен при особени случаи нито
една открадната сума не се намира. Затворниците, които не могат да
вземат нищо със себе си в каторгата, са принудени да прибегнат до
доверено лице, достойно да му поверят капиталите си, както в
обществото се доверяваме на някоя банка.

Първоначално Биби-Люпен — който от десет години бе
началник на обществената безопасност — също се бе числил към
аристократичната върхушка на големите крадци. Измяната му бе
дошла от оскърбено честолюбие; непрекъснато предпочитаха големия
ум и необикновената сила на Тромп-ла-Мор. Оттам идваше и
непресъхващото настървение на прочутия началник на обществената
безопасност срещу Жак Колен. Оттам произлизаха също и някои
компромиси на Биби-Люпен по отношение на бивши негови другари, с
които съдийството започваше вече да се занимава.

И така, в желанието да си отмъсти, на което следователят бе дал
пълен ход поради необходимостта да установи самоличността на Жак
Колен, началникът на обществената безопасност бе избрал много
умело помощниците си, изпращайки срещу мнимия испанец Ла Пурай,
Фил-дьо-Соа и Бифон, защото Ла Пурай се числеше към Десетте
хиляди, както и Фил-дьо-Соа, а Бифон бе от върхушката.

Ла Биф, опасната женска Бифон, която още се изплъзваше от
всички полицейски търсения благодарение на дегизировката си на
жена от доброто общество, бе свободна. Тази жена, която знаеше да се
превръща възхитително в маркиза, баронеса или графиня, имаше хола
и прислуга. Своето рода Жак Колен в рокля, тя бе единствената жена,
която можеше да се сравнява с Азѝ, дясната ръка на Жак Колен.
Всъщност всеки от героите на каторгата има по една предана жена.
Същото ще ви кажат и съдебните летописи, както и тайната хроника на
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Съдебната палата: никаква любов на почтена жена, нито дори
чувството на набожната към духовния й ръководител, нищо не може да
надмине привързаността на любовницата, споделяща опасностите на
големите престъпници.

У тези хора любовната страст е почти винаги първопричина за
смелите им начинания и убийства. Прекомерната любов, която ги
влече, както казват лекарите, поради телесното им устройство към
жената, поглъщат всичките физически и нравствени сили на тези
енергични мъже. Оттам и безделието, разяждащо дните им; защото
излишествата в любовта изискват и почивки, и силна храна. Оттам и
ненавистта към всякакъв труд, принуждаваща тези хора да прибягват
към бързи средства за сдобиване с пари. И все пак необходимостта да
се живее, и то да се живее добре, която и бе, това е нещо неудържимо,
е дребна работа в сравнение с разточителствата, внушавани от
проститутката, на която тези щедри медоровци искат да подаряват
скъпоценности и рокли и която обича да се храни добре, защото вечно
е гладна. Тя иска да има шал и любовникът й го открадва, а жената
вижда в това доказателство за любов! Така се стига до кражбата, която,
ако решим да разгледаме човешкото сърце под лупа, ще бъде призната
за естествено чувство у човека. Кражбата води към убийство, а
убийството води любовника стъпка по стъпка към ешафода.

Изглежда, че (ако вярваме на медицинския факултет)
разюзданата физическа любов у тези мъже е причина за седем десети
от престъпленията. Впрочем поразителни, осезателни доказателства се
откриват винаги при аутопсията на екзекутираните. Ето защо тези
невероятни любовници — страшилища за обществото — печелят
обожанието на метресите си. Тази именно преданост на жената,
застанала вярно пред вратата на затвора, заета непрекъснато с
изобличаване на хитрините на следователя — неподкупния пазител на
най-тъмни тайни, прави толкова процеси неизяснени и непрогледни!
Там се корени силата и слабостта на престъпника. На езика на
проститутките да си честен, означава да не отстъпваш от нито един от
законите на тази привързаност, означава да дадеш всичките си пари на
затворения, да бдиш над него, да му бъдеш всячески вярна и да си
готова на всичко за него. Най-жестоката обида, която една проститутка
може да хвърли в опозореното лице на друга, е да я обвини, в изневяра



482

към стегнатия й (хвърления в затвора) любовник. В такъв случай на
нея гледат като на жена без сърце!…

Както ще видим, и Ла Пурай обичаше страстно една жена. Фил-
дьо-Соа, философ-егоист, който крадеше, за да си създаде положение,
приличаше много на Пакар, фанатичния привърженик на Жак Колен,
който бе избягал с Прюданс Сервиен, забогатели със седемстотин и
петдесет хиляди франка. Той не бе привързан към никого, презираше
жените и обичаше само себе си. Що се отнася до Бифон, както вече
знаем, наричаха го така заради Ла Биф. А тези представители на
върхушката от света на крадците имаха основание да искат сметка от
Жак Колен за неща, доста трудни за установяване.

Човекът, у когото те бяха вложили парите си, знаеше единствен
колко от съдружниците му бяха останали живи и колко пари има всеки.
Особено голямата смъртност сред доверителите бе влязла в сметките
на Тромп-ла-Мор, когато реши да гепса касата в полза на Люсиен.
Като се изплъзваше цели девет години от вниманието на другарите си
и на полицията, Жак Колен бе почти сигурен, че ще наследи (според
казаното в устава на големите крадци) две трети от доверителите си.
Не би ли могъл той да представи като обяснение изплащания на суми
на крадци, които бяха гилотинирани? Защото никакъв контрол не
можеше да стигне този водач на големите крадци. Доверяваха му се
напълно по необходимост, защото животът на преследвано животно,
воден от каторжниците, включваше в отношенията на порядъчните
хора от този нецивилизован свят най-голяма деликатност. От
задигнатите сто хиляди екю Жак Колен можеше тогава да се отърве
със стотина хиляди франка. В този момент, както видяхме, на Ла
Пурай, един от доверениците на Жак Колен, му оставаха да живее само
двадесет дни. Осигурен с много по-голяма сума, отколкото онази,
която му пазеше неговият шеф, Ла Пурай сигурно щеше да бъде доста
сговорчив.

Един от непогрешимите белези, по които директорите на затвори
и техните агенти, полицията и сътрудниците й и дори следователите
познават завърналите се жребци, тоест онези, които вече са яли боба
на каторжниците, е това, че са свикнали със затвора; рецидивистите
много естествено познават реда в него, там те са си в къщи, от нищо не
се учудват.
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До този момент, внимавайки да не се издаде, Жак Колен бе играл
великолепно ролята си на невинен и чужденец както в „Ла Форс“, така
и в „Консиержри“. Но убит от скръбта, смазан от двойната си смърт —
защото през тази съдбоносна нощ бе умрял два пъти, той пак стана
Жак Колен. Надзирателят остана смаян, като видя, че няма защо да
обяснява на този испански духовник откъде се отива на двора.
Съвършеният актьор забрави ролята си и слезе по витата стълба на
кулата Бонбек като човек, свикнал с „Консиержри“.

„Биби-Люпен е прав — каза на себе си надзирателят, — този е
завърнал се жребец, Жак Колен е.“
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ПОЯВАТА НА „ГЛИГАНА“

Когато Тромп-ла-Мор се показа като в рамка на вратата на
кулата, затворниците, които бяха свършили вече покупките си около
каменната маса, наречена „плоча на Сен-Луи“, се разпръсваха из
тесния за тях двор; следователно всички едновременно и моментално
забелязаха новодошлия, защото нищо не може да се сравни по бързина
с точния поглед на затворниците, скупчени в двора като паяк в средата
на мрежата си. Сравнението е математически точно, тъй като
ограниченото от всички страни с високи и черни зидове око на
затворника вижда винаги, дори без да гледа, вратата, през която влизат
надзирателите, прозорците на приемната и стълбата на кулата Бонбек
— единствени изходи към двора. В дълбоката изолираност, в която се
намира, всичко е ново за затворника и всичко го занимава. Скуката му,
сравнима с мъката на затворения в клетка тигър в зоологическата
градина, удесеторява вниманието му. Не е без значение да отбележим,
че Жак Колен, облечен като духовник, носеше черни панталони, черни
чорапи, обуща със сребърни токи, черна жилетка и тъмнокафяв
редингот, чиято кройка винаги издава свещеника, особено ако тези
белези се допълват от характерното подстригване на косите. А Жак
Колен носеше съвършено подходяща и извънредно естествена перука.

— Я виж! — каза Ла Пурай на Бифон. — Лош знак! Глиган! Как
ли е попаднал тук?

— Това е един от триковете им, някакъв нов вид готвач
(шпионин) — отговори Фил-дьо-Соа. — Преоблечен търговец на
връзки (някогашната конна жандармерия), дошъл да търгува.

На арго жандармът има различни имена; ако преследва крадеца,
е търговец на връзки; ако го придружава, е лястовичка от площад
Грее; води ли го към гилотината, е хусар на гилотината.

За да довършим описанието на затворническия двор, може би е
необходимо да обрисуваме с няколко думи и другите двама крадци.
Селерие, наречен Овернеца, Дядо Руло, Льо Рульор, с една дума, Фил-
дьо-Соа (той имаше тридесет имена и толкова паспорти), ще бъде
наричан вече само с това прозвище, единственото, което му дават във
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висшите сфери на крадците. Този голям философ, който усети в
мнимия свещеник жандарм, бе едър, висок пет стъпки и четири дюйма,
с необичайно развита мускулатура. Под огромното му чело пламтяха
малки очички, прикрити като на грабливите птици от сиви, тъмни и
тежки клепачи. На пръв поглед с ярко очертаните си подчертани
челюсти той приличаше на вълк; но жестокостта и дори
кръвожадността в приликата се уравповесяваше от хитростта, от
подвижността на лицето, макар че то бе набраздено с белези от едра
шарка. Всяка негова ясно откровена черта бе сякаш одухотворена.
Всяка издаваше присмех. Животът на престъпниците, който включва
глад и жажда, нощи, прекарани на открито по кейовете, покрай реките,
под мостовете и по улиците, оргиите със силни напитки, с които се
отпразнуват победите, бяха сложили на лицето му нещо като политура.
Ако Фил-дьо-Соа се покажеше какъвто е, полицейският агент или
жандарм биха го познали от тридесет крачки; той обаче бе равен на
Жак Колен в изкуството да се гримира и предрешва. В тоя момент
небрежно облеченият Фил-дьо-Соа носеше като големите актьори,
които се грижат за облеклото си само в театъра, ловджийска куртка, на
която липсваха копчетата, със скъсани илици, от които се подаваше
хастарът, грозни зелени пантофи, светложълти, станали възсиви
панталони, а на главата — каскет без козирка, изпод който се подаваха
краищата на старо копринено шалче, избеляло и нацепено.

Сравнен с Фил-дьо-Соа, Бифон бе пълна противоположност.
Този прочут крадец бе нисък, дебел, тлъст, подвижен, мъртвоблед, с
черни хлътнали очи; облечен като готвач, той бе застанал на силно
изкривените си крака и ужасяваше с лицето си, по което личаха
особени признаци, присъщи на месоядното животно.

Фил-дьо-Соа и Льо Бифон се подмазваха на Ла Пурай, който бе
загубил вече всякаква надежда. Рецидивистът убиец знаеше, че ще
бъде съден, осъден и екзекутиран, преди да изминат четири месеца.
Ето защо Фил-дьо-Соа и Льо Бифон, приятели на Ла Пурай, не го
наричаха иначе, а каноник, каноник в обителта „Утеши се, щеш не
щеш“. Не е трудно да се отгатне защо Фил-дьо-Соа и Льо Бифон
ласкаеха Ла Пурай. Ла Пурай бе заровил двеста и петдесет хиляди
златни франка — частта от плячката, взета от съпрузите Крота, както
бе казано в обвинителния акт. Какво прекрасно наследство за двамата
крадци, макар че тези бивши каторжници трябваше да се завърнат след
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няколко дни в каторгата. Льо Бифон и Фил-дьо-Соа щяха да бъдат
съдени за квалифицирани кражби (тоест за кражби, извършени при
отегчаващи обстоятелства) на петнадесет години, в които не влизаха
десетте години от предишното им осъждане, които те самоволно бяха
прекъснали. Така че, макар да им предстоеше да излежават, единият —
двадесет и две, а другият — двадесет и шест години затвор с
принудителен труд, те и двамата се надяваха да избягат и да намерят
купчината злато на Ла Пурай. Но членът на Десетте хиляди пазеше
тайната си, струваше му се излишно да я съобщава, докато не го
осъдят. Тъй като принадлежеше към каторжническата върхушка, той
не бе съобщил нищо за съучастниците си. Характерът му бе известен;
господин Попино, следовател по това ужасно дело, не бе успял да
изтръгне нищо от него.

Страшният триумвират бе застанал в горната част на двора,
тоест под „пистолите“. Фил-дьо-Соа довършваше инструктажа си на
един младеж, който бе още новак след първото си престъпление и
понеже бе сигурен, че ще го осъдят на десет години принудителен
труд, се осведомяваше за различните каторги.

— Вижте какво, момчето ми — казваше му дълбокомислено
Фил-дьо-Соа тъкмо когато се появи Жак Колен, — ето каква е
разликата между Брест, Тулон и Рошфор.

— … Да видим, старче — каза младежът, любопитен като всеки
новак.

Този затворник бе младеж от добро семейство и бе излязъл от
съседната на Люсиеновата килия.

— Синко — продължи Фил-дьо-Соа, — в Брест си сигурен, че
ще намериш в лъжицата боб на третото бръкване в баката; в Тулон —
на петото, а в Рошфор не намираш никога нищо, освен ако си от
старите.

Като каза това, дълбокомисленият философ настигна Ла Пурай и
Льо Бифон, които тръгнаха надолу по двора, извънредно
заинтригувани от глигана, докато потъналият в скръбта си Жак Колен
вървеше право срещу тях. Отдаден изцяло на тежки мисли — мислите
на падналия от власт император, — Тромп-ла-Мор не знаеше, че е
център на всички погледи, предмет на общото внимание и вървеше
бавно, загледан в злокобния прозорец, на който се бе обесил Люсиен
дьо Рюбампре. Никой от затворниците не знаеше за това събитие,
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защото младият фалшификатор, съседът на Люсиен, не бе казал нищо
по причини, които скоро ще узнаем. Тримата асове застанаха така, че
да препречат пътя на свещеника.

— Това не е глиган — каза Ла Пурай на Фил-дьо-Соа, — а
завърнал се жребец. Я гледай как тегли надясно!

Трябва да обясним сега (защото не на всички читатели им е
хрумвало да посетят някоя каторга), че всеки каторжник е окован с още
един (винаги един стар и един нов) на същата верига. Тежестта на тази
закачена над глезена верига е такава, че след година остана завинаги
недостатък в ходенето на каторжника. Принуден да дава на задния си
крак по-голям тласък, отколкото на другия, за да тегли този топуз (така
наричат в каторгата желязната тежест), осъденият придобива
неизбежно навика да прави това усилие. По-късно, когато не носи вече
вериги, става както при ампутираните крака, които ампутираният
продължава да чувствува; каторжникът продължава да усеща бремето
и не може да се отърве от недостатъка си при ходене. На полицейски
език той тегли надясно. Известен на каторжниците, както и на
полицаите, един такъв белег може да не помогне за разпознаването на
човека, но поне допълва характеристиката му.

У избягалия преди осем години Тромп-ла-Мор това движение бе
станало много по-слабо, но под въздействието на поглъщащите го
размисли той вървеше така бавно и тържествено, че колкото и
незабележим да беше недостатъкът му, той не можеше да не направи
впечатление на опитното око на човек като Ла Пурай. Впрочем съвсем
ясно е, че тъй като каторжниците са постоянно заедно в каторгата и
няма какво друго да гледат, така са се изучили един друг, че познават
известни привички, които иначе може да отбягнат от постоянните им
преследвачи — полицейските доносчици и комисари и жандармите.
Така на едно дръпване на челюстните мускули на лявата буза,
разпознато от каторжник, изпратен за тази проверка в жандармерията
на Сена, се дължи арестуването на прочутия Коняр, подполковник в
тази жандармерийска част; въпреки думите на Биби-Люпен полицията
не смееше да повярва, че граф Понтис дьо Сент-Елен и Коняр са едно
и също лице!
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НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ШЕФЪТ

— Това е нашият шеф! — каза Фил-дьо-Соа, когато Жак Колен
го погледна с разсеяния поглед на потънал в отчаяние човек.

— Бога ми, така е, това е Тромп-ла-Мор — каза и Льо Бифон,
като потри ръцете. — О! Това е неговият ръст, широките му плещи, но
какво му се е случило, той не прилича на себе си!

— А! Сетих се — каза Фил-дьо-Соа, — той има някакъв план!
Иска да види леля си, която скоро ще бъде екзекутирана.

За да дадем бегла представа за лицето, наричано от
затворниците, надзирателите и тъмничарите леля, достатъчно ще бъде
да предадем прекрасния отговор, даден от директора на един от
централните затвори на лорд Дъръм, който по време на престоя си в
Париж ги обходил всичките. Любопитен да види всички подробности,
свързани с френското правосъдие, лордът дори накарал палача,
покойния Сансон, да монтира гилотината и поискал да екзекутират
едно живо теле, за да си даде сметка как функционира машината,
прочула се от Френската революция.

След като му показал целия затвор, дворовете, работилниците и
карцера, директорът посочил с пръст едно помещение, при което
направил движение на погнуса.

— Там няма да водя ваша светлост — казал той, — там е
отделението на лелите…

— О-о! — казал лордът. — А какво е това?
— Това е третият пол, милорд.

* * *

— Ще гилотинират Теодор! — каза Ла Пурай. — Мило момче!
Каква сръчност! И колко е нахакан! Каква загуба за обществото!

— Да, Теодор Калви кльопа последния си залък — каза Льо
Бифон. — Ах, женичката му ще си изплаче зъркелите, защото го
любела, мошеника му с мошеник!
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— Ти ли си, старче? — обърна се Ла Пурай към Жак Колен.
И заедно с двамата си другари, които бе уловил под ръка, той

прегради пътя на новодошлия.
— О, шефе, ти, значи, си се превърнал в глиган? — добави Ла

Пурай.
— Казват, че си чопкал златото ни — продължи Льо Бифон

заплашително.
— Ще ни изръсиш ли парите? — запита Фил-дьо-Соа.
Трите въпроса изхвръкнаха като три пистолетни изстрела.
— Не се шегувайте с един нещастен свещеник, попаднал тук по

погрешка — отговори машинално Жак Колен, който веднага разпозна
тримата си другари.

— Звукът на звънчето е съвсем същият, макар че муцуната е
друга — каза Ла Пурай и сложи ръката си на рамото на Жак Колен.

Тоя жест и видът на тримата му другари изтръгнаха рязко шефа
от унинието и му възвърнаха усещането за действителността; защото
през тази съдбоносна нощ той бе бродил из безбройните и безплътни
светове на чувствата, търсейки нов път.

— Не събуждай подозрения срещу шефа — каза тихичко Жак
Колен с прегракнал и заплашителен глас, който доста много
напомняше глухото ръмжене на лъва. — Ченгетата са тук; остави ги да
паднат в клопката. Разигравам комедия за един другар в крайна беда.

Това бе казано с умилението на свещеник, който се готви да
върне тия нещастници в правия път, и бе придружено с поглед, чрез
който Жак Колен обгърна целия двор, видя под сводовете
надзирателите и ги показа подигравателно на тримата си другари.

— Няма ли тук шпиони? Опулете си зъркелите и наблюдавайте!
Правете се, че не ме познавате, да вземем предпазни мерки, отнасяйте
се с мене като с духовно лице или ще разоря и вас, и жените ви, и
имането ви.

— Значи, ти се боиш от нас? — каза Фил-дьо-Соа. — Дошъл си
да спасиш приятеля си.

— Мадлен е готов за площад Грев — каза Ла Пурай.
— Теодор ли? — едва се сдържа да не скокне и да не извика Жак

Колен.
Това бе последният удар от изтезанието на този съсипан

исполин.
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— Ще го колят, от два месеца е осъден на смърт — повтори Ла
Пурай.

Обзет от слабост, с почти подкосени крака, Жак Колен се
отпусна в ръцете на тримата си другари, но запази присъствие на духа
и сключи с набожно изражение ръце. Ла Пурай и Льо Бифон
подхванаха почтително светотатственика Тромп-ла-Мор, а през това
време Фил-дьо-Соа тичаше към дежурния надзирател на вратата,
водеща към приемната.

— Достопочтеният духовник би искал да седне, дайте един стол
за него.

Така ударът, подготвен от Биби-Люпен, пропадаше. Както
Наполеон, чиито войници го бяха познали, тримата каторжници се
подчиняваха с уважение на Тромп-ла-Мор. Две думи се бяха оказали
достатъчни: „жените и парите ви“, тоест онова, до което се свеждат
всички истински човешки привързаности. За тримата каторжници този
залог бе белег на върховна власт, шефът все още държеше в ръцете си
богатството им. Той продължаваше да бъде и в затвора всесилен и не
им бе изменил, както твърдяха някои неискрени събратя. Между
другото, громката слава за ловкостта и умението на шефа им разгроми
любопитството на тримата каторжници, защото в затвора
любопитството става единствен остен за тези похабени души. А освен
това, смелото гримиране на Жак Колен, останало неоткрито дори и зад
ключалките на „Консиержри“, главозамайваше тримата престъпници.

— Понеже бях в единична килия от четири дни, не знаех, че
Теодор е толкова близо до обителта… — каза Жак Колен. — Дойдох,
за да спася едно нещастно момче, което се обеси вчера в четири часа, а
ето че се озовавам пред друго нещастие, нямам вече козове в играта!…

— Горкият ми шеф… — каза Фил-дьо-Соа.
— Ах, дяволът ме изостави! — извика Жак Колен, изтръгна се от

ръцете на двамата си другари и се изправи застрашително. — Идва
момент, в който хората са по-силни от нас! Щъркелът (Съдебната
палата) ще ни излапа всичките!

Предупреден за прилошаването на испанския духовник, сам
директорът дойде в двора, за да го наблюдава; той го накара да седне
на един стол на слънце, оглеждайки всичко с опасна проницателност,
която се засилва ежедневно от практиката, но се прикрива зад
привидно безразличие.
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— Ах, боже мой! — каза Жак Колен. — Да те изпратят сред тези
хора, престъпници, убийци, утайката на обществото!… Господ обаче
няма да изостави своя служител. Драги господин директоре, ще
отбележа престоя си тук с милосърдни дела, които ще се помнят! Аз
ще върна в правата вяра тези нещастници, те ще научат, че имат душа,
че ги очаква вечен живот и че ако всичко са загубили на земята, остава
им да спечелят небето, небето, което ще бъде тяхно, ако истински и
искрено се разкаят.

Двадесет-тридесет затворници, притекли се на групи зад тримата
страшни каторжници, чиито яростни погледи запазваха три стъпки
разстояние между тях и зяпачите, чуха тези думи, произнесени с
евангелско умиление.

— Тогова, господин Голт, виж него… бихме го послушали… —
каза страшният Ла Пурай.

— Казаха ми, че тук имало един осъден на смърт… — продължи
Жак Колен, до когото се бе изправил директорът.

— Точно сега му четат отхвърлянето на молбата за помилване —
отговори господин Голт.

— Не зная какво значи това — каза наивно Жак Колен,
поглеждайки около себе си.

— О, боже, колко е прост — обади се младежът, който преди
малко питаше Фил-дьо-Соа за цвета на боба в каторгите.

— Значи, че днес или утре ще го покосяват! — обади се един от
затворниците.

— Покосяват ли? — повтори Жак Колен, чието изражение на
невинност и незнание хвърли във възторг тримата каторжници.

— На техния език — отговори директорът — това означава
изпълнение на смъртна присъда. Щом писарят чете отговора на
молбата, сигурно и палачът ще получи заповед за екзекутиране.
Нещастникът непрекъснато отказва помощта на религията…

— Ах, господин директоре, тази душа трябва да бъде спасена!…
— възкликна Жак Колен.

Човекът, кощунствуващ с религията, сключи ръце с израз на
отчаян любовник, което на зоркия директор се стори резултат на
божествено усърдие.

— Ах, господине — продължи Тромп-ла-Мор, — нека ви докажа
какъв човек съм и какво мога, като ми позволите разкаянието да се
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разцъфти в това загрубяло сърце! Бог ме е дарил със способността да
казвам някои думи, които предизвикват дълбоки промени. Мога да
преломя сърцата, да ги отворя… От какво се страхувате? Наредете да
ме придружат жандарми или тъмничари, както искате.

— Ще видя дали тукашният свещеник ще се съгласи да го
заместите — каза господин Голт.

И директорът излезе, поразен от напълно безразличното, макар и
любопитно изражение, с което каторжниците и затворниците гледаха
този духовник, чийто евангелски глас придаваше очарование на
френско-испанското му бръщолевене.
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ХИТРОСТ СРЕЩУ ХИТРОСТ

— Как попаднахте тук, господин абат? — обърна се младият
събеседник на Фил-дьо-Соа към Жак Колен.

— О, по погрешка — отговори той, оглеждайки младежа от
добро семейство. — Намериха ме в дома на една куртизанка, която
току-що бяха обрали. Установи се, че се е самоубила; но авторите на
кражбата, които навярно са слугите, не са още задържани.

— Та заради тази ли кражба се обеси младият човек?…
— Горкият младеж навярно не е можал да понесе мисълта, че е

опозорен от несправедливото затваряне — отвърна Тромп-ла-Мор,
поглеждайки към небето.

— Да — отговори младият човек, — пуснаха го на свобода,
когато той се бе самоубил, какъв късмет!

— Само невинните си засичат така въображението — каза Жак
Колен. — Забележете, че кражбата е била извършена в негова вреда.

— А за каква сума става дума? — запита дълбокомисленият и
хитър Фил-дьо-Соа.

— За седемстотин и петдесет хиляди франка — отговори кротко
Жак Колен.

Тримата каторжници се спогледаха и се оттеглиха от групата на
затворниците, струпали се около мнимия духовник.

— Той е обрал мазето на момичето — каза Фил-дьо-Соа на ухото
на Льо Бифон. — А нас искаха да ни изплашат за нашите монети!

— Той ще си остане шефът на големите джебчии — отговори
Ла Пурай. — Парите ни не са хвръкнали.

Ла Пурай търсеше човек, на когото да се довери, затова имаше
интерес Жак Колен да излезе честен. А в затвора най-много вярват на
това, на което се надяват!

— Обзалагам се, че ще преметне главния прокурор и ще спаси
приятеля си — каза Фил-дьо-Соа.

— Ако успее — добави Льо Бифон, — няма да го смятам съвсем
за господ, но както твърдят, сигурно е изпушил лула с дявола.
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— Чу ли го, като извика: „Дяволът ме изостави!“ — забеляза
Фил-дьо-Соа.

— Ах — извика Ла Пурай, — да спаси главата ми, какъв живот
бих си карал с моята част от парите и с откраднатото злато, което съм
скрил!

— Следвай нарежданията му — каза Фил-дьо-Соа.
— Подиграваш ли се? — запита Ла Пурай, като гледаше другаря

си.
— Ама че си прост, скоро ще те осъдят на смърт. Ти нямаш друга

врата за отваряне, за да останеш на краката си и да похапнеш, да
попийнеш, да пооткраднеш — възрази Льо Бифон, — трябва само да
му подадеш гърба си.

— Добре го каза — допълни Ла Пурай, — значи, нито един от
вас няма да го издаде или ще ви взема там, където отивам…

— И виж, че го направил, както ги приказва! — възкликна Фил-
дьо-Соа.

И най-неподатливите за симпатия спрямо тези странни хора
могат да си представят душевното състояние на Жак Колен, който се
намираше между трупа на идола, обожаван от него цели пет часа през
нощта, и близката смърт на бившия му другар по верига, бъдещия труп
на младия корсиканец Теодор. Дори и само за да види този нещастник,
той трябваше да разгърне необичайна ловкост; а да го спаси, щеше да
бъде чудо! Той обаче замисляше вече нещо.

За да се разбере какво щеше да опита Жак Колен, трябва да
отбележим, че убийците, крадците и изобщо населяващите каторгите,
не са толкова страшни, колкото се счита. С някои редки изключения,
всички тези хора са подлеци, навярно поради непрекъснатия страх,
който гложди сърцата им. Тъй като способностите им са непрекъснато
насочени към грабеж, а изпълнението на един обир изисква да се
вложат всички жизнени сили, бърза мисъл, еднакво подвижна като
тялото, и внимание, което изхабява цялата им вътрешна устойчивост,
извън тези буйни прояви на волята те не проявяват много ум по същите
причини, заради които певицата или танцьорът падат изтощени след
някоя трудна стъпка или след някой от онези страшни дуети, каквито
съвременните композитори налагат на публиката. Злосторниците са
всъщност дотолкова лишени от здрав разум или потиснати от страха,
че се превръщат в истински деца. Понеже са доверчиви до крайност,
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хващат се на въдицата и на най-простата хитрост. След като сполучат в
някоя работа, изпадат в такова състояние на изнуреност, че веднага се
отдават на разврат, напиват се с вино и напитки и се хвърлят яростно в
обятията на жените си, та като изгубят силите и разсъдъка си, да
намерят там спокойствие и забрава за престъплението. При такива
положения те са във властта на полицията. Арестуват ли ги, са като
слепи, загубват ума и дума и чувствуват такава потребност от надежда,
че вярват на всичко, така че не съществува глупост, която да не ги
накараш да извършат! Един пример ще обясни докъде стига глупостта
на затворения престъпник. Наскоро Биби-Люпен получи признанията
на един деветнадесетгодишен убиец, уверявайки го, че никога не
екзекутират малолетни. Прехвърлили момчето в „Консиержри“, за да
бъде съдено, а когато молбата му за милост била отхвърлена,
страшният агент отишъл да го види.

— Сигурен ли си, че нямаш двадесет години?… — запитал го
той.

— Да, на деветнадесет години и половина съм — отговорил
съвсем спокойно убиецът.

— Е, добре — отговорил Биби-Люпен, — можеш да бъдеш
спокоен, никога няма да станеш на двадесет…

— А защо?
— Ами защото ще бъдеш обезглавен след три дни — отвърнал

началникът на обществената безопасност.
Убиецът, който продължавал да вярва, дори и след присъдата, че

малолетни не се екзекутирват, паднал като счупено яйце.
Тези хора, които са толкова жестоки заради необходимостта да

премахнат уликите (защото те убиват само за да се отърват от
свидетели и това е, едно от основанията, изтъквани от онези, които
искат да бъде премахнато смъртното наказание); тези исполини на
ловкостта, на сръчността, у които умението на ръката, бързината на
погледа и сетивата са упражнени като при диваците, стават герои на
злото в самия театър на подвизите. Не само че като се извърши
престъплението, започват трудности за тях — защото затъпяват
толкова от необходимостта да скрият откраднатата плячка, колкото и
от бедността, но остават и без сили, също като току-що родила жена.
Пълни с енергия дотолкова, че да се изплашиш от намеренията им,
след успеха те са като деца. С една дума, имат прояви като на дивите



496

зверове, които, ако са преяли, могат лесно да бъдат убити. В затвора
тези особени мъже са като всички хора с преструвките си и с
дискретността си, която отстъпва само в последния момент, когато са
вече сломени и изтерзани от продължителния престой там.

Сега може да се разбере защо тримата каторжници, вместо да
погубят шефа си, поискаха да му помогнат; те се възхитиха от него,
смятайки, че той е собственикът на откраднатите седемстотин и
петдесет хиляди франка, тъй като видяха, че макар и затворен в
„Консиержри“, е спокоен и повярваха, че е способен да ги вземе под
закрилата си.
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КИЛИЯТА НА ОСЪДЕНИЯ НА СМЪРТ

Като напусна мнимия испанец, господин Голт се върна през
приемната в кабинета си, после отиде да намери Биби-Люпен, който от
двадесет минути, откакто Жак Колен бе излязъл от килията си,
наблюдаваше всичко, сгушен пред шпионката на един от прозорците,
гледащи към двора.

— Никой от тях не го позна — каза господин Голт, — а
Наполитас, който наблюдава всички, не е чул нищо. Горкият свещеник,
в мъката си през тази нощ не каза думичка, която би могла да покаже,
че под расото се крие Жак Колен.

— Това доказва, че добре познава затворите — отвърна
началникът на обществената безопасност.

Наполитас, секретарят на Биби-Люпен, неизвестен за всички
затворници в този момент в „Консиержри“, играеше ролята на момчето
от добро семейство, обвинено във фалшификация.

— Освен това иска да изповяда осъдения на смърт! — продължи
директорът.

— Това е последната ни възможност! — възкликна Биби-Люпен.
— Не се бях сетил за нея. Теодор Калви, корсиканецът, е другар по
верига на Жак Колен; разправят, че Жак Колен му е правил в затвора
много хубави „патараси“.

Каторжниците си правят нещо като тампони, които вмъкват
между халката на веригата и тялото, за да смекчат тежестта върху
глезените и горната част на ходилото. Тези тампони, които се правят от
кълчища и парцали, се наричат в каторгата „патараси“.

— Кой охранява осъдения? — запита Биби-Люпен.
— Кьор-ла-Вирол!
— Добре, ще се преоблека като жандарм и ще отида там; ще ги

чуя какво говорят; аз отговарям за всичко.
— Не се ли страхувате, ако е Жак Колен, да не ви познае и да ви

удуши? — запита директорът на „Консиержри“ Биби-Люпен.
— Като жандарм, ще бъда със сабя — отговори той. — Освен

това, ако е Жак Колен, той никога няма да направи нещо, с което да
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получи смъртна присъда, а ако е свещеник, няма опасност.
— Няма време за губене — каза тогава господин Голт. — Сега е

осем и половина, отец Сотлу току-що му е прочел отхвърлянето на
молбата за помилване и господин Сансон чака в залата заповедта на
прокурора.

— Да, хусарите на вдовицата (друго страшно име на
гилотината!) са поръчани за днес — отвърна Биби-Люпен. — Разбирам
обаче защо главният прокурор се колебае, този момък продължава да
твърди, че е невинен, а според мен не е имало убедителни
доказателства против него.

— Той е истински корсиканец — отговори господин Голт, — не е
казал нищо и е издържал на всичко.

Последните думи на директора на „Консиержри“ към началника
на обществената безопасност съдържаха мрачната история на
осъдените на смърт. Човек, когото правосъдието е извадило от числото
на живите, принадлежи на прокуратурата. Прокуратурата е върховна
истанция; тя не зависи от никого, не се отчита пред никого освен пред
съвестта си. Затворът принадлежи на прокуратурата, тя е негов
пълновластен господар. Поезията е обсебила тази социална тема
особено подходяща за въображението: „Осъденият на смърт!“
Пезията е нещо възвишено, а прозата няма други източници освен
действителността и тази действителност е достатъчно ужасна сама по
себе си, за да може да се пребори с лиризма. Животът на осъдения на
смърт, който не признава престъпленията си или не издава
съучастниците си, е подложен на страшни изтезания. Тук не става
дума за обуща, с които се счупват краката, нито за вода, наливана в
стомаха, нито пък за разтягане на крайниците с помощта на
отвратителни инструменти, а за подмолно изтезание, което е, така да
се каже, негово отрицание. Прокуратурата изоставя осъдения сам на
себе си, оставя го в тишина и в мрак с един другар (някакъв шпионин),
от когото той трябва да се пази.

Любезното съвременно човеколюбие мисли, че жестокото
изтезание на изолираността е негово откритие, но то се лъже. Откакто
бяха премахнати физическите мъчения, в напълно естественото си
желание да успокои и без това твърде нежната съвест на съдебните
заседатели, прокуратурата бе предвидила страшните възможности,
предоставени на правосъдието от самотата срещу угризенията на
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съвестта. Самотата е празно пространство; от нея се ужасяват и
душата, и тялото. Самотата е поносима само за гениалната човешка
личност, която я изпълва с идеи — рожби на духовния свят, или за
съзерцателя на божествените творения, за когото тя е озарена от
светлината на небето, одухотворена от диханието и гласа на бога.
Освен тези два случая самотата е така свързана с изтезанието, както
плътта — с душевността. Разликата между самотата и физическото
изтезание е същата, както между нервното и органическото
заболяване. Тя е страдание, умножено по безкрайността. Плътта се
свързва с безкрайността чрез нервната система, тъй както умът
прониква в нея чрез мисълта. Ето защо в историята на парижката
прокуратура се наброяват много престъпници, които не правят
признания.

Това ужасно положение, което в някои случаи взема
застрашителни размери, например в политиката, когато става дума за
някоя династия или за държавата, ще намери място в „Човешка
комедия“. Тук обаче описанието на каменната кутия, в която парижката
прокуратура пазеше по време на Реставрацията осъдения на смърт, ще
бъде достатъчно, за да се открехне вратата към страшните последни
дни на подложения на мъки човек.

Преди Юлската революция в „Консиержри“ имаше — а тя стои и
днес, — килия на осъдения на смърт. Това помещение се опира от
задната страна до канцеларията, от която го дели дебела стена, цялата
от дялан камък; отсреща то граничи с друга стена, дебела седем-осем
стъпки, която поддържа част от огромната чакалня. Там се влиза през
първата врата в дългия мрачен коридор, в който може да се надникне,
като се застане сред огромната сводеста зала при входа. Това зловещо
помещение получава светлина от едно здраво замрежено прозорче,
едва забележимо, когато се влезе в „Консиержри“, защото е в малкото
пространство между прозореца на канцеларията, до решетката на
гишето и жилището на писаря в „Консиержри“, лепнато от архитекта
като скрин в дъното на двора при входа. Това положение обяснява
защо помещението, включено между четири дебели стени, е получило
при преустройството на „Консиержри“ такова злокобно и страшно
предназначение. Всякакво бягство оттук е невъзможно. Коридорът,
който води към единичните килии и към женското отделение, излиза
срещу печката, около която винаги има групи жандарми и надзиратели.



500

Прозорчето — единственият изход за навън, което е осем стъпки над
плочника, гледа към първия двор, пазен от часовите на външната врата
на „Консиержри“. Никаква човешка сила не може да нападне дебелите
стени. Освен това осъденият на смърт престъпник бива веднага
облечен с усмирителна риза, която — както е известно, парализира
движението на ръцете; второ, единият му крак е окован за леглото; и
най-сетне, при него има доносчик, който го обслужва и пази. Подът на
тази килия е постлан с дебели плочи, а светлината е толкова слаба, че
едва можеш да видиш нещо.

Невъзможно е човек да не се почувствува смразен до кости, като
влезе там, дори и в наши дни, макар че от седем години това
помещение стои неизползувано вследствие на промените, въведени в
Париж при изпълнението на съдебните присъди. Вижте престъпника,
оставен сам в тази килия с угризенията на съвестта в тишината и в
мрака — два източника на ужаса, — и се запитайте възможно ли е да
не полудееш? Какъв организъм трябва да имаш, за да устоиш на такъв
режим, към който усмирителната риза прибавя неподвижност и
бездействие!

Обгърнал се в булото на пълно мълчание, Теодор Калви, който
тогава бе на двадесет и седем години, издържаше вече два месеца на
въздействието на този затвор и на непрекъснатия брътвеж на
доносчика!… А ето и странният наказателен процес, в който
корсиканецът бе получил смъртната си присъда. Макар че той е
извънредно интересен, разказът ни ще бъде съвсем кратък.

Невъзможно е да се отклоняваме надълго от развръзката на едно
вече и без това доста разширено повествование, което всъщност е
интересно само заради Жак Колен — този своего рода гръбначен
стълб, който със страшното си влияние свързва, така да се каже, „Дядо
Горио“ с „Изгубени илюзии“ и „Изгубени илюзии“ с настоящия разказ.
Въображението на читателя обаче ще доразвие по-нататък
недоизказаното по въпроса, който в този момент дълбоко вълнуваше
съдебните заседатели от състава, пред който Теодор Калви се бе явил.
Ето защо от една седмица, откакто молбата на осъдения за помилване
бе отхвърлена от касационния съд, господин дьо Гранвил
продължаваше да се занимава с това дело и протакаше всеки ден
заповедта за екзекуция; толкова много държеше той на това да успокои
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съдебните заседатели с изявлението, че на прага на смъртта осъденият
е признал престъплението си.
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ЕДНО ОСОБЕНО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО

Някаква бедна вдовица от Нантер, чиято къща бе извън
селището, което, както е известно, се намира сред плодородното поле
между Мон-Валериен, Сен-Жермен, хълмовете на Сартрувил и
Аржантьой, била убита и ограбена няколко дена след като получила
частта си от неочакваното наследство. Частта й възлизала на три
хиляди франка, дузина прибори, верижка, златен часовник и бельо.
Вместо да внесе трите хиляди франка в Париж, както я съветвал
нотариусът на покойния търговец на вина, чиято наследница била,
старата жена задържала всичко при себе си. Никога преди това тя не
била виждала толкова пари, а освен това, не се доверявала на никого за
каквото и да било като повечето хора от народа и на село. След зряло
обмисляне с един търговец на вина от Нантер — неин роднина и
роднина на покойния търговец, тази вдовица решила да внесе парите
срещу пожизнена рента, да продаде къщата в Нантер и да живее като
буржоазка в Сен-Жермен.

Къщата, в която тя живеела, и доста голямата градина, заградена
с разбита дъсчена ограда, бе като всички грозни къщи на дребните
земеделци от парижките околности. Гипсът и чакълът, които са в
голямо изобилие в Нантер, чието землище е покрито с каменоломни,
експлоатирани на открито, бяха подредени набързо и без всякакъв
архитектурен замисъл — обикновено явление на много места около
Париж. Почти винаги това е колиба на цивилизования дивак. Тази
къща се състоеше от един етаж, над който имаше тавански стаички.

Каменарят — мъж на тази жена, който сам изградил жилището
си — бе поставил много здрави железни пречки на всички прозорци.
Входната врата бе забележително яка. Покойният е знаел, че е сам сред
полето, и то какво поле! Клиентелата му се състояла от най-добри
парижки майстори-зидари, така че той сам докарал с коли най-важните
материали за къщата си, построена на петстотин крачки от
каменоломната му. Подбирал от разрушените парижки постройки
материалите, от които имал нужда, и то на съвсем ниска цена. Така
прозорците, решетките, капаците, дърводелската част — всичко дошло
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от позволени грабежи и от подаръци на клиентите му, но хубави и
добре подбрани подаръци. От две рамки за врати той избрал по-
добрата. Къщата, пред която имаше доста голям двор с конюшня, бе
заградена откъм пътя със стена. Вместо врата имаше здрава решетка.
Освен това в конюшнята живеели кучетата, а едно малко кученце
оставало през нощта в къщи. Отзад имаше около един хектар градина.

Като останала вдовица, без деца, жената на каменаря
продължила да живее в тази къща с единствената си прислужница. С
парите от продадената каменоломна изплатила дълговете на каменаря,
починал преди две години. Единственото имущество на вдовицата бил
този пуст дом, в който тя отглеждала кокошки и крави, като продавала
яйца и мляко в Нантер. Тъй като нямала вече коняр, нито каруцар, нито
работници-каменари, които покойният използувал за всякаква работа,
престанала да обработва градината, но използувала малкото трева и
зеленчуци, които никнели без поддържане на каменистата почва.

Тъй като парите за къщата и парите от наследството щели да
бъдат към седем-осем хиляди франка, жената виждала вече как
заживява щастливо в Сен-Жермен със седем-осемстотин франка
пожизнена рента, която тя смятала, че ще може да получи за своите
осем хиляди франка. Вече се била посъветвала многократно с
нотариуса от Сен-Жермен, тъй като отказвала да даде парите си вместо
пожизнена рента на търговеца на вино от Нантер, който ги бил
поискал. При тези обстоятелства един ден не видели вдовицата Пижо,
нито прислужницата й. След три дни уведоменото за това правосъдие
се намесило. Господин Попино, съдия-следователят, отишъл на място
заедно с кралския прокурор и ето какво установили.

Нито по желязната врата на двора, нито по входната врата на
къщата имало следи от насилие. Ключът стоял на ключалката на
входната врата, отвътре. Нито една желязна пречка не била счупена.
Бравите, капаците на прозорците и всички врати били недокоснати.

По стените нямало никаква следа, която да разкрие откъде са
минали злосторниците. Глинените комини не можели да бъдат
използувани и през тях не било възможно да се мине. Здравата и
непокътната украса по покрива не издавала никакво насилие. Като
влезли в стаите на първия етаж, съдебните служители, жандармите и
Биби-Люпен намерили вдовицата Пижо и прислужницата удушени в
леглата им с нощните им кърпи. Трите хиляди франка били взети,



504

както и приборите и скъпоценностите. Двата трупа били започнали да
се разлагат, както и телата на малкото куче и на голямото от задния
двор. Разгледали дъсчените огради на градината — нищо счупено. По
пътечката в градината — никаква следа от стъпки. Следователят
помислил, че убиецът може да е минал по тревата — ако изобщо е
влязъл оттам, — за да не остави следи от стъпките си, но как се е
промъкнал в къщата? На вратата откъм градината имало свод с три
непокътнати железни пречки. И от тази страна ключът бил в
ключалката, както и на входната врата откъм двора.

След като господин Попино, Биби-Люпен, който останал цял ден
да разгледа всичко, прокурорът и старшията от полицейския пост в
Нантер, установили, че било невъзможно да се влезе в къщи, това
убийство се бе превърнало в тежка задача, където хитростта и
правосъдието търпяха поражение.

Тази трагедия бе станала през зимата на 1828–1829 година;
съобщиха я в „Газет де Трибюно“. Един бог знае какво любопитство
породи тя в Париж; но Париж, който поглъща всяка сутрин по някоя
нова драма, всичко забравя. Полицията обаче не забравя нищо. Три
месеца след онези безплодни претърсвания някаква проститутка,
забелязана от агентите на Биби-Люпен, че прави големи разходи и
проследена заради връзките й с някои крадци, поискала да заложи чрез
една своя приятелка дванадесет прибора, един часовник и една златна
верижка. Приятелката отказала. Случката стигнала до ушите на Биби-
Люпен, който си спомнил за дванадесетте прибора и златния часовник
с верижка, откраднати в Нантер. Веднага били предупредени
комисионерите от заложната къща и всички укриватели на крадени
вещи в Париж, а Биби-Люпен подложил Манон-ла-Блонд на упорито
наблюдение.

Скоро научили, че Манон-ла-Блонд била лудо влюбена в един
млад мъж, когото не били виждали, защото той като че ли бил глух за
всички доказателства на любов от страна на русата Манон. Загадка
след загадка. Дебнат от полицейските шпиони, младежът бил видян и
разпознат като избягалия каторжник, прочутия герой на корсиканските
отмъщения, красивия Теодор Калви, наречени Мадлен.

Пуснали по следите на Теодор един от укривателите на крадени
вещи, който играел двойна игра, като услужвал и на полицията, и на
крадците, и той обещал на Теодор да купи приборите, часовника и
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златната верижка. Точно когато железарят от пасажа Сен-Гийом броял
парите на преоблечения като жена Теодор, в десет и половина вечерта
полицията нахлула, арестувала Теодор и взела откраднатите вещи.

Веднага започнали следствие. При толкова слаби улики бе
невъзможно, по думите на прокуратурата, да се измъкне смъртна
присъда. Калви не се уплете и не изпадна нито веднъж в противоречие:
той каза, че някаква жена от селото му била продала тези предмети в
Аржантьой и че след като ги купил от нея, слухът за убийството,
извършено в Нантер, му показал каква опасност се крие в
притежаването на приборите, часовника и скъпоценностите, които
били посочени в списъка, направен след смъртта на вдовицата Пижо, и
навярно били откраднатите предмети. После, казваше той, бил
принуден от бедност да ги продаде и поискал да се отърве от тях, като
използувал някое незлепоставено лице.

Нищо повече не можаха да измъкнат от освободения каторжник,
който с мълчанието и твърдото си държане успя да внуши на
правосъдието, че търговецът на вина от Нантер е извършил убийството
и че жената, от която е получил излагащите предмети, е съпругата на
този търговец. Нещастният роднина на вдовицата Пижо и жена му бяха
арестувани; но след като ги държаха цяла седмица и направиха
подробна анкета, се установи, че нито мъжът, нито жената са
напускали заведението си в деня на престъплението. Освен това Калви
не позна в съпругата на търговеца жената, която според него му била
продала сребърната посуда и скъпоценностите.

Тъй като се доказа, че държанката на Калви, която също бе
намесена в това дело, е изхарчила около хиляда франка от деня на
престъплението до момента, когато Калви бе поискал да продаде
среброто и скъпо ценностите, това обстоятелство се стори достатъчно,
за да изправят пред наказателния съд каторжника и държанката му. И
тъй като това престъпление бе осемнадесетото убийство на Теодор,
той бе осъден на смърт, защото приеха, че той е авторът на така умело
извършеното злодеяние. Той не позна търговката на вино от Нантер, но
бе познат от мъжа и от жената. Следствието установи, благодарение на
много свидетели, че Теодор бе живял в Нантер около един месец; бил
зле облечен и с покрито с гипсов прах лице и помагал на зидарите. В
Нантер всеки даваше осемнадесет години на този младеж, който
навярно бе подготвял това престъпление цял месец.
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Прокуратурата смяташе, че има и съучастници. Измериха
ширината на комините, за да видят възможно ли е било Манон-ла-
Блонд да се крие и да се промъкне оттам; но и шестгодишно дете не би
могло да мине през глинените тръби, с които съвременната
архитектура е заменила широките някогашни зидани комини. Ако не
беше тази странна и дразнеща загадка, Теодор щеше да бъде
екзекутиран още преди седмица. Както видяхме, свещеникът на
затвора бе също претърпял пълен неуспех.

Това дело и името на Калви се бяха изплъзнали от вниманието на
Жак Колен, който по онова време бе зает с борбата си против
Контансон, Корантен и Пейрад. Освен това Тромп-ла-Мор гледаше да
забрави колкото се може повече приятелите и всичко, отнасящо се до
Съдебната палата. Той трепереше от среща лице с липе с някой от
асовете, който може би щеше да иска от шефа сметка, която той не
можеше да даде.
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ШАРЛО

Директорът на „Консиержри“ отиде веднага при главния
прокурор, където завари първия заместник главен прокурор на
разговор с господин дьо Гранвил със заповедта за екзекуция в ръка.
Господин дьо Гранвил бе съсипан от умора и от скръб, тъй като бе
прекарал цялата нощ в дома на Серизи, защото лекарите не смееха още
да твърдят, че графинята ще запази разсъдъка си, но все пак се
чувствуваше задължен поради важността на тази екзекуция да отдели
няколко часа на прокурорските си задължения. Като поговори малко с
директора, господин дьо Гранвил взе заповедта от ръцете на първия си
заместник и я подаде на Голт.

— Екзекуцията да се изпълни освен при особени обстоятелства
по ваша преценка — каза той; — разчитам на благоразумието ви.
Издигането на ешафода може да се забави до десет часа и половина,
така че ви остава още един час. При такива случаи часовете са
равностойни на векове, а в един век могат да се случат много събития!
Не позволявайте да вярват в отлагане на наказанието! Ако трябва, да се
пристъпи и към смъртния тоалет и ако не се направи никакво
разкритие, предайте заповедта на Санеон в девет и половина. Нека
чака!

Когато напускаше кабинета на главния прокурор, директорът на
затвора срещна под свода на коридора, водещ към галерията, господин
Камюзо, който отиваше нататък. Той се поразговори малко със
следователя и след като го осведоми какво е станало в „Консиержри“ с
Жак Колен, слезе надолу, за да уреди срещата на Тромп-ла-Мор с
Мадлен; само че той позволи на мнимия свещеник да разговаря с
осъдения на смърт едва когато великолепно предрешеният като
жандарм Биби-Люпен смени доносчика, натоварен да наблюдава
младия корсиканец.

Не можем да си представим дълбокото учудване на тримата
каторжници, когато видяха, че някакъв надзирател дойде да вземе Жак
Колен, за да го отведе в килията на осъдения на смърт. Като
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подскочиха едновременно, те и тримата се доближиха до стола, на
който бе седнал Жак Колен.

— Нали е за днес, господин Жюлиен? — запита Филдьо-Соа
надзирателя.

— Да, Шарло вече е там — отговори с пълно равнодушие
надзирателят.

Това е прозвището, дадено от народа и затворниците на
изпълнителя на смъртните присъди в Париж. Прякорът води началото
си от революцията през 1789 година.

Името направи силно впечатление. Всички затворници се
спогледаха.

— Свършено е! — каза надзирателят. — Заповедта за
екзекутирането е стигнала вече до господин Голт и преди малко
прочетоха присъдата.

— Значи, хубавият Мадлен е получил вече всичките си
причастия?… — продължи Ла Пурай. — Поел е последната глътка
въздух.

— Горкият Теодор… — възкликна Льо Бифон — добър човек е.
Жалко е на неговата възраст да се изкихаш в триците…

Надзирателят тръгна към вратичката, като смяташе, че Жак
Колен върви след него; испанецът обаче вървеше бавно и като изостана
с десет крачки, направи се, че му става зле и понечи да се хване за Ла
Пурай.

— Той е убиец! — каза Наполитас на свещеника, сочейки Ла
Пурай и предлагайки му ръката си.

— Не, за мен той е нещастен човек!… — отвърна Тромп-ла-Мор
със самообладанието и умилението на архиепископа от Канбре.

И той се отдели от Наполитас, който още при пръв поглед му се
бе видял много подозрителен.

— Той се намира на първото стъпало на обителта „Утеши се
щеш не щеш“, но аз съм игуменът на тази обител! Сега ще ви покажа
как ще преметна главния прокурор. Искам да спася тази глава от
лапите му.

— Заради панталоните му! — каза Фил-дьо-Соа усмихнато.
— Искам да дам тази душа на небето! — отвърна с усмивка Жак

Колен, виждайки, че го заобикалят и други затворници.
И той последва надзирателя през вратичката.
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— Дошъл е да спаси Мадлен — каза Фил-дьо-Соа, — правилно
сме отгатнали. Какъв тарикат!…

— Но как?… Хусарите на гилотината са вече там, той навярно
няма и да го види — продължи Льо Бифон.

— Хлебарят (дяволът) е с него! — викна Ла Пурай. — Та той ли
ще открадне парите!… Той твърде много обича другарите си! Твърде
много се нуждае от нас! Искаха да го предадем, но ние не сме
предатели. Ако освободи своя Мадлен, ще му кажа тайната си!

Впечатлението от последните думи бе, че тримата каторжници
станаха още по-предани на своя бог; в този миг и прочутия шеф се
съсредоточи цялата им надежда.

Въпреки опасността за Мадлен Жак Колен продължи да играе
ролята си. Той, който познаваше „Консиержри“ тъй добре, както и
трите каторги, така естествено бъркаше посоката, че докато стигнат до
канцеларията, надзирателят бе принуден да му казва непрекъснато:
„Оттук!“ или; „Оттам!“ Там Жак Колен видя от пръв поглед още един
облегнат до камината едър и дебел човек, червеното му и продълговато
лице не бе без известна изисканост; той веднага позна Сансон.

— Господинът е навярно свещеникът — каза Жак Колен и тръгна
към него с най-добродушно изражение.

Тази грешка бе така страшна, че присъствуващите изтръпнаха.
— Не, господине — каза Сансон, — моите задължения са други.
Сансон, баща на последния палач с това име — защото той

наскоро бе уволнен, — бе син на онзи, който бе екзекутирал Луи XVI.
След четиристотин години упражняване на тази служба

наследникът на толкова палачи се бе опитал да отхвърли
наследственото бреме. Семейство Сансон, палачи в Руан цели два века,
преди да бъдат удостоени със званието „пръв кралски палач“, бяха
изпълнявали от баща на син съдебните присъди още от XIII век. Малко
родове могат да посочат пример за служба или за благородническо
удостояване, предавани от баща на син цели шест века. Точно когато
младежът, станал кавалерийски капитан, се бе видял на прага на хубава
кариера във войската, баща му поиска той да му помага при
екзекуцията на краля. После, когато през 1793 година имаше два
постоянни ешафода — един при една от градските врати, друг — на
площад Грев, — той направи сина си свой помощник. Сега този около
шестдесетгодишен, вдъхващ у всички ужас държавен служител



510

правеше впечатление с прекрасното си държане, с кротките си и
улегнали обноски и с голямото си презрение към Биби-Люпен и
неговите сътрудници — доставчици на жертви за гилотината.
Единственият белег, издаващ у този човек кръвта на старите
средновековни мъчители, бяха широките му и страшно дебели ръце.
Доста образован, държащ много на битността си на гражданин и
избирател, страстен любител, както разправяха, на градинарството,
този едър и дебел мъж, с разширено от лисината чело, който говореше
тихо и имаше спокойно и мълчаливо държане, приличаше много
повече на английски аристократ, отколкото на изпълнител на смъртни
присъди. Така че един испански каноник можеше да направи неволно
грешката, която Жак Колен бе направил нарочно.

— Тоя не е каторжник — каза началникът на надзирателите на
директора.

„И аз започвам да мисля така“ — рече си господин Голт, кимайки
с глава към подчинения си.
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ИЗПОВЕД

Жак Колен бе въведен в нещо като мазе, където младият Теодор,
облечен с усмирителна риза, седеше на крайчеца на отвратителното
легло. Получил за миг светлина откъм коридора, Тромп-ла-Мор
веднага позна Биби-Люпен в застаналия прав и опрян на сабята си
жандарм.

— Jo sono Gaba Morto! Parla nostro italiano — каза бързо Жак
Колен. — Vengo ti salvar. (Аз съм Тромп-ла-Мор, говори италиански,
идвам да те спася.)

Всичко, което двамата приятели щяха да си кажат, щеше да
остане неразбираемо за мнимия жандарм, а тъй като бе там, така да се
каже, за охрана на затворника, Биби-Люпен не можеше да напусне
поста си. Затова яростта на началника на обществената безопасност бе
неописуема.

Теодор Калви — млад човек с блед и възмаслинено зелен цвят на
лицето, руси коси, хлътнали, мътносини очи, с много добро
телосложение, с невероятно силни мускули, скрити зад отпуснатата
външност, каквато понякога се среща у южняците — би имал най-
прекрасно лице, ако не бяха извитите вежди и ниското чело, които му
придаваха нещо зловещо, ако не бяха жестоките като на дивак червени
устни и играта на мускулите, издаваща свойствената за корсиканците
раздразнителност, която при внезапна разправия ги тласка така бързо
към убийство.

Смаян от звуците на този глас, Теодор вдигна бързо глава и
помисли, че има халюцинация; тъй като бе свикнал вече от
двумесечния си престой с дълбокия мрак на тази кутия от дялан камък,
той погледна към мнимия свещеник и въздъхна дълбоко. Той не позна
Жак Колен, в чието разядено от сярната киселина лице не откри лицето
на своя шеф.

— Аз съм твоят Жак, облякъл съм се като свещеник и идвам да
те спася. Да не направиш глупостта да ме познаеш, дръж се като че ли
се изповядваш.

Това бе казано в скоропоговорка.
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— Младият човек е много потиснат, той се плаши от смъртта и
ще признае всичко — обърна се Жак Колен към жандарма.

— Кажи ми нещо, което да ми докаже, че ти си той, защото само
гласът ти е същият.

— Виждате ли, горкият нещастник ми казва, че е невинен —
продължи Жак Колен, обърнат все така към жандарма.

Биби-Люпен не посмя да заговори от страх да не го познаят.
— Навеки мой! — пошушна Жак на ухото на Теодор условната

дума.
— Навеки твой! — отговори младият човек с втората част от

паролата. — Наистина си моят шеф.
— Ти ли извърши престъплението?
— Да.
— Разкажи ми всичко, за да зная как да те снася; крайно време е,

Шарло вече е тук.
Корсиканецът веднага падна на колене, сякаш искаше да се

изповяда. Биби-Люпен не знаеше какво да прави, тъй като този
разговор бе така бърз, че отне по-малко време, отколкото е нужно да
бъде прочетен. Теодор разказа накратко известните вече обстоятелства
на престъплението, които Жак Колен не познаваше.

— Съдебните заседатели ме осъдиха без доказателства —
завърши той.

— Дете, какво си седнал да спориш, когато ще ти отрежат
косите!…

— Но аз може да съм бил натоварен само да открадна
скъпоценностите. Виждаш ли как съдят, и то в Париж!…

— А как стана работата? — запита Тромп-ла-Мор.
— Ами така! Откакто не сме се виждали с теб, се запознах с едно

момиче корсиканче, което срещнах като пристигнах в Пантен
(Париж).

— Мъже, толкова глупави, че да се влюбят в една жена, винаги
свършват така… — възкликна Жак Колен. — Те са като тигрите на
свобода, тигри, които дрънкат глупости и се гледат в огледало… Не си
бил разумен!…

— Но…
— Я да видим, за какво ти послужи тази дяволска женска?…
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— Тази женичка, която е висока колкото вързоп съчки, тънка
като змиорка и ловка като маймуна, се промъкна през пещта и ми
отвори вратата на къщата. Натъпканите с кюфтета кучета бяха мъртви.
Замразих двете жени. Щом взе парите, Жинета затвори вратата и
излезе пак през пещта.

— Едно толкова хубаво изобретение си заслужава да умреш за
него — забеляза Жак Колен, възхитен от начина, по който бе
извършено престъплението, както гравьорът се възхищава от модела
на някоя статуйка.

— Направих глупост, че проявих толкова майсторлък за хиляда
екю!…

— Не, за една жена! — поправи го Жак Колен. — Нали ти
казвам, че те ни вземат целия ум!…

Жак Колен хвърли на Теодор поглед, пламтящ от презрение.
— Тебе те нямаше, бях останал сам… — отговори корсиканецът.
— Е, и обичаш ли я, малката? — запита Жак Колен,

разчувствуван от упрека, съдържащ се в този отговор.
— Ах, ако искам да живея сега, то е по-скоро за тебе, а не за нея.
— Стой спокойно! Не са ме нарекли току-така Тромп-ла-Мор!

Поемам грижата за теб!
— Какво? Да живея ли?… — викна младият корсиканец и вдигна

вързаните си в ръкавите ръце към плажния свод на карцера.
— Моя малка Мадлен, приготви се да се върнеш в доживотния

затвор — каза Жак Колен. — Трябва да очакваш такова нещо, няма да
ти сложат венец от рози като на тлъсто говедо!… Щом вече са ни
оковавали за Рошфор, значи, че се опитват да се отърват от нас! Но аз
ще наредя да те изпратят в Тулон, ти ще избягаш оттам и ще се върнеш
в Пантен, където ще ти уредя един хубав животец…

Въздишка, каквато рядко се е чувала под този неумолим свод,
въздишка на облекчение разтърси камъка, който отрази този несравним
по музикалността си звук в ухото на смаяния Биби-Люпен.

— Това е въздействието на опрощението, което му дадох заради
разкритията му — каза Жак Колен на началника на обществената
безопасност. — Знаете ли, господин жандарм, тези корсиканци са
много вярващи! Той обаче е невинен като младенеца Исус и аз ще се
опитам да го спася…
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— Да ви благослови бог, господин абат!… — каза на френски
Теодор.

Тромп-ла-Мор, който играеше повече от всякога ролята на
каноника. Карлос Ерера, излезе от килията на осъдения, втурна се по
коридора и като се яви пред господин Голт, разигра сцена на ужас.

— Господин директоре, този младеж е невинен, той ми каза кой е
виновният!… Той щеше да умре заради неправилно разбиране на
честността… Такива са корсиканците! Вървете и поискайте от главния
прокурор да ме приеме за пет минути. Господин дьо Гранвнл няма да
откаже да изслуша незабавно един испански духовник, пострадал
толкова много от френското правосъдие!…

— Отивам! — отговори господин Голт за голямо учудване на
всички, които присъствуваха на тази необикновена сцена.

— Но — продължи Жак Колен — наредете, докато чакам, да ме
заведат на двора, защото там ще довърша разговора си с един
престъпник, чието сърце успях вече да разчувствувам… И тези хора
имат сърца!

Горните думи раздвижиха всички, които се намираха там:
жандармите, писаря от входната канцелария, Сансон, надзирателите,
помощника на палача — всички, които според затворническия стил
чакаха нареждане и монтирането на машината; тези хора, по които
вълненията направо се плъзгат, без да оставят следи, бяха разтърсени
от напълно разбираемо любопитство.
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ГЛАВА, В КОЯТО НА СЦЕНАТА ИЗЛИЗА ГОСПОЖИЦА
КОЛЕН

В този момент се чу тропот от кола с расови коне, която спря на
кея, пред решетката на „Консиержри“, но така, че да бъде забелязана.
Вратичката бе отворена и стъпалата спуснати така бързо, че всички
помислиха, че е пристигнала някоя високопоставена личност. Скоро
една дама, последвана от лакей и от слуга в ливрея, се яви пред
входното гише, като размахваше някаква синя хартия. Облечена
великолепно, цялата в черно, с шапка, покрита с воал, тя бършеше
сълзите си с голяма копринена кърпа.

Жак Колен позна веднага Азѝ или — за да наречем тази жена с
истинското име — Жаклин Колен, неговата леля. Отвратителната и
достойна за племенника си старица, чиито мисли принадлежаха
изцяло нему, която защищаваше затворника с ум и проницателност,
най-малко равни по сила на ума и проницателността на правосъдието,
бе получила разрешение, дадено предната вечер на камериерката на
херцогиня дьо Мофриньоз, по препоръка на господин дьо Серизи, на
което завеждащият затворите дивизионен началник бе добавил две
думи — да влезе във връзка с Люсиен и абат Карлос Ерера веднага
щом той бъде изваден от единичната килия. Само с цвета си хартията
издаваше силни връзки; защото тези разрешителни, подобно на
безплатните билети в театъра, се различават но форма и вид.

Ето защо ключарят отвори вратата, особено като видя нагиздения
лакей, чийто костюм, обшит в зелено и в злато, блестящ като
униформата на руски генерал, показваше, че посетителката е от знатен
произход, с почти кралски герб.

— А, скъпи ми абате! — провикна се мнимата дама от висшето
общество, като видя духовника и проля поток сълзи. — Как можаха да
сложат тук дори и за един миг толкова свят човек!

Директорът взе разрешителното и прочете: „По препоръки на
негово превъзходителство граф дьо Серизи.“

— Ах, госпожа дьо Сан-Естебан, госпожо маркизо — каза
Карлос Ерера, — каква красива саможертва!
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— Госпожо, тук не може да се водят разговори! — каза добрият
стар Голт.

И той спря движещата се огромна купчина от моаре и черни
дантели.

— На такова разстояние! — възрази Жак Колен и добави, като
огледа всички присъствуващи: — И то пред вас!…

Лелята, чието облекло навярно бе зашеметило писаря, директора,
надзирателите и тъмничарите, ухаеше на мускус. Заедно с дантелите за
хиляда екю, тя носеше чер кашмирен шал за шест хиляди франка.
Освен това лакеят с ливреята се перчеше в двора на „Консиержри“ с
нахалството на прислужник, който знае, че взискателната принцеса не
може без него. Той не говореше на другия прислужник, застанал пред
желязната решетка на кея, която денем биваше винаги отворена.

— Какво искаш? Какво трябва да направя? — запита госпожа
дьо Сан-Естебан на език, условен между лелята и племенника.

Този таен език се състоеше в прибавяне на окончание на ар, или
на ор, на ал, или на и, така че, като се удължат, думите се изопачават
било на френски, било на арго. Дипломатически шифър, приложен в
разговорния език.

— Сложи всички писма на сигурно място, вземи най-излагащите
за двете дами и се върни бързо, облечена като крадла, в чакалнята,
където ще чакаш нарежданията ми.

Азѝ или по-скоро Жаклин коленичи, за да получи благословията
на мнимия абат, който благослови леля си с евангелско умиление.

— Addio, marchesa! — каза той високо. После добави на
условния им език: — Освен това намери Йороп и Пакар със
задигнатите седемстотин и петдесет хиляди франка, трябват ми.

— Пакар е тук — отвърна благочестивата маркиза, сочейки към
лакея с просълзени очи.

Бързината, с която тя го разбираше, изтръгна не само усмивка, но
и движение на почуда у този човек, когото никой друг освен леля му не
можеше вече да учуди. Мнимата маркиза се обърна към свидетелите на
тази сцена като жена, свикнала да се преструва.

— Той е отчаян, че не може да отиде на погребението на сина си
— каза тя на развален френски, — защото заради страшната съдебна
грешка тайната на този свят човек се е разкрила!… Но аз ще
присъствувам на опелото. Вземете, господине — даде тя на господин
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Голт кесия, пълна със злато, — да облекчите страданията на
нещастните затворници…

— Каква шикозност! — каза й на ухото доволен племенникът й.
Жак Колен тръгна подир надзирателя, който го поведе към двора.
Отчаялият се Биби-Люпен бе успял най-после да привлече

вниманието на един истински жандарм, към когото още при
излизането на Жак Колен той изпращаше многозначителни: „Хм! Хм!“
и който дойде да го замести в килията на осъдения на смърт. Но врагът
на Тромп-ла-Мор не успя да пристигне навреме, за да види светската
дама, изчезнала в блестящия си екипаж и чийто макар и преправен
глас изпращаше в ушите му прегракнали от пиене нотки.

— Триста франка за затворниците!… — каза началникът на
надзирателите, показвайки на Биби-Люпен кесията, която господин
Голт бе предал на писаря.

— Я дайте да видя, господин Жакомети — каза Биби-Люпен.
Началникът на тайната полиция взе кесията, изсипа от златото в

ръката си и внимателно го разгледа.
— Наистина е злато!… — каза той. — И кесията е с герб! Ах,

негодникът му, колко е силен! Колко е предвидлив! Всички ни слага в
джоба си, и то ежеминутно!… Би трябвало да се стреля по него като по
куче!

— Какво има? — запита писарят, като прибра кесията.
— Има това, че тази жена сигурно е крадла!… — викна Биби-

Люпен, като тупаше яростно с крак по външната плоча на гишето.
Тези думи направиха сензация сред зрителите, струпани на

разстояние от господин Сансон, който продължаваше да стои прав,
опрян с гръб на грамадната печка, сред огромната сводеста зала в
очакване на нареждане да се занимае с тоалета на престъпника и да
издигне ешафода на площад Грев.
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ИЗКУШЕНИЕТО

Като слезе отново на двора, Жак Колен се запъти към другарите
си с походката на човек, свикнал с каторгата.

— Какво е твоето положение? — запита той Ла Пурай.
— Моята работа е свършена — отговори убиецът, когото Жак

Колен бе отвел в един ъгъл. — Сега имам нужда от сигурен приятел.
— А защо?
Като разказа, но на арго, всичките си престъпления на шефа, Ла

Пурай предаде подробно и убийството, и кражбата, извършени у
съпрузите Крота.

— Имаш уважението ми — каза му Жак Колен. — Добре е
пипано, но ми се вижда, че си сбъркал нещо.

— Какво?
— След като си извършил удара, трябвало е да имаш руски

паспорт, да се гримираш като руски княз, да си купиш хубава кола с
герб, да отидеш безстрашно да вложиш парите си при някой банкер и
да поискаш кредитно писмо за Хамбург, където да заминеш,
придружен от камериер, камериерка, заедно с любовницата си,
гримирана като принцеса; после да заминеш от Хамбург за Мексико. С
двеста и осемдесет хиляди златни франка умният човек трябва да
направи каквото пожелае и да отиде, където пожелае, простако!

— Ах, ти се сещаш за тези работи, защото си шеф!… Ти никога
не си загубваш ума. А пък аз…

— Както и да е, сега един добър съвет за човек в твоето
положение е все едно бульон за мъртви — продължи Жак Колен,
хвърляйки подкупващ поглед към другаря си.

— Вярно е! — отговори със съмнение Ла Пурай. — И все пак
кажи ми твоя съвет; ако не ме нахрани, ще си измия краката с него…

— Правосъдието те е уловило с пет квалифицирани кражби и
три убийства, от които най-прясното е на двамата богати буржоа…
Съдебните заседатели не обичат убийства на буржоазията. Ще бъдеш
гилотиниран и не виждам ни най-малка надежда…

— Казаха ми всичко това — отвърна жално Ла Пурай.
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— Леля ми Жаклин, с която току-що имах малък разговор в
канцеларията, която, както знаеш, е майката на големите крадци, ми
каза, че правосъдието искало да се отърве от теб, толкова си му взел
страха.

— Обаче сега аз съм богат, от какво се страхуват? — запита Ла
Пурай с наивност, която доказва до каква степен крадците са пропити
от естественото право да крадеш.

— Сега нямаме време да философствуваме — каза Жак Колен.
— Да се върнем към твоето положение…

— Какво искаш да направиш с мен? — прекъсна Ла Пурай шефа
си.

— Ще видиш! И мъртвото куче влиза в работа.
— За другите! — отвърна Ла Пурай.
— Вземам те в играта си! — възрази Жак Колен.
— Това вече е нещо… — каза убиецът. — После?
— Не те питам къде са парите ти, но какво смяташ да правиш с

тях?
Ла Пурай се вгледа в непроницаемите очи на шефа, който

продължи безстрастно:
— Имаш ли любима жена, дете или другар, на който искаш да

помогнеш? След час ще изляза оттук и ще мога да направя всичко за
онези, на които мислиш добро.

Ла Пурай продължаваше да се колебае, продължаваше да носи
оръжието на неувереността. Тогава Жак Колен пусна в ход последния
си аргумент.

— Твоята част в касата ми е тридесет хиляди франка, оставяш ли
я на другарите, даваш ли я на някого? Частта ти е на сигурно място,
може още тази вечер да я предам, на когото кажеш.

Убиецът направи неволно движение на удоволствие.
„Хванах го!“ — каза си Жак Колен.
— Но да не губим време, размисли!… — продължи той да

говори на ухото на Ла Пурай. — Старче, не ни остават и десет
минути… Главният прокурор ще ме извика и ще имам разговор с него.
Хванал съм тоя човек, мога да извия врата на Темида. Сигурен съм, че
ще спася Мадлен.

— Ако спасиш Мадлен, драги шефе, можеш и мен…
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— Да не си хабим слюнката — каза Жак Колен отривисто. —
Хайде, направи си завещанието.

— Добре тогава! Бих искал да дам парите на Ла Конор —
отговори Ла Пурай с жалко изражение.

— Я гледай!… Ти, значи, живееш с вдовицата на Монс, евреина,
дето беше по следите на мошениците от Южна Франция? — запита
Жак Колен.

Като големите пълководци, и Тромп-ла-Мор познаваше отлично
хората от всички шайки.

— Тя самата — отговори крайно поласкан Ла Пурай.
— Хубава жена! — забеляза Жак Колен, който умееше да борави

прекрасно с тези страшни механизми. — Фина женска! С големи
познания е и много почтена! Съвършена крадла! От Ла Конор, значи,
си почерпил нови сили! Глупаво е да оставиш да те гътнат, когато
искаш такава женска! Глупак! Трябваше да си намериш някаква малка
почтена търговийка и да си поживееш… А какво работи тя?

— Настанила се е на улица Сент-Барб… Домакинка е в едно
заведение…

— И така, ти я оставяш за своя наследница? Ето, драги ми,
докъде ни докарват тия уличници, когато човек прояви глупостта да ги
обича…

— Да, но не й давай нищо, преди да са ме гътнали…
— Дума да не става! — отговори Жак Колен сериозно. — И

нищо на другарите?
— Нищо, те ме подхлъзнаха — отговори с омраза Ла Пурай.
— Кой те предаде? Искаш ли да отмъстя за теб? — запита живо

Жак Колен, опитвайки да се пробуди последното чувство, от което
тръпнат тези сърца във върховния момент. — Кой знае, стари друже,
дали не бих могъл, като отмъстя за тебе, да те примиря с правосъдието.

Тук убиецът погледна шефа си, затъпял от щастие.
— Обаче — отговори шефът — засега разигравам театро за

Теодор. А след успеха на тоя водевил, старче, мога да направя много
неща за един от моите приятели, а ти си ми приятел.

— Да видя само, че отлагаш церемонията за оня нещастен
Теодор, чуваш ли, ще направя каквото поискаш.

— Ами че то е свършено вече, сигурен съм, че ще запазя
главата му от ноктите на съда. Виждаш ли, Ла Пурай, за да се изкара
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някой от затвора, трябва да си подадем ръка… Нищо не можеш да
направиш сам…

— Така е! — възкликна убиецът.
Доверието му бе така затвърдено и вярата му в шефа — толкова

фанатична, че Ла Пурай престана да се колебае.
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ПОСЛЕДНО ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕ

Ла Пурай издаде тайната на съучастниците си, която бе така
добре пазена досега. А това бе всичко, което Жак Колен искаше да
знае.

— Ето тайната! В тая кражба Руфар, агентът на Биби-Люпен,
влезе като трети заедно с мен и Годе…

— Арашлен ли?… — възкликна Жак Колен, наричайки Руфар с
прозвището му на крадец.

— Точно така. Мизерниците ме предадоха, защото познавам
скривалището им, а те не знаят къде е моето.

— Ти съживяваш един мъртвец, любов моя! — каза Жак Колен.
— Какво?
— Виж какво значи да ми дадеш цялото си доверие!… —

отвърна шефът. — Сега твоето отмъщение е част от играта ми… Не
искам да ми казваш къде е скривалището ти, ще ми го съобщиш в
последния момент; кажи ми само всичко, отнасящо се до Руфар и Годе.

— Ти си и ще си останеш нашият шеф и аз не искам да имам
тайни от тебе — възрази Ла Пурай. — Златото ми е в зимника на
къщата, където работи Ла Конор.

— Ти не се ли страхуваш от женската?
— Пфу! Тя нищо не знае за скривалището ми. Аз напих Ла

Конор, макар че е жена, която нищо няма да издаде, дори и главата й да
е под ножа. Но толкова злато!

— Да, това кара млякото и на най-чистата съвест да вкисне! —
съгласи се Жак Колен.

— Така че можех да работя, без никой да ме гледа! Целият
курник спеше. Златото е на три стъпки под земята, зад бутилките с
вино. А отгоре съм сложил един пласт камъни и хоросан.

— Добре! — каза Жак Колен. — А скривалищата на другите?
— Частта на Руфар е при Ла Конор, в стаята на горката жена, и

той я държи с това, защото тя може да излезе съучастница в
укриването на парите и да свърши живота си в Сен-Лазар.
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— Ах, мошеникът му! Как полицията сама създава крадците! —
каза Жак.

— Годе е оставил частта си при сестра си, перачка на фино
бельо, честно момиче, което може да си откара пет години пандиз, без
да подозира нещо. Другарчето извадило плочки от пода, после пак ги
сложило и се разкарало.

— Знаеш ли какво искам от тебе? — каза тогава Жак Колен и
хвърли на Ла Пурай хипнотизиращ поглед.

— Какво?
— Да поемеш върху себе си историята на Мадлен…
Ла Пурай направи едно неочаквано рязко движение с тялото си,

но под втренчения поглед на шефа бързо зае предишното си
положение на послушание.

— Я, какво? Вече се чупиш! Месиш се в играта ми! Я да видим,
не е ли все едно дали убийствата са четири или три?

— Може би…
— В името на краля на крадците, ти нямаш кръв във вените. А

пък аз мислех да те спасявам!…
— А как!
— Идиот! Ако обещаеш да върнеш златото на семейството, ти се

разплащаш и отиваш до живот в каторга. Аз не бих дал и тонинко за
главата ти, ако си взема парите, ами че сега ти струваш седемстотин
хиляди франка, идиот!

— Шефе, шефе!… — възкликна Ла Пурай на върха на щастието.
— Като не се смята — продължи Жак Колен, — че ще

прехвърлим убийствата за сметка на Руфар С един удар пипваме и
Биби-Люпен… В ръцете ми е!

Ла Пурай бе поразен от тази идея, очите му се разшириха, той
застана като статуя. Арестуван преди три месеца, и намиращ се в
навечерието на явяването си пред наказателния съд, съветван от
другарите в „Ла Форс“, на които не бе казал кои са съучастниците му,
той дотолкова бе изгубил всякаква надежда след разглеждането на
престъпленията му, че на нито един от тези отклонили се мъже не би
минал през ум подобен план.

Затова сега надеждицата почти го видиотяваше.
— Руфар и Годе ходили ли са вече да гуляят? Да не са помъкнали

някои от техните ченгета? — запита Жак Колен.
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— Не смеят — отговори Ла Пурай. — Тия мошеници чакат да
пукна. Това ми съобщи жена ми по Ла Биф, когато тя идва на
посещение при Льо Бифон.

— Добре! До двадесет и четири часа и техните части ще бъдат
наши! — провикна се Жак Колен. — Тия мошеници няма да могат като
тебе да възстановят парите, ти ще бъдеш чист като сняг, а те —
червени от всичката кръв! Благодарение на грижите ми ти ще станеш
едно честно момче, повлияно от тях. С парите ти ще уредя алибито ти
в другите дела и щом се намериш в каторгата, ще гледаш да се
измъкнеш… Такъв живот не е приятен, но все пак е живот!

Очите на Ла Пурай издаваха вътрешно опиянение.
— Старче! Със седемстотин хиляди франка човек има още много

радости!… — продължи Жак Колен да опива с надежди другаря си.
— Шефе, шефе!
— Ще смая министъра на правосъдието… А! Руфар ще ми

изиграе танца си, този полицейски агент трябва да се премахне. Биби-
Люпен е вътре!

— Добре, готов съм! — викна Ла Пурай с дивашка радост. —
Казвай, ще изпълня, каквото наредиш.

И той стисна Жак Колен в обятията си, радостни сълзи блеснаха
в очите му, толкова спасяването на главата му се видя възможно.

— Това не е всичко — каза Жак Колен. — Съдебната палата има
лошо храносмилане, особено при разкриване на нови факти по
обвинението. Засега става дума да се представи една жена като
престъпница.

— А как? И защо? — запита убиецът.
— Помогни ми и ще разбереш защо!… — отговори Тромп-ла-

Мор.
Жак Колен разказа накратко на Ла Пурай тайната на

престъплението, разкрито и Нантер, и му изтъкна необходимостта да
се намери жена, която би се съгласила да играе ролята на Жинета.
После той се отпра ни към Льо Бифон с развеселилия се Ла Пурай.

— Знам колко много обичаш Ла Биф… — каза му Жак Колен.
Погледът, който му хвърли Льо Бифон, бе цяла поема.
— Какво ще прави тя, докато ти си в каторгата?
Една сълза навлажни кръвожадните очи на Льо Бифон.
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— Какво ще кажеш, ако я натикам в женското отделение на „Ла
Форс“, в „Мадлонет“ на Сен-Лазар за една година, докато те осъдят,
заминеш, пристигнеш и избягаш оттам?

— Не можеш да направиш чудеса, тя не е участвувала в никакво
престъпление — отвърна любовникът на Ла Биф.

— Ах, Бифон — намеси се Ла Пурай, — нашият шеф е по-
всемогъщ и от господа.

— Какви са условните ти думи с нея? — запита Жак Колен Льо
Бифон с увереността на господар, който не бива да претърпи отказ.

— Нощ в Париж. С тези думи тя разбира, че лицето е изпратено
от мене и ако искаш да ти се подчини, покажи й една петфранкова
монета и изречи думите: „Тондиф!“

— Тя ще бъде осъдена заради престъпленията на Ла Пурай, но
истината ще се разкрие и ще я помилват след една година на сянка! —
каза дълбокомислено Жак Колен и погледна Ла Пурай.

Ла Пурай разбра плана на шефа си и му обеща само с поглед да
склони Льо Бифон да съдействува, като накара Ла Биф да приеме това
лъжливо съучастничество в престъплението, което той щеше да поеме.

— Довиждане, деца. Скоро ще научите, че съм спасил момчето
от ръцете на Шарло — каза Тромп-ла-Мор. — Да, Шарло беше в
канцеларията с актьорите си за тоалета на Мадлен! Ето — добави той,
— главният прокурор праща да ме викат.

Наистина един надзирател излезе през вратичката и даде знак на
този необикновен човек, на когото опасността, надвиснала над младия
корсиканец, бе възвърнала дивата сила, с която той умееше да се бори
с обществото.

Няма да е безинтересно да се отбележи, че когато взеха от ръцете
му тялото на Люсиен, Жак Колен реши в момент на върховна
борбеност да опита едно последно превъплъщение, но не вече
човешко, а идейно. С една дума, той взе съдбоносно решение подобно
на Наполеон в лодката, отвеждаща го към Белерофон. По едно странно
стечение на обстоятелствата всичко помогна на този гений на злото и
покварата в неговия замисъл.

Ето защо дори неочакваната развръзка на този престъпен живот
да загуби малко от свръхестествеността си, която в наши дни се
получава по пътя на неприемливи и невероятни неща, необходимо е,
преди да влезем с Жак Колен в кабинета на главния прокурор, да
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отидем заедно с госпожа Камюзо у лицата, които тя посети, докато в
„Консиержри“ се разиграваха горните истории. Едно от задълженията,
от които историкът на човешките нрави не трябва да отстъпи, е да не
изопачава действителността с оглед драматични измислици, особено
ако тази действителност е оцветена с известна романтика.
Общественият живот, особено животът в Париж, съдържа до такава
степен случайности и преплитания на необичайни обстоятелства, че те
надминават ежеминутно въображението дори на откривателя! Във
волностите си действителността стига до съчетания, недостъпни за
изкуството, толкова те са невероятни или не дотам благоприлични, та
се налага писателят да ги смекчи, подкастри или поизреже.
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ПЪРВОТО ПОСЕЩЕНИЕ НА ГОСПОЖА КАМЮЗО

Госпожа Камюзо опита да си подбере утринен тоалет, който да
показва един сравнително добър вкус — доста трудна задача за жената
на съдия, живял в провинцията цели шест години. Трябваше, като
отиде между осем и девет часа сутринта при маркиза д’Еспар или у
херцогиня дьо Мофриньоз, да не даде повод за критика нито на едната,
нито на другата. Нека кажем, че макар и по баща Тирнон, Амели-
Сесил Камюзо успя само наполовина. Не се ли лъже човек два пъти по
облеклото?…

Не можем да си представим колко полезни са жените в Париж за
всички видове честолюбци; те са необходими както във висшето
общество, така и в света на крадците, където, както вече видяхме,
играят огромна роля. Предположете, че под угрозата да изостане от
играта някой трябва да говори в определен срок на онова извънредно
важно по време на Реставрацията лице, което и днес се нарича
„пазител на държавния печат“. Нека това да е човек с най-
благоприятно обществено положение, съдия, тоест вътрешен във
въпросното учреждение. Съдията е задължен да намери или някой
началник-отдел, или частния секретар, или главния секретар и да им
докаже необходимостта да бъде приет насаме. Възможно ли е да
видите пазителя на държавния печат, когато си поискате? През деня,
ако не е в Камарата, той е в Министерския съвет, където подписва
документи или приема посетители. Сутрин още спи кой знае къде.
Вечер пък има обществени и лични задължения. Ако всички съдии
поискаха да ги приеме за щяло и не щяло, министърът на
правосъдието би бил претрупан с работа. Така че основанията да
бъдете приет незабавно и по лична работа се подлагат на преценката
на някое междинно упълномощено за това лице, което се превръща в
пречка, във „врата“, която трябва да се отвори, ако там вече не е
застанал някой ваш съперник. А пък жената отива направо при друга
жена, може да влиза безпрепятствено в спалнята й, като събуди
любопитството на камериерката или на господарката й, особено ако
дамата е силно заинтересувана или страшно се нуждае от нещо.
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Наречете тази облечена във власт жена госпожа маркиза д’Еспар, с
която и един министър дори трябва да се съобразява; тя написва
парфюмирана бележчица, която камериерът й занася на камериера на
министъра; той получава писъмцето точно когато се събужда, и
веднага го прочита. Дори той в качеството си на министър да е зает,
мъжът в него е очарован, че трябва да посети една от цариците на
Париж, една от властителките в квартал Сен-Жермен, от любимките на
сестрата на краля, на престолонаследницата или на самия крал.
Казимир Перне единственият истински министър-председател, който е
имала Юлската революция, изоставяше всичко, ако се наложеше да
отиде при някой бивш пръв благородник на Шарл X.

Тази теория обяснява въздействието от думи като: „Госпожо,
госпожа Камюзо е дошла по бърза работа, вие сте знаели за каква!“,
казани на маркиза д’Еспар от камериерката й, която предполагаше, че
тя вече се е събудила.

Ето защо маркизата нареди веднага да въведат Амели. Жената на
следователя бе изслушана внимателно, а тя започна така:

— Госпожо маркизо, загубени сме, защото отмъстихме за вас.
— Как така, хубавице моя?… — запита маркизата, взирайки се в

госпожа Камюзо в полумрака на полуотворената врата. — Божествена
сте тази сутрин с тази шапчица. Къде намирате такива модели?…

— Много сте добра, госпожо… Знаете, нали, че начинът, по
който Камюзо е разпитвал Люсиен дьо Рюбампре, така е отчаял
младежа, че той се обесил в затвора…

— Какво ще стане с госпожа дьо Серизи? — възкликна
маркизата, сякаш не знаеше нищо, за да чуе всичко отново.

— Уви! Смятат я за полудяла… — отвърна Амели. — Ах! Ако
можете да измолите от негова светлост да извика незабавно чрез някой
разсилен мъжа ми в Съдебната палата, министърът ще научи
невероятни тайни и сигурно ще ги съобщи на краля… А тогава
враговете на Камюзо ще бъдат принудени да млъкнат.

— А кои са враговете на Камюзо? — запита маркизата.
— Ами главният прокурор, а сега и господин дьо Серизи…
— Добре, миличка — каза госпожа д’Еспар, която дължеше на

господа дьо Гранвил и дьо Серизи поражението си в грозното дело,
което бе завела, за да постави под опекунство мъжа си, — аз ще ви
защитя… Аз не забравям нито приятелите, нито враговете си.
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Тя позвъни, нареди да вдигнат завесите и денят нахлу вътре на
вълни; после поиска да й донесат пособия за писане и надраска
набързо една бележка.

— Годар да вземе един кон и да занесе тази бележка в
канцлерството. Няма да има отговор — каза тя на камериерката си.

Прислужницата излезе бързо, но въпреки нареждането се забави
няколко мига на вратата.

— Значи, има големи тайни? — запита госпожа д’Еспар. — Я ми
поразкажете, миличка. Клотилд дьо Гранлийо не е ли замесена в това
дело?

— Госпожа маркизата ще узнае всичко чрез негова светлост,
защото моят мъж не ми каза нищо, само ме предупреди за опасността,
в която се намира. За нас би било по-добре госпожа дьо Серизи да
умре, вместо да остане луда.

— Горката жена! — каза маркизата. — Но тя не е ли и без това
смахната?

По стотиците начини, по които изричат едно изречение, жените
от висшето общество посочват на зоркия наблюдател безкрайния
обхват на музикалните нюанси. Душевността се проявява изцяло в
гласа, както и в погледа, тя се влияе от светлината и от въздуха
елементи, въздействуващи на очите и ларинкса. В ударението, сложено
на думите „Горката жена“, маркизата вложи радостта от задоволената
омраза, щастието, че е възтържествувала. Ах, какви ли не беди
пожелаваше тя на Люсиеновата покровителка! Отмъстителността
остава и след смъртта на омразния обект, тя никога не се насища и
причинява мрачен ужас. Затова, макар че по природа бе язвителна,
кавгаджийка и злобна, госпожа Камюзо остана слисана. Тя не намери
какво да възрази и замълча.

— Наистина Диан ми каза, че Леонтин била ходила в затвора —
продължи госпожа д’Еспар. — Милата херцогиня е отчаяна от този
скандал, защото недостатъкът й е, че обича госпожа дьо Серизи; това е
ясно, те и двете обожаваха почти едновременно оня глупчо Люсиен, а
нищо не свързва или не разделя по-силно две жени от преклонението
им пред един и същ олтар. Затова тази скъпа приятелка прекарала
вчера два часа в спалнята на Леонтин. Изглежда, че горката графиня
говори страшни работи! Казаха ми, че било просто отвратително!…
Жена от доброто общество не би трябвало да изпада в такива
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пристъпи!… Пфу! Това е чисто физическо влечение… Херцогинята
дойде при мене бледа като смъртник, много смелост й е била нужна! В
тази история има чудовищни неща…

— Моят мъж ще каже на пазителя на държавния печат всичко, с
което може да се оправдае, защото искаха да спасят Люсиен, а той,
госпожо графиньо, си изпълни дълга. Един следовател е длъжен да
разпитва лицата, поставени в единична килия… в срока, изискван от
закона!… Трябвало да запита нещо оня нещастник, който не разбрал,
че го разпитват за форма, и веднага направил признания…

— Той беше глупак и нахалник!… — каза сухо госпожа д’Еспар.
Като чу тази присъда, жената на съдията замълча.
— Никога няма да забравя, че пропаднахме на делото за

поставяне на господин д’Еспар под настойничество, но това не е
грешка на Камюзо! — продължи маркизата след кратко мълчание. —
Люсиен, господа дьо Серизи, Бован и дьо Гранвил станаха причина да
загубим. С времето бог ще отмъсти за мене! Всички тези хора ще
бъдат нещастни. Бъдете спокойна, ще изпратя кавалера д’Еспар при
пазителя на държавния печат, за да извика мъжа ви веднага, ако това
ще е от ползач…

— Ах, госпожо…
— Слушайте! — каза маркизата. — Обещавам ви лентичката на

„Почетния легион“ веднага, още утре! То ще бъде блестящо
доказателство за доволството ми от поведението ви в това дело. Да,
това ще бъде още нещо в ущърб на Люсиен, то ще го направи още по-
виновен! Човек не се беси за удоволствие… Хайде довиждане, мила
хубавице!
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ВТОРОТО ПОСЕЩЕНИЕ НА ГОСПОЖА КАМЮЗО

Десет минути по-късно госпожа Камюзо влизаше в спалнята на
хубавата Диан дьо Мофриньоз, която, макар и легнала в един часа
сутринта, в девет часа още не бе заспала.

Колкото и безчувствени да са херцогините, тези жени, чието
сърце е от изкуствен мрамор, не могат да гледат някоя своя приятелка,
обладана от лудост, без подобно зрелище да им направи Дълбоко
впечатление.

Освен това, макар и прекъснати от осемнадесет месеца, връзките
на Диан с Люсиен бяха оставили в съзнанието на херцогинята доста
много спомени, така че зловещата смърт на младия човек нанесе и на
нея страшен удар. През цялата нощ пред нея се бе явявал образът на
красивия младеж, пленителен, поетичен, който така хубаво умееше да
люби, но обесен, както го описваше Леонтин в пристъпите на треската.
Тя пазеше от Люсиен красноречиви, упоителни писма, подобни на
писмата на Мирабо до Софи, но по-литературни, по-изискани, защото
бяха продиктувани от най-буйна страст — тщеславието. Главата на
Люсиен се бе завъртяла от щастието да притежава най-очарователната
от всички херцогини и от лудостите, които тя бе правила за него.
Тщеславието на любовника бе вдъхновявало поета. Затова, както
старци пазят непристойни картини, херцогинята бе запазила тези
вълнуващи писма заради преувеличените възхвали, дадени на онова,
което бе най-благородно у нея.

„И да умре в един отвратителен затвор!“ — казваше си тя,
стискайки с ужас писмата, защото камериерката й почука тихичко на
вратата.

— Госпожа Камюзо по извънредно важна работа, която засягала
и госпожа херцогинята — каза камериерката.

Диан скочи страшно изплашена.
— О — каза тя, като видя Амели, която бе приела съответното

изражение, — разбирам всичко. Става въпрос за писмата ми!… Ах,
писмата ми!… Писмата ми!…
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И тя падна на едно канапенце, защото си спомни, че в изблик на
любов бе отговорила в същия тон на Люсиен, че бе възхвалявала
поетичното у мъжа, тъй както той бе славил женските прелести, и то с
каква само възторженост!

— Уви! Така е, госпожо, идвам да спася нещо по-важно от
живота ви! Става дума за вашата чест… Плате на себе си, облечете се
и да отидем при херцогиня дьо Гранлийо, защото за ваше щастие не
само пие сте се изложили.

— Казаха ми, че вчера в Съдебната палата Леонтин изгорила
всички писма, намерени у нещастния Люсиен.

— Да, госпожо, но зад Люсиен стои Жак Колен! — извика
жената на следователя. — Вие все забравяте злокобната дружба,
единствена причина за смъртта на очарователния младеж, за когото
всички съжаляваме. Този каторжнически Макиавели никога не загубва
самообладание. Господин Камюзо е уверен, че това чудовище е скрило
на сигурно място писмата, които най-много излагат любовниците на
неговия…

— Приятел — каза бързо херцогинята. — Имате право, хубавице
моя, трябва да отидем да се посъветваме у Гранлийо. Ние всички сме
заинтересувани в това дело и за щастие господин дьо Серизи ще ни
подаде ръка…

Както видяхме от сцените в „Консиержри“, крайната опасност
има същото страшно въздействие върху душата, както силните
реактиви — върху тялото. Тя е като нравствена волтова дъга. Може би
не е далеч денят, когато ще бъде открит начинът, по който чувството се
сгъстява по химически път, превръща се във флуид, подобен на
електричеството.

И каторжникът, и херцогинята еднакво отговориха на удара. Тази
потисната до смърт жена, която не бе спала, тази херцогиня, която така
трудно си подбираше тоалета, придоби сили като подгонена лъвица и
присъствие на духа като генерал в разгара на боя. Диан избра сама
дрехите си и се облече бързо като кокетка, която няма камериерка. То
бе такова чудо, че прислужницата и остана смаяна и за известно време
неподвижна, толкова бе изненадана, като видя по риза господарката си,
която може би нарочно остави жената на съдията да съзре през
светлата замъглеиост на плата бялото й тяло, съвършено като тялото на
Венера от картишата на Канова. Тя приличаше на скъпоценност,
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обвита в копринена хартия. Диан се сети изведнъж къде е прибран
корсетът й за любовни похождеиия, оня корсет, който се закопчава
отпред и спестява на бързащите жени умората и времето, загубено при
завързването на ширитите. Вече бе сложила дантелите на ризата си и
подредила както подобава прелестното деколте, когато камериерката и
донесе фустата и роклята и довърши обличането. Докато Амели,
подканена със знак от прислужницата, закопчаваше роклята отзад,
камериерката донесе чорапи от шотландски памук, велурени обувки,
шал и шапка. Двете с Амели я обуха.

— Вие сте най-красивата жена, която съм виждала — каза хитро
Амели и целуна разчувствувано изящното и гладко коляно на Диан.

— Няма друга като госпожата — добави и камериерката.
— Хайде, Жозет, млъкнете! — възрази херцогинята.
— Нали, сте с кола? — обърна се тя към госпожа Камюзо. —

Хайде, хубавице моя, по пътя ще приказваме.
И херцогинята се спусна тичешком по голямата стълба на

двореца Кадинян, като слагаше по пътя ръкавиците си — нещо, което
никога не й се бе случвало.

— У Гранлийо, бързо! — каза тя на един от слугите, давайки му
знак да се качи отзад на колата.

Прислужникът се поколеба, защото колата беше файтон.
— Ах, госпожо херцогиньо, вие не ми казахте, че младият човек

имал и ваши писма! В такъв случай Камюзо щеше да постъпи иначе…
— Толкова бях погълната от грижите на Леонтин, че съвсем

забравих за себе си — отговори тя. — Миналия ден горката жена бе
вече почти луда, можете да си представите какво разстройство
предизвика у нея онази съдбоносна случка! Ах, да знаете, миличка,
каква сутрин сме изживели вчера… Наистина просто да се откажеш от
любовта. Вчера, когато някаква отвратителна старица, търговка на
тоалетни принадлежности, но мъжкарана, ни завлече двете с Леонтин
във вонящия и окървавен вертеп, наречен „правосъдие“, аз й казах,
като я водех към Съдебната палата: „Не трябва ли и ние да паднем на
колене и да извикаме като госпожа дьо Нюсенжан, когато по пътя за
Неапол преживяла страхотна буря в Средиземно море: «Боже мой!
Спасете ме и се отказвам от любовта!»“ Така е, ето два дни, които
никога няма да забравя! Колко глупаво, че сме писали тия писма!… Но
когато сме влюбени и получаваме писма, които изгарят сърцата ни,
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като ги четем, всичко пламва! И благоразумието изчезва! И също
пишем…

— Защо да се пише, щом може да се действува! — каза госпожа
Камюзо.

— Толкова е приятно да погубваш себе си!… — продължи гордо
херцогинята. — Това е то сладострастието на душата…

— Хубавите жени имат извинение — възрази скромно госпожа
Камюзо, — на тях много по-често им се удава случай, отколкото на
нас, останалите жени, да се подадат на изкушението!…

Херцогинята се усмихна.
— Ние винаги даваме прекалено много — продължи Диан дьо

Мофриньоз. — И аз ще започна да правя като онази жестока госпожа
д’Еспар.

— А какво е правила тя? — запита любопитно жената на
съдията.

— Писала е хиляда любовни писъмца…
— Само това ли!… — прекъсна госпожа Камюзо херцогинята.
— Да, миличка, но в тях не можело да се намери нито едно

изречение, което да я изложи…
— Вие не бихте могли да бъдете толкова студена и предпазлива

— отговори госпожа Камюзо. — Като жена сте от онези ангели, които
не умеят да устояват на дявола…

— Заклела съм се никога вече да не пиша писма. През целия си
живот съм писала само на клетия Люсиен… Ще запазя писмата му до
смъртта си! Скъпа моя, те са като огън, а човек има понякога нужда…

— А ако ги намерят!… — рече госпожа Камюзо с леко, свенливо
движение.

— О, ще кажа, че са писма от роман, който съм започнала да
пиша. Защото аз всичко съм преписвала, миличка, а оригиналите съм
изгорила!

— 0, госпожо, нека ги прочета, за награда…
— Може би — отговори херцогинята. — Ще видите тогава,

миличка, че Люсиен не е писал такива писма на Леонтин!
Последните думи издаваха напълно жената, жената от всички

времена и от всички страни.
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ЕДИН ИСТИНСКИ БЛАГОРОДНИК, ОБРЕЧЕН НА
ЗАБРАВА

Като жабата от баснята на Лафонтен и госпожа Камюзо не се
свърташе в кожата си от удоволствие, че влиза в дома на Гранлийо
заедно с красивата Диан дьо Мофриньоз. През тази сутрин тя щеше да
създаде една от връзките, от които толкова много се нуждае
честолюбието! Вече чуваше как й казват: „Госпожа председателшата“.
Изпитваше неизразима радост, че тържествува над огромни пречки,
най-голямата от които бе неспособността на мъжа й, за която хората не
знаеха, но която й бе добре известна! Да накараш едни посредствен
човек да напредне! За една жена, както и за кралете, това значи да си
доставиш удоволствието, към което се стремят толкова големи
актьори, а именно сто пъти да играят в една и съща лоша пиеса.
Опиянение на егоизма! С една дума, това са своего рода сатурналиите
на властта! Властта доказва собствената си мощ не иначе, а чрез
особена злоупотреба, като коронясва някоя глупост с венеца на успеха,
с което оскърбява гениалността — единствената сила, която абсолютни
та пласт не може да засегне. Званието, дадено на коня на Калигула —
този императорски фарс, — е имало и винаги ще има голям брои
подражания.

За няколко минути Диан и Амели се прехвърлиха от елегантното
безредие в спалнята на хубавата Диан в строго подредения и
величествен разкош на херцогиня дьо Гранлийо.

Тази извънредно набожна португалка ставаше винаги в осем
часа, за да отиде на богослужението в църквичката „Сент-Валери“,
параклис към „Сен-Тома-д’Акен“, която тогава се намираше на площад
Де-з-Енвалид. Параклисът, който днес е разрушен, бе пренесен на
улица Бургон до построяването на църква в готически стил, за която
казват, че щяла да бъде посветена на Сент-Клотилд.

Още при първите думи, пошепнати от Диан дьо Мофриньоз на
ухото на херцогиня дьо Гранлийо, благочестивата жена излезе бързо и
доведе господин дьо Гранлийо. Херцогът хвърли към госпожа Камюзо
бързия поглед, с който големите велможи подлагат на преценка един
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цял живот, а често дори и човешката душевност, облеклото на Амели
му помогна да отгатне какво е било съществуването й, докато стигне
от Алансон до Мант и от Мант до Париж.

Ах, ако знаеше за тази негова дарба, съпругата на следователя
нямаше да понесе леко учтивата ирония на погледа му, в който тя съзря
само вежливост. Незнанието е също така преимущество, както и
изтънчеността.

— Това е госпожа Камюзо, дъщеря на Тирион, един от
разсилните в Министерския съвет — каза херцогинята на мъжа си.

Херцогът поздрави много учтиво съпругата на съдебния
служител и важното му изражение малко се посмекчи. В този миг
влезе камериерът, за когото херцогът бе позвънил.

— Вървете на улица Оноре-Шьовалие, вземете кола. Позвънете
на номер 10. Кажете на прислужника, който ще ви отвори, че моля
господаря му да намине към мен; ако е в къщи, доведете го веднага.
Послужете си с името ми, то ще ви бъде достатъчно, за да се справите
с всякакви пречки. Гледайте всичко това да не ви отнеме повече от
четвърт час.

Щом излезе прислужникът, дойде камериерът на херцогинята.
— Вървете от мое име при херцог дьо Шолийо и му предайте

тази визитна картичка.
Херцогът подаде картичката си, пречупена по особен начин.

Когато тези двама приятели чувствуваха потребност да се видят начаса
по някаква бърза и тайна работа, по която не биваше да се пише, те се
предупреждаваха по този начин.

Виждате, че на всяко обществено стъпало обичаите си приличат
и се различават само в маниера, подхода, оттенъците. Висшето
общество също има свой жаргон, само че го наричат стил.

— Съвсем сигурна ли сте, госпожо, че съществуват писма, уж
писани от госпожица Клотилд дьо Гранлийо до този млад човек? —
запита херцог дьо Гранлийо.

И погледна госпожа Камюзо, както морякът хвърля лот в морето
да измери дълбочината.

— Не съм ги видяла, но има такава опасност — отговори тя,
трепвайки.

— Дъщеря ми не е писала нищо, което да не може да се прочете!
— викна херцогинята.
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„Горката херцогиня!“ — помисли Диан и така погледна херцог
дьо Гранлийо, че той изтръпна.

— Ти какво мислиш, скъпа моя Диан? — каза той на ухото на
херцогиня дьо Мофрнньоз, като я отведе до прозореца.

— Клотилд е толкова луда по Люсиен, драги, че му е дала среща,
преди да замине. Ако не е била младата Льононкур, тя може би е щяла
да избяга с него в гората на Фонтенбло! Зная, че Люсиен е писал на
Клотилд писма, от които може да се замае главата и на една светица!
Ние сме три Евини дъщери, изкусени от змията на писмовността.

Херцогът и Диан се върнаха при херцогинята и госпожа Камюзо,
които тихичко разговаряха. Като следваше съветите на херцогиня дьо
Мофриньоз, Амели се представяше за набожна, та да спечели сърцето
на гордата португалка.

— Ние сме във властта на долен избягал каторжник! — заяви
херцогът и направи особено движение с рамене. — Ето какво значи да
приемаш в дома си хора, за които, не си съвсем сигурен! Преди да
приемеш някого, трябва да познаваш добре състоянието му,
семейството му и цялото му минало…

Това изречение изразява поуката от нашия разказ от
аристократична гледна точка.

— Свършено е вече — каза херцогиня дьо Мофриньоз. — Да
помислим сега как да спасим горката госпожа дьо Серизи, Клотилд и
мен…

— Трябва да почакаме Анри, изпратих да го повикат; всичко
обаче зависи от лицето, което Жанти отиде да потърси. Дано даде бог
това лице да е в Париж! Госпожо — обърна се той към госпожа
Камюзо, — благодаря ви, че сте помислили за нас…

Това означаваше, че госпожа Камюзо трябва да си тръгне.
Дъщерята на разсилния от Министерския съвет бе достатъчно умна, за
да разбере какво иска да й каже херцогът, и стана; но херцогиня дьо
Мофриньоз улови Амели за ръката с чаровната прелест, с която
печелеше толкова много доверие и приятелски чувства, и я посочи
някак преднамерено на херцога и херцогинята.

— Дори да оставим това, че се е вдигнала още в зори да спасява
всички нас, аз ви моля заради мене да не забравяте милата госпожа
Камюзо. Преди всичко тя ми е правила услуги, които се запомнят
завинаги; освен това ни е извънредно предана — и тя, и мъжът й.
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Обещах да й помогна за службата на съпруга й и ви моля от любов към
мене да го вземете под ваша закрила.

— Няма нужда от тази препоръка — отговори херцогът на
госпожа Камюзо. — Родът Гранлийо никога не забравя направените
услуги. След известно време верноподаниците на краля ще имат
възможност да се отличат и да докажат предаността си; вашият съпруг
също ще бъде поставен на изпитание…

Госпожа Камюзо си тръгна горда, щастлива и надута до пукване.
Тя си отиде в къщи ликуваща, възхитена от себе си; подиграваше се с
враждебните чувства на главния прокурор и си казваше: „Защо ли не
разкараме господин дьо Гранвил!“
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НЕИЗВЕСТНИЯТ И ВСЕСИЛЕН КОРАНТЕН

Време бе за тази буржоазка да си тръгне. Херцог дьо Шолийо,
един от приближените на краля, я срещна на външните стълби.

— Анри — извика херцог дьо Гранлийо, като чу, че лакеят
съобщава за пристигането на приятеля му, — моля ти се, тичай в
двореца и говори с краля, ето за какво става дума… — И той отведе
херцога до прозореца, където вече бе говорил с лекомислената и
изящна Диан.

От време на време херцог дьо Шолийо поглеждаше крадешком
към тази лудетина, която отговаряше на скритите му погледи, макар че
разговаряше с набожната херцогиня и слушаше упреците й.

— Скъпо дете — каза най-сетне херцог дьо Гранлийо, като
свърши разговора насаме, — бъдете по-разумна! Слушайте! — добави
той, като улови ръцете на Диан. — Научете се да пазите
благоприличие, не се излагайте, не пишете никога писма! Писмата,
скъпа моя, са станали причина за толкова лични нещастия, колкото и за
обществени беди… Онова, което би могло да се прости на момиче като
Клотилд, влюбено за първи път, е неизвинително за…

— … стар гренадир, който е влизал в бой! — каза херцогинята и
направи муцунка на херцога. Тази мимика, както и шегата
предизвикаха усмивки по отчаяните лица на двамата херцози и дори на
набожната херцогиня. — Вече четири години не съм писала любовни
писъмца!… Спасени ли сме? — запита Диан, като криеше зад
детинщините дълбокото си безпокойство.

— Не още — отговори херцог дьо Шолийо, — защото не знаете
колко трудно е да се извърши произвол. За един конституционен крал
това е нещо като изневярата за омъжената жена. То е изневяра за него.

— Негова слабост! — каза херцог дьо Гранлийо.
— Забранен плод! — допълни засмяно Диан. — О, как бих

искала да съм правителство; защото нямам вече от тия плодове, всичко
съм изяла.

— О! Скъпа! Скъпа! — каза набожната херцогиня. — Много
далеч отивате.
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Чувайки трясъка на кола, спряла бързо пред външното стълбище,
двамата херцози се поклониха пред дамите и отидоха в кабинета на
херцог дьо Гранлийо, където бе въведен жителят на улица Оноре-
Шьовалие, не друг, а самият началник на контраполицията на двореца,
на политическата полиция — неизвестният и всесилен Корантен.

— Заповядайте, заповядайте, господин дьо Сен-Дьони — покани
го херцог дьо Гранлийо.

Изненадан, че херцогът си спомня толкова добре за него,
Корантен се поклони дълбоко пред двамата велможи и мина пред тях.

— Става дума пак за същото лице или за нещо във връзка с него,
драги господине — каза херцог дьо Гранлийо.

— Но нали той е мъртъв — каза Корантен.
— Остава другарят му — забеляза херцог дьо Шолийо, — опасен

другар.
— Каторжникът Жак Колен! — добави Корантен.
— Говори, Фердинан — каза херцог дьо Шолийо на бившия

посланик.
— Този нещастник е опасен — започна херцог дьо Гранлийо, —

защото с цел за изнудване се е добрал до писмата, писани от госпожи
дьо Серизи и дьо Мофриньоз до неговото изчадие Люсиен Шардрн.
Изглежда, че у младия човек е било система да изтръгва от жените
страстни писма в отговор на неговите: казват, че и госпожица дьо
Гранлийо също му била писала, опасяваме се от това, по нищо сигурно
не знаем, тя е на път…

— Младежът не беше способен на такива колекции… —
отговори Корантен. — Това е предпазна мярка, взета от абат Карлос
Ерера!

Корантен се облегна в креслото, в което седеше, и се замисли.
„Пари — казваше си той. — Този човек има повече пари от нас. Естер
Гобсек му стана примамка да спечели два милиона в блатото от златни
монети, наречено «Нюсенжан».“

— Господа, наредете да ми се дадат пълномощия от съответните
лица и аз ще ви отърва от този човек!…

— А… писмата? — запита херцог дьо Гранлийо.
— Слушайте, господа — продължи Корантен, като стана и

показа разпаленото си лисиче лице. Той сложи ръце в джобовете на
дългия си чер вълнен панталон. (Този голям актьор в историческата
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драма на нашето време бе сложил само жилетка и редингот и не бе
имал време да смени панталоните си от сутринта, но знаеше чудесно
колко са признателни силните на деня за бързината, проявена при
определени обстоятелства.) После закрачи назад-напред из кабинета
като близък човек и започна да разсъждава на глас, сякаш беше сам:

— Той е каторжник, можем да го хвърлим без съд в карцера в
Бисетр, без никаква възможност да се свързва с външния свят, и да го
оставим да пукне там… Възможно е обаче, предвиждайки такова
нещо, да е дал нареждания на съучастниците си!

— Но той и тук е сам в килия — каза херцог дьо Гранлийо, — и
то още от случайното му залавяне при онова момиче.

— Съществуват ли единични килии за такива типове като него?
— отвърна Корантен. — Той е силен като… като мен!

„Какво да правим?“ — запитаха се с поглед двамата херцози.
— Можем веднага да върнем този престъпник в каторгата… В

Рошфор ще умре след шест месеца! О, няма да има престъпление! —
добави той в отговор на едно движение на херцог дьо Гранлийо. —
Какво искате? Каторжникът не може да издържи повече от шест
месеца на горещото лято, когато го задължават да работи сред
вонящите изпарения на река Шарант. Но това е приемливо само в
случай, че нашият човек не е взел мерки за писмата. Ако се пази от
противниците си — а това е вероятно, — трябва да открием какви
мерки е взел. Ако оня, който държи писмата, е беден човек, може да
бъде подкупен… значи, трябва да накараме Жак Колен да се разбъбре!
Какъв двубой! В него ще бъде победен. По-добре би било да се купят
тези писма в замяна на други… на писма за помилване… и да се
остави тоя човек на мое разположение. Жак Костен е единственият,
който може да работи на мое място, след като нещастният Контансон и
скъпият Пейрад не са вече живи. Жак Колен уби тези двама
несравними шпиони, сякаш за да направи място за себе си. Виждате,
господа, че трябва да ми дадете пълна свобода на действие. Жак Колен
е в „Консиержри“. Аз отивам при господин дьо Гранвил в
прокуратурата. А вие изпратете някое доверено лице, което да ме
намери там; трябва ми или писмо, което да покаже на господин дьо
Гранвил, който нищо не знае за мене (а това писмо аз ще го връча на
министър-председателя), или някой много влиятелен човек, с когото да
разговарям… Имате половин час на разположение, защото ми е нужен
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около половин час, за да се облека, тоест да стана такъв, какъвто
трябва да бъда в очите на господин главния прокурор.

— Господине — каза херцог дьо Шолийо, — познавам отличното
ви умение, затова отговорете ми само с „да“ или „не“. Отговаряте ли за
успеха?

— Да, ако имам неограничени права и ако ми дадете честна
дума, че никога няма да ме разпитвате по този въпрос. Планът ми е
готов.

Този зловещ отговор предизвика у двамата велможи леко
потръпване.

— Добре, господине! — отговори херцог дьо Шолийо. — Ще
прехвърлите тази история за сметка на задачите, с които обикновено се
занимавате.

Корантен се поклони пред двамата херцози и излезе.
Анри дьо Льононкур, за когото Фердинан дьо Гранлийо бе

наредил да държат готова една кола, отиде веднага при краля, когото
той можеше да вижда по всяко време поради поста си.

Така сплелите се различни интереси на горния и на долния край
на обществото щяха да се срещнат до един в кабинета на главния
прокурор, доведени там по необходимост от трима мъже: господин дьо
Гранвил, представляващ правосъдието; Корантен — представляващ
интересите на семейството, и страшният им противник Жак Колен —
олицетворение на общественото зло с неговата първобитна сила.

Какъв двубой между правосъдието и самовластието, обединили
се срещу каторгата и нейните хитрости! Каторгата, този символ на
дързостта, унищожителка на пресметливостта и на мъдруването, за
която всички средства са добри, която не е лицемерна като произвола и
олицетворява в най-уродливата й форма заинтересуваността на
прегладнелия стомах, кръвопиещия и стремителен протест на глада!
Нападение и отбрана! Двубой между кражбата и собствеността!
Постановка във възможно най-тясното поле на действие на страшния
проблем за човека в обществото и в природното му състояние. Това бе,
с една дума, страхотно и живо изображение на антиобществените
компромиси, извършвани от прекалено слабите представители на
властта с дръзки бунтовници.
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МЪКИТЕ НА ЕДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Когато съобщиха на главния прокурор, че е дошъл господин
Камюзо, той със знак нареди да го пуснат да влезе. Господин дьо
Гранвил, който предчувствуваше това посещение, пожела да се разбере
със следователя как да приключи делото Люсиен. А това приключване
не можеше да стане вече, както го бяха намислили заедно с Камюзо
предната вечер, преди смъртта на нещастния поет.

— Седнете, господин Камюзо — каза господин дьо Гранвил и се
отпусна в креслото си.

Насаме със следователя прокурорът показа колко много бе
отпаднал. Камюзо се вгледа в господин дьо Гранвил и забеляза по
иначе така решителното му лице почти смъртна бледост, крайна умора
и пълно униние, което издаваше, че той страда може би повече,
отколкото осъденият на смърт, на когото писарят бе прочел отговора, с
който се отхвърляше молбата му за помилване. А на езика на Темида
подобно четиво означава: „Пригответе се, настъпил е последният ви
час!“

— По-късно ще дойда, господин графе — каза Камюзо, — макар
че въпросът е спешен…

— Останете — отговори главният прокурор с достойнство. —
Истинските съдебни сановници, господине, трябва да приемат
страданието и да умеят да го прикриват. Виновен съм, щом сте
схванали безпокойството ми…

Камюзо махна с ръка.
— Да даде бог, господин Камюзо, да не узнаете тези върховни

повели на нашия живот! Човек може да не издържи и от по-малко
нещо! Прекарах нощта до един от най-близките си приятели, а аз имам
само двама приятели, граф Октав дьо Бован и граф дьо Серизи. Бяхме
заедно, господин дьо Серизи, граф Октав и аз, от шест часа вчера
вечер до шест часа тази сутрин, като се редувахме около леглото на
госпожа дьо Серизи и всеки път се бояхме да не я намерим умряла или
луда завинаги. Деплен, Бианшон, Синар и двете болногледачки не
напуснаха спалнята й. Графът обожава жена си. Помислете си каква
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нощ съм прекарал между една жена, полудяла от любов, и моя
приятел, луд от отчаяние. Държавният мъж остава мъдър в отчаянието
си! Спокоен, сякаш заседаваше в Държавния съвет, Серизи се
превиваше в креслото си, за да остане пред нас, със спокойно лице. А
пот обливаше напрегнатото му от работа чело. Капнал за сън, спах от
пет часа до седем и половина, а тук трябваше да бъда в осем и
половина, за да издам заповед за една екзекуция. Повярвайте ми,
господин Камюзо, когато един прокурор се е въртял цяла нощ в
бездната на страданието с усещането, че божията ръка е протегната
над хорските дела, че тя нанася удар в благородните сърца, много му е
трудно да седне пред палача и да каже хладнокръвно: „Отсечете тази
глава в четири часа! Унищожете едно пълно с живот, сила и здраве
божие създание!“ А това е моят занаят!… Потънал в скръб, аз трябва
да издам заповед да се издигне ешафод…

Осъденият не знае, че прокурорът изпитва мъки, равностойни на
неговите. В този момент аз представлявам отмъщаващото си общество,
а той — престъплението, което трябва да се изкупи, ние сме двете лица
на един и същи дълг, два живота, съединени за миг от ножа на закона.
Но кой се смилява над тези толкова дълбоки мъки на прокурора? Кой
му дава утеха?… Честта ни повелява да ги погребем дълбоко в сърцето
си! Свещеникът, отдал живота си на бога, войникът и хилядите му
събратя, паднали за родината, ми се виждат по-щастливи от прокурора
с неговите съмнения, страхове и страшна отговорност.

Знаете, че предстои екзекуцията на един млад двадесет и седем
годишен мъж, хубав като нашия вчерашен покойник и също така рус,
чиято смъртна присъда успяхме да получим въпреки очакванията ни;
защото срещу него имаше доказателства само за укриване. Макар и
осъден, този момък не призна! Цели седемдесет дни издържа на
всички изпитания и непрекъснато твърди, че е невинен. От два месеца
на плещите ми тежат две човешки съществувания. О, бих дал една
година от живота си да признае, защото трябва да успокоя съдебните
заседатели!… Помислете си какъв удар ще се нанесе на правосъдието,
ако един ден се открие, че престъплението, за което той ще умре, е
било извършено от друг!

В Париж всичко добива страшно значение, и най-малките
съдебни произшествия приемат политическа отсенка.
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Съдебните заседатели — институцията, считана за толкова силна
от революционните законодатели — е елемент на обществена разруха;
тя не изпълнява задачата си и не пази достатъчно обществото.
Съдебните заседатели си играят със своите задължения. Те се делят на
два лагера, единият от които отхвърля смъртното наказание, а от това
се получава пълно сриване на равенството пред закона. Едно
отвратително престъпление като отцеубийството например се
оправдава в един департамент, а в друг наказват някое обикновено
престъпление със смърт. Какво би станало, ако в нашия съд в Париж
екзекутират един невинен?

— Той е избягал каторжник — забеляза боязливо господин
Камюзо.

— В ръцете на опозицията и на пресата той ще се превърне в
агнец божи! — възкликна господин дьо Гранвил. — А опозицията ще
бъде в благоприятно положение и ще го изкара невинен, защото той е
корсиканец, фанатизиран в разбиранията на своята страна, и
убийствата му са резултат на така наречената vendetta[1]!… На този
остров, като убиеш врага си, смяташ се и те смятат за най-почтен
човек.

Ах, когато са на мястото си, прокурорите са много нещастни
хора! Слушайте! Те би трябвало да живеят отделно от обществото,
както някога са живели първосвещениците. Хората ще ги виждат само
когато излизат от килиите си в определени часове, важни и почтени
старци, раздаващи правосъдие като първожреците в древността, които,
са обединявали съдебната и жреческа власт! Щяха да ни виждат само
седнали на служебното място… А днес ни виждат как страдаме или се
забавляваме като всички други!… Виждат ни в салоните, в къщи, ние
сме граждани с човешки страсти и вместо да вдъхваме страх,
предизвикваме смях…

Този изблик, прекъсван от паузи и възклицания и придружен от
красноречиви жестове, трудно изразими на книга, накара Камюзо да
потръпне.

[1] Отмъщение (ит.). — Б.пр. ↑
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КАКВО ДА СЕ ПРАВИ?

— И аз, господин главен прокурор, започнах от вчера да
изучавам мъките на нашата професия — каза Камюзо. — Едва не
умрях, като чух за смъртта на младия човек, нещастникът не разбра
пристрастието ми към него и сам се уплете…

— Е! Не трябваше да го разпитвате! — извика господин дьо
Гранвил. — Колко лесно е да направиш услуга, като се въздържиш от
нещо!…

— А законът! — отвърна Камюзо. — Той бе арестуван от два
дни!…

— Нещастието е станало — продължи главният прокурор. — Аз
поправих, доколкото можах, разбира се, непоправимото. Колата и
хората ми са на разположение на погребалното шествие на този
нещастен, но слабохарактерен поет. Серизи постъпи като мен и нещо
повече, прие задължението спрямо нещастника да стане изпълнител на
завещанието му. В замяна на това обещание той получи от жена си
един поглед, в който блесна лъч от здрав разум. Освен това граф Октав
ще присъствува лично на погребението.

— Добре, господин графе — каза Камюзо, — да довършим
тогава започнатото. Остава ни един много опасен обвиняем. Това е,
както много добре знаете, Жак Колен. Истината за този негодник ще
блесне и…

— Загубени сме! — извика господин дьо Гранвил.
— Точно сега той е при вашия осъден на смърт, който някога в

каторгата му е бил приятел като Люсиен… негов любимец! Биби-
Люпен се преоблече като стражар, за да присъствува на срещата…

— Отде накъде се намесва и съдебната полиция? — запита
главният прокурор. — Тя трябва да действува само по мое
нареждане!…

— Цялата „Консиержри“ ще узнае, че сме задържали Жак
Колен… Добре! Дойдох да ви кажа, че този голям и смел престъпник
сигурно притежава най-излагащите писма от кореспонденцията на
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госпожа дьо Серизи, херцогиня дьо Мофриньоз и госпожица Клотилд
дьо Гранлийо.

— Сигурен ли сте в това?… — запита господин дьо Гранвил с
израз на болезнена изненада.

— Сам преценете, господин графе, имам ли основание да се
опасявам от подобна беда. Когато отворих връзката с писма, взети в
дома на нещастния младеж, Жак Колен хвърли към тях проницателен
поглед и усмивка на задоволство, в чието значение един съдия-
следовател не може да се измами. Един толкова голям престъпник като
Жак Колен ще гледа да не изпусне подобно оръжие. Какво ще кажете,
ако тези документи попаднат в ръцете на защитник, когото този
мошеник ще избере измежду враговете на правителството и на
аристокрацията? Жена ми, към която херцогиня дьо Мофриньоз е била
много добра, отиде да я предупреди и навярно сега са у Гранлийо,
където са отишли да се посъветват…

— Срещу този човек не бива да се води дело! — извика главният
прокурор, стана и закръстосва с големи крачки кабинета си. —
Навярно е сложил писмата на сигурно място…

— Зная къде — каза Камюзо.
С тези си единствени думи следователят зачеркна всякакви

предубеждения на главния прокурор против него.
— Да чуем!… — каза господин дьо Гранвил, като сядаше.
— Като идвах от къщи към Съдебната палата, размислих много

дълбоко по това отчайващо дело. Жак Колен има леля, истинска, не
измислена, за която политическата полиция е изпратила сведения в
Префектурата. Той е възпитаникът и богът на тази жена, сестра на
баща му, която се нарича Жаклин Колен. Тази нахалница има
магазинче за дамски принадлежности и благодарение на връзките,
които си е създала в тази търговия, е успяла да проникне в много
семейни тайни. Жак Колен може да е поверил съхраняването на
спасителните за него писма само на нея; да я арестуваме…

Главният прокурор хвърли на Камюзо лукав поглед, който като
че ли казваше: „Този човек не е толкова глупав, колкото го мислех
вчера, само че е още млад и не умее да държи юздите на Темида.“

— Но — продължаваше Камюзо, — за да успеем, трябва да
изменим всички мерки, които взехме вчера, затова дойдох да искам от
вас съвет и да получа нарежданията ви…
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Главният прокурор взе ножа за разрязване на книги и почука
лекичко с него по ръба на масата с движение, присъщо на всички
потънали в размисъл хора.

— Три големи семейства в опасност! — възкликна той. — Не
бива да допуснем нито една неуместна постъпка!… Вие сте прав, да
последваме преди всичко правилото на Фуше: „Да арестуваме!“ Жак
Колен трябва веднага да бъде върнат в единичната килия.

— По този начин признаваме, че е каторжник! А това значи да се
хвърли петно на паметта на Люсиен…

— Каква отвратителна история! — каза Гранвил. — Във всичко
се крие опасност.

В този миг директорът на „Консиержри“ влезе, без да чука; а
кабинетът на главния прокурор е така добре охраняван, че само
близките на прокуратурата могат да чукат на вратата.

— Господин графе — каза господин Голт, — арестуваният на име
Карлос Ерера желае да говори с вас.

— Разговарял ли е с някого? — запита главният прокурор.
— Със затворниците, защото е на двора от около седем часа и

половина. Видял се е и с осъдения на смърт, който, изглежда, също е
разговарял с него.

Спомняйки си една дума на господин Камюзо, осенила го като
лъч светлина, господин дьо Гранвил съзря ползата, която можеха да
имат от признаването на дружбата на Жак Колен с Теодор Калви, за да
получат писмата.
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ЕДИН ТЕАТРАЛЕН ЕФЕКТ

Щастлив, че намира причина за отлагане на смъртната присъда,
главният прокурор кимна на господин Голт да отиде при него.

— Възнамерявам — каза му той — да отложа екзекуцията за
утре; но това отлагане да не се разбере в „Консиержри“. Никому нито
дума. Да излезе така, че уж палачът отишъл да следи за подготовката
на екзекуцията. Изпратете ми под много добра охрана испанския
свещеник, искат го от испанското посолство. Стражата да преведе
Карлос Ерера по вашата стълба, за да не може да се срещне с никого.
Предупредете хората си да го държат от двете страни и да не го пускат
до вратата на кабинета ми. Сигурен ли сте, господин Голт, че този
опасен чужденец е разговарял само със затворниците?

— А! Точно когато излизаше от килията на осъдения на смърт,
една дама пожела да го види…

Тук двамата съдебни сановници размениха по един поглед, но
какъв поглед!

— Каква дама? — запита Камюзо.
— От неговата енория… някаква маркиза — отговори господин

Голт.
— От зло по-зло! — извика господин дьо Гранвил, като гледаше

господин Камюзо.
— Жандармите и надзирателите ги заболя главата от нея —

продължи господин Голт объркан.
— Във вашата служба няма незначителни неща — каза строго

главният прокурор. — „Консиержри“ не току-така е обградена със
стени. Как е влязла тази жена?

— С редовен пропуск, господине — отговори директорът. —
Тази отлично облечена дама, която бе придружена от лакей с ливрея и
от друг прислужник и бе с великолепен екипаж, дойде да види
изповедника си, преди да отиде на погребението на онзи нещастен
младеж, чието тяло наредихте да вдигнат…

— Донесете ми пропуска от Префектурата — каза господин дьо
Гранвил.
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— Издаден е по препоръката на негово превъзходителство граф
дьо Серизи.

— Как изглеждаше тази жена? — запита главният прокурор.
— Стори ми се жена от доброто общество.
— Видяхте ли лицето й?
— Носеше черен воал.
— Какво си казаха?
— Ами набожна жена беше, с молитвеник… какво би могла да

каже?… Поиска от абата да я благослови, коленичи…
— Дълго ли разговаряха? — запита следователят.
— По-малко от пет минути; но никой от нас нищо не разбра от

приказките им, като че ли говореха на испански.
— Разкажете ми всичко, господине — каза главният прокурор. —

Повтарям. И най-малката подробност е за нас от огромен интерес. Това
да ви служи за урок!

— Тя плачеше, господине.
— Плачеше ли наистина?
— Не можахме да видим, защото криеше лицето си в

кърпичката. Остави триста златни франка за затворниците.
— Не е тя! — извика Камюзо.
— А Биби-Люпен — продължи господин Голт — се провикна:

„Това е крадла.“
— Той разбира от тия работи — каза господин дьо Гранвил. —

Издайте заповед — обърна се той към Камюзо — и запечатайте бързо
всичко в дома й, навсякъде! Но как е получила препоръка от господин
дьо Серизи?… Донесете ми разрешителното от Префектурата…
Вървете, господин Голт! Веднага ми изпратете този абат. Докато го
държим туй, опасността не може да стане по-голяма. А с един
двучасов разговор може да се извърви много път в душата на човека.

— Особено прокурор като вас — забеляза изящно Камюзо.
— Ще бъдем двама — отвърна учтиво главният прокурор.
И отново се замисли.
— Би трябвало във всички приемни на затворите да стои по един

надзирател, и то с добра заплата, някой пенсионер от най-опитните и
най-предани полицейски агенти — каза господин дьо Гранвил след
дълго мълчание. — Биби-Люпен би трябвало да свърши там живота
си. Така бихме имали око и ухо в място, изискващо по-зорко
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наблюдение от сегашното. Господин Голт не можа да ни каже нищо
положително.

— Той е много зает — каза Камюзо. — Между единичните килии
и нас се получава празно пространство, а не би трябвало да е така. За
да се стигне от „Консиержри“ до нашите кабинети, се минава по
коридори, през дворове, по стълбички. Стражата не може
непрекъснато да внимава, а задържаният мисли само за себе си. Казаха
ми, че някаква дама се появила пред Жак Колен, когато го извели от
килията, за да го доведат при мен на разпит. Стигнала чак до
стражницата, горе на малката стълба при „Сурисиер“. Писарите ми го
съобщиха и аз смъмрах стражите.

— О, цялата Съдебна палата трябва да се преустрои — каза
господин дьо Гранвил, — но това ще струва между двадесет и
тридесет милиона!… А я поискайте тридесет милиона от Камарата за
нуждите на правосъдието!

Отвън се чуха стъпки на много хора и звън на оръжие. Навярно
водеха Жак Колен.

Главният прокурор доби важно изражение, зад което прикри
човешкото в себе си. Камюзо направи същото.

Разсилният отвори вратата и Жак Колен се появи спокоен и
невъзмутим.

— Искали сте да говорите с мен — каза прокурорът, — слушам
ви.

— Господин графе, аз съм Жак Колен, предавам се!
Камюзо изтръпна, главният прокурор запази спокойствие.
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ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ОЧИ В ОЧИ С ПРАВОСЪДИЕТО

— Навярно мислите, че имам основание да действувам така —
продължи Жак Колен, обгръщайки двамата съдебни служители с
подигравателен поглед. — Навярно ви затруднявам невероятно много,
защото, ако си остана испански свещеник, можете да ме изпратите по
етапен ред до Байон на границата, а там испанските щикове ще ви
отърват от мене!

Двамата магистрати стояха безмълвни и безстрастни.
— Господин графе — продължи каторжникът, — причините,

които ме карат да действувам така, са още по-сериозни от горните,
макар че те дяволски ме засягат; мога обаче да ги кажа само на вас…
Ако се страхувате…

— Да се страхувам ли? От кого? И за какво? — запита граф дьо
Гранвил.

Държането, изражението на лицето, движението, погледът и
цялата му външност превръщаха в този миг главния прокурор в жив
образ на съдебния служител, длъжен да даде най-величав пример на
гражданска доблест. В това мигновение той застана на равнището на
старите магистрати от предишния парламент, от времето на
гражданските войни, когато председателите на съда са попадали лице с
лице със смъртта и са оставали неподвижни като мраморните статуи,
издигнати в тяхна чест.

— Да останете сам с един избягал каторжник.
— Оставете ни сами, господин Камюзо — каза живо главният

прокурор.
Щях да ви предложа да ми вържат краката и ръцете — продължи

студено Жак Колен, обгръщайки двамата магистрати със страхотен
поглед.

Той помълча и продължи изтежко:
— Господин графе, досега само ви уважавах, от този миг ви се

възхищавам…
— Значи, се мислите за опасен? — запита прокурорът с най-

презрително изражение.
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— Да се мисля за опасен ли? — каза каторжникът. — В какъв
смисъл? Аз съм опасен и го знам.

Жак Колен дръпна един стол и седна с непринудеността на
човек, който знае, че е на равнището на противника си в конференция,
където разговорът се води между равни сили.

В този момент господин Камюзо, който вече бе на прага и се
канеше да затвори вратата, се върна, отиде до господин дьо Гранвил и
му предаде два листа, сгънати на две.

— Я вижте — каза следователят на главния прокурор, като му
показа единия лист.

— Извикайте господин Голт — нареди граф дьо Гранвил, щом
прочете името на камериерката на госпожа дьо Мофриньоз, която той
познаваше.

Директорът на „Консиержри“ влезе.
— Опишете ми жената, която е идвала да види арестувания —

каза на ухото му главния прокурор.
— Ниска, пълна, набита — отговори той.
— Жената, за която е издаден пропускът, е висока и тънка — каза

господин дьо Гранвил. — А възрастта й?
— Шестдесетгодишна.
— За мен ли става дума, господа? — каза Жак Колен. После

добави добродушно: — Хайде! Недейте търси. Това лице беше леля ми
— истинска леля, — стара жена. По-добре да ви спестя затрудненията.
Леля ми ще намерите само ако аз пожелая това… Но ако тъпчем все
така на едно място, никога няма да напреднем.

— Господин абатът не говори вече френски като испанец —
забеляза Голт, — той престана да мънка.

— Защото нещата и без това са достатъчно объркани, драги
господин Голт! — отговори Жак Колен с горчива усмивка, обръщайки
се към директора с името му.

Господин Голт се втурна към главния прокурор и му каза на
ухото:

— Пазете се, господин графе, този човек е бесен!
Господин дьо Гранвил погледна бавно Жак Колен, стори му се,

че той е спокоен; скоро обаче видя, че това, което му казваше
директорът, е вярно. Измамното му държане криеше хладнокръвното и
страшно нервно раздразнение на дивака. Очите на Жак Колен таяха
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вулканично изригване, юмруците му бяха свити. Приличаше наистина
на тигър, готвещ се да скочи върху плячката си.

— Оставете ни — повтори сериозно главният прокурор,
обръщайки се към директора на „Консиержри“ и следователя.

— Добре направихте, че отпратихте убиеца на Люсиен!… — каза
Жак Колен, без да го е грижа чува ли го, или не Камюзо. — Вече едва
се сдържах да не го удуша…

Господин дьо Гранвил изтръпна. Той никога не бе виждал
толкова кръв в очите на човек с толкова бледни бузи, така изпотено
чело и така напрегнати мускули.

— Каква полза бихте имали от това убийство? — каза спокойно
главният прокурор на престъпника.

— Вие ежедневно раздавате или вярвате, че раздавате възмездие
на обществото, господине, а ме питате какъв е смисълът на
отмъщението!… Значи, никога не сте почувствували във вените си как
жаждата за мъст приижда на талази… Не знаете ли, че този идиот
следователят го уби! Защото и вие обичахте моя Люсиен, а и той ви
обичаше! Познавам ви отлично, господине. Вечер, когато се
прибереше, скъпото момче ми разказваше всичко; аз го молех да си
легне, както добрата прислужница слага детето в леглото, и го карах
всичко да ми разкаже… И той ми доверяваше всичко, дори и най-
малките вълнения… Ах, никога добра майка не е обичала така нежно
единствения си син, както аз обичах този антел. Да знаехте само!
Доброто кълнеше в сърцето му, както цветята никнат на полето. Беше
обаче слабохарактерен, това му беше единственият недостатък, слаб
като силно опъната струна на лира… Това са най-хубавите характери,
тяхната слабост е изтъкана само от нежност, възторг, способност за
развитие в лъчите на изкуството, любовта, красотата, създадена от бога
в хиляди форми!… Люсиен е трябвало да се роди жена. Ах! Защо не
казах на грубиянина, който излезе преди малко… Ах! Господине, като
обвиняем, доведен пред съдията-следовател, аз направих онова, което
бог би сторил, за да спаси сина си, и за тази цел той би се явил дори и
пред Пилат.
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НЕВИННОСТТА НА ТЕОДОР

Порой сълзи бликнаха от светлокафявите очи на каторжника,
които преди малко блестяха като очите на вълк, изгладнял от шест
месеца украинска зима. Той продължи:

— Този глупак не пожела нищо да чуе и погуби момчето!… Аз
измих трупа на малкия със сълзите си, господине, молейки се на онзи,
когото не познавам и който стои над нас! А аз не вярвам в бога… (Ако
не бях материалист, все едно, че не съм аз!…) С тази едничка дума ви
казах всичко. Вие не знаете и никой не знае какво значи да страдаш;
само аз познавам страданието. Пламъкът на мъката ми така много
поглъщате сълзите ми, че онази нощ не можах да плача. Сега плача,
защото чувствувам, че ме разбирате. Видях ви преди малко, в позата на
съдник… Ах, господине, дано бог ви помогне (започвам да вярвам в
него!…) да не изпаднете в моето състояние… Този дявол съдия отне
душата ми. Господине! Господине! Точно сега погребват човека, който
беше мой живот, красота, добродетел, съвест и цялата ми сила!
Представете си едно куче, на което учените изтеглят кръвта… Това
съм аз. Аз съм това куче… Ето защо дойдох да ви кажа: „Аз съм Жак
Колен, предавам се!“ Бях решил това още тази сутрин, когато дойдоха
да вземат от ръцете ми неговото тяло, което целувах като луд, като
майка, както навярно Богородица е целувала Христос на гроба му.
Исках да се предам на правосъдието без никакви условия… Но сега ще
трябва да поставя условия и вие ще разберете защо…

— На кого говорите: на господин дьо Гранвил или на главния
прокурор? — запита прокурорът.

Двамата мъже, въплъщаващи престъплението и правосъдието,
се погледнаха. Каторжникът бе развълнувал дълбоко съдебния
служител, които бе обзет от непреодолимо състрадание към този
нещастник; той отгатна какъв е бил животът му и какви чувства го
вълнуват. Накрая помисли (прокурорът си остава прокурор), че би
могъл да подчини на волята си този престъпник, чието поведение от
момента на бягството му от каторгата му бе неизвестно, тъй като в
края на краищата единствената му вина бе фалшифицираната му
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самоличност. И той пожела да въздействува с великодушие върху тази
натура, съставена от добро и зло, както бронзът е съставен от различни
метали. Освен това господин дьо Гранвил, който бе навършил вече
петдесет и три години, без да бе вдъхнал някому любов, се
възхищаваше от нежните характери като всички мъже, които никога не
са били любени. Може би това именно отчаяние — жребий на мнозина
мъже, на които жените дават само уважението или приятелските си
чувства, създаваше скрития подтик за дълбокото приятелство между
господа дьо Бован, дьо Гранвил и дьо Серизи; защото общото
нещастие, както и взаимното щастие поставят човешките души в
съзвучие.

— Пред вас има бъдеще!… — каза главният прокурор,
хвърляйки инквизиторски поглед към покрусения злодей.

Жак Колен махна с пълно безразличие.
— Люсиен остави завещание, с което ви дарява триста хиляди

франка.
— Горкият! Горкото момче! Горкото момче! — провикна се Жак

Колен. — Той беше прекалено честен! Аз бях въплъщение на всички
лоши чувства, а той бе доброто, благородното, красивото,
възвишеното! Такава красива душевност не се променя! От мен той взе
само парите ми, господине!

Това пълно, цялостно разкриване на човека, когото прокурорът
не можеше да съживи, бе направено така ярко чрез страшните думи на
каторжника, че човекът Гранвил мина на страната на престъпника.
Оставаше обаче главният прокурор.

— Щом нищо вече не ви интересува, какво искахте да ми
кажете? — запита господин дьо Гранвил.

— Не е ли достатъчно това, че се предадох? Вие бяхте вече по
следите ми, но още не ме бяхте хванали. Впрочем много щяхте да се
объркате с мене!…

„Какъв противник!“ — помисли главният прокурор.
— Господин главен прокурор, вие се готвите да отсечете главата

на един невинен, а аз намерих виновника — продължи сериозно Жак
Колен, бършейки сълзите си. — И съм дошъл тук заради това, а не
заради вас. Държах да избавя съвестта ви от угризението, защото
обичам всички, които са проявили под някаква форма интерес към
Люсиен, тъй както ще преследвам с омразата си всички — мъже или
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жени, — които му попречиха да живее… Какво ме интересува мен
някакъв си каторжник? — продължи той след кратко мълчание. — За
мен каторжникът е каквото е за вас мравката. Аз съм като
италианските разбойници — горди хора! Щом пътникът им донася
нещо повече от цената на един изстрел, те го тръшват мъртъв на
земята! Само вас съм имал пред вид. Аз изповядах младежа, който не
можеше да не ми се довери, той е мой другар по вериги! Теодор е
добър човек, помислил, че ще направи услуга на любовницата си, като
се нагърби да продаде или заложи крадените предмети; но той е
толкова виновен за убийството в Нантер, колкото и вие. Той е
корсиканец: да си отмъщават или да се избиват като мухи, е в нравите
на тези хора.

В Италия и в Испания човешкият живот не се зачита и това е
нещо съвсем просто. Казват, че човек имал душа или нещо такова,
някакво наше подобие, което оставало след нашата смърт и живеело
вечно. Я вървете да разказвате тези глупости на нашите летописци!
Безбожните и философски страни карат онези, които внасят смут в
човешкия живот, да го плащат скъпо и те са прави, защото вярват днес
само в материята!

Ако Калви ви беше издал жената, от която идват крадените
предмети, вие нямаше да хванете истинския виновник, тъй като той ви
е в ръцете, а един съучастник, когото Теодор не иска да погуби, защото
е жена… Какво искате? Всяко съсловие има разбирания за честта,
също и каторжниците и измамниците! Знам кой е убиецът на двете
жени и кои са извършили онова смело, странно и невероятно
нападение, разказаха ми го с всички подробности. Спрете екзекуцията
на Калви и ще узнаете всичко; дайте ми обаче честна дума, че ще го
върнете в каторгата със смекчено наказание… Знаете, че в скръбта си
няма да взема да ви лъжа. Това, което ви казах, е истина…

— Жак Колен, макар че това означава унижение за правосъдието,
което не би могло да прави подобни компромиси, мисля, че във вашия
случай ще мога да се освободя от строгите задължения и да се обърна
към надлежните лица.

Подарявате ли ми този човешки живот?
— Може би…
— Моля ви да ми дадете честната си дума, господине, тя ми е

достатъчна.
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Господин дьо Гранвил потръпна от наранена гордост.
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ПИСМАТА НА СВЕТСКИТЕ ЖЕНИ

— В ръцете си държа честта на три големи семейства, а във
вашите е само животът на трима каторжници — продължи Жак Колен,
— аз съм по-силен от вас.

— Можем да ви поставим отново в единична килия; какво ще
направите тогава? — запита главният прокурор.

— А, значи, играта продължава! — каза Жак Колен. — А аз
говорих ясно и просто! Говорех на господин дьо Гранвил; но щом
главният прокурор е тук, пак раздавам картите и хвърлям коз; ако ми
бяхте дали думата си, щях да ви върна писмата до Люсиен от
госпожица Клотилд дьо Гранлийо! — Това бе казано с интонация,
хладнокръвие и поглед, които разкриха на господин дьо Гранвил, че
има пред себе си противник, с когото и най-малката грешка е опасна.

— Това ли е всичко, което искате от мене? — запита главният
прокурор.

— Сега ще ви обясня — отговори Жак Колен. — Честта на
семейство Гранлийо ще бъде заплатена със смекчаване на Теодоровото
наказание: това значи да дадеш много, да получиш малко. Какво
представлява един каторжник, осъден на доживотен затвор?… Ако
избяга, толкова лесно можете да се отървете от него! Той е като полица
срещу гилотината! Само че, тъй като го бяха натикали с неособено
любезни намерения в Рошфор, вие ще ми обещаете, че ще наредите да
го откарат в Тулон с препоръка да се отнасят с него добре. Искам още
нещо: у мен са писмата на госпожа дьо Серизи и на херцогиня дьо
Мофриньоз, но какви писма!… Слушайте, господин графе: в писмата
си проститутките излагат хубави чувства с възвишен стил! А знатните
дами, които говорят възвишено за хубави чувства през целия ден,
показват в писмата си онова, което уличниците вършат на дело.
Учените ще открият причината за този кадрил, аз нямам намерение да
я търся. Жената е низше същество, тя твърде много се вслушва в
страстите си. За мен една жена е красива само когато прилича на мъж!

„Значи, онези така по мъжки интелектуални херцогини са писали
шедьоври… О! Прелестна история от край до край, също като
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прочутата ода на Пирон…“
— Наистина ли?
— Искате ли да ги видите?… — запита Жак Колен усмихнато.
Прокурорът се засрами.
— Мога да ви ги дам да ги прочетете, само че да не ме

изиграете! Ще играем открито, нали?… Ще ми върнете писмата и ще
забраните да проследят лицето, което ще ги донесе, за да видят кое е
или да правят доноси за него.

— Много време ли е необходимо за това? — запита главният
прокурор.

— Не, сега е девет и половина… — продължи Жак Колен, като
погледна към стенния часовник — до четири минути ще имаме по
едно писмо от всяка дама; но след като ги прочетете, ще отмените
гилотината! Ако нещата не стояха така, нямаше да бъда толкова
спокоен. Впрочем и двете дами са предупредени…

Господин дьо Гранвил прояви изненадата си.
— В тоя момент те сигурно здраво са се разтичали, ще вдигнат

на крак пазителя на държавния печат и кой знае? Може би ще отидат
дори при краля… И така, давате ли ми дума, че няма да поискате да
узнаете кой ще дойде и ще наредите да не следят това лице един час?

— Обещавам ви!
— Добре, едва ли ще поискате да измамите един избягал

каторжник. Вие сте издялан от същото дърво, от което са и хора като
Тюрен, държите на думата, дадена на крадци… И така, в този момент в
чакалнята на Палатата, точно в средата на залата, има една просякиня
в дрипи, стара жена. Предполага се, че тя разговаря с някой
просбописец по някакво дело за междинна стена; изпратете
прислужника си да я потърси, нека и каже: „Dabor ti mandana.“ Тя ще
дойде… Само че не бъдете излишно жесток!… Или приемете
предложенията ми, или не желаете да се излагате с някакъв си
каторжник… Забележете, аз съм само фалшификатор!… Е добре, не
оставяйте Калви да се мъчи в ужаса на предсмъртните
приготовления…

— Екзекуцията е вече отложена… Не искам правосъдието да
стои по-ниско от вас — каза господин дьо Гранвил на Жак Колен.

Жак Колен погледна главния прокурор някак учудено и видя, че
той дръпна шнура на звънеца.
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— Нали няма да избягате? Дайте ми честна дума и аз ще се
задоволя с нея. Хайде, потърсете тази жена…

Влезе прислужникът.
— Феликс, кажете на стражата да си върви… — каза господин

дьо Гранвил.
Жак Колен бе победен.
В този двубой с прокурора той искаше да бъде по-силният, по-

величавият, по-благородният, а прокурорът го бе смазал. И все пак
каторжникът почувствувал превъзходството си заради това, че си е
поиграл с Темида и я е убедил, че виновният е невинен, че е успял да
спечели една човешка глава; това превъзходство обаче си оставаше
приглушено, стаено, скрито, докато Темида го смазваше с величието си
посред бял ден.
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ДЕБЮТЪТ НА ЖАК КОЛЕН В КОМЕДИЯТА

Точно когато Жак Колен излизаше от кабинета на господин дьо
Гранвил, главният секретар на министър-председателя, депутатът граф
де Люпо, пристигна придружен от някакъв дребен болнав старец.
Облечен в тъмнокафява топла дреха, сякаш навън царуваше зима, с
напудрени коси, с безстрастно и бледо лице, той вървеше като болен от
артрит, пристъпваше неуверено с големите си груби обувки, подпрян
на бастун със златна дръжка, гологлав, с шапка в ръка и с петлик,
украсен със златна лентичка за седем ордена.

— Какво има, драги де Люпо? — запита главният прокурор.
— Изпраща ме принцът — пошепна той на ухото на господин

дьо Гранвил. — Имате пълни пълномощия да изземете писмата на
госпожите дьо Серизи и дьо Мофриньоз, а също и писмата на
госпожица Клотилд дьо Гранлийо. Можете да се разберете с този
господин…

— Кой е той? — запита тихо главният прокурор де Люпо.
— Нямам тайни от вас, драги главен прокурор, това е прочутият

Корантен. Негово височество нареди да ви кажем да го осведомите
лично за всички обстоятелства около това дело и За условията за
успех.

— Направете ми услугата — прошепна главният прокурор на де
Люпо — да кажете на принца, че всичко е вече готово и че не съм имал
нужда от този господин — посочи той Корантен. — Но колкото до края
на делото, отнасящо се до пазителя на държавния печат, ще отида при
негово величество да приема нарежданията му, защото трябва да
издействуваме помилването на двама души.

— Мъдро сте постъпили, като сте предприели вече нещо — каза
де Люпо и се ръкува с главния прокурор. — Кралят не желае перовете
и големите родове да бъдат обругавани и чернени точно когато
предприема нещо голямо… Това не е вече някакво си гнусно
криминално дело, а политически процес…

— Кажете все пак на принца, че когато сте дошли при мен,
всичко е било вече свършено.
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— Наистина ли?
— Така мисля.
— В такъв случай, когато сегашният пазител на държавния печат

стане канцлер, вие ще го заместите, драги мой…
— Не съм славолюбив… — отговори главният прокурор.
Де Люпо си тръгна, като се смееше.
— Замолете принца да поиска от краля да ме приеме за десет

минути към два и половина добави господин дьо Гранвил, изпращайки
граф де Люпо.

— А казвате, че не сте славолюбив! — хвърли лукав поглед де
Люпо към господин дьо Гранвил. — Хайде, вие имате две деца и
сигурно желаете да станете поне пер на Франция…

— Ако писмата са у господин главния прокурор, намесата ми
става излишна — забеляза Корантен, останал сам с господин дьо
Гранвил, който го гледаше с напълно обяснимо любопитство.

— Човек като вас никога не е излишен в една толкова тънка
работа — отговори главният прокурор, виждайки, че Корантен е
разбрал или чул всичко.

Корантен кимна с леко, почти покровителствено движение.
— Познавате ли въпросното лице, господине?
— Да, господин графе, това е Жак Колен, шеф на Дружеството

на десетте хиляди, съхранител на парите от три каторги, каторжник,
който е успял да се укрие цели пет години под расото на абат Карлос
Ерера. Как е бил натоварен с мисия от испанския крал до покойния
наш крал? Ние всички се губим в догадки за истината в тази история.
Чакам отговор от Мадрид, където изпратих две писма и един човек.
Този каторжник пази тайната на двама крале…

— Той е извънредно опитен! Пред нас има само два пътя — да го
привлечем към нас или да се отървем от него — каза главният
прокурор.

— И ние имахме такава мисия и това е голяма чест за мен —
добави Корантен. — Принуден съм да мисля много, и то за толкова
хора, че измежду тях все ще срещна един умен човек.

Това бе изречено толкова сухо и с толкова вледеняващ тон, че
главният прокурор замълча и се залови с подписването на някои бързи
дела.
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Не можем да си представим учудването на госпожица Жаклин
Колен, когато Жак Колен се появи в чакалнята на Съдебната палата. Тя
застана неподвижно с ръце на хълбока, защото бе облечена както
зеленчукопродавачка. Колко и да бе свикнала с фокусите на
племенника си, последният му номер надминаваше всичко.

— Е, ако продължаваш да ме разглеждаш като кабинет по
естествена история, ще ни вземат за редки птици, може да ни спрат и
ще загубим време — каза Жак Колен, улови под ръка леля си и я
отведе вън от чакалнята. Той слезе по стълбата на Търговската галерия,
която излиза на улица Барийьори. — Къде е Пакар?

Чака ме при Рижата. Разхожда се на кея Фльор.
— А Прюданс?
В къщи; представих я за моя кръщелница.
— Да вървим при нея…
— Виж да не ни следят…
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ИСТОРИЯТА НА РИЖАТА

Рижата, търговка на железария на кея Фльор, бе вдовица на
прочут убиец, също член на Десетте хиляди. През 1819 година Жак
Колен бе предал честно и почтено двадесет и няколко хиляди франка
на тази жена от името на любовника й след екзекутирането му. Само
Тромп-ла-Мор познаваше връзките на младото момиче, което тогава бе
модистка, с неговия другар.

— Аз съм шефът на мъжа ти — бе казал тогава пансионерът на
госпожа Воке на модистката, която бе извикал в Ботаническата
градина. — Сигурно ти е говорил за мене, моето момиче. Който ме
измами, умира още същата година, но който ми остане верен, никога и
за нищо не бива да се страхува от мен. Аз съм от приятелите, които
умират, без да кажат нито една опасна дума за хората, на които мислят
доброто. Бъди ми вярна като продала се на дявола душа и ще имаш
полза от мен. Обещах на твоя нещастен Огюст, който искаше да те
направи богата, че ще бъдеш щастлива; отрязаха му главата заради
тебе. Не плачи. Изслушай ме: никой на този свят не знае, че си била
любовница на каторжник, на убиеца, когото са гилотинирали в събота;
аз никога няма да кажа нищо. Ти си на двадесет и две години, хубава
си, а сега имаш и двадесет и пет хиляди франка; забрави Огюст, омъжи
се и стани, ако можеш, почтена жена. В замяна на този спокоен живот
искам от теб да ми служиш, на мен и на хората, които ще ти пращам,
но без колебание. Никога няма да искам от теб нещо, което би могло да
изложи теб, децата и мъжа ти — ако имаш мъж — или семейството ти.
В моята работа често ми е нужно сигурно място, където да мога да
разговарям или да се скрия. Необходима ми е дискретна жена, която да
отнесе писмо или да се нагърби с някоя поръчка. Ти ще станеш за мен
своего рода кутия за писма, вратарска стаичка, моя пратеница — само
това и нищо друго. Прекалено руса си, Огюст и аз те наричахме
Рижата, запази си това име. Леля ми, търговка в квартала Тампл, с
която ще се свържеш, ще бъде единственият човек на света, на когото
трябва да се подчиняваш. Казвай й всичко, което ти се случи, тя ще те
омъжи и ще ти бъде много полезна.
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Така бе сключен един от пъклените договори, който свързваше
толкова отдавна Прюданс Сервиен с този човек, стремящ се винаги
към подобни връзки, защото като дявола и той изпитваше страст да
има привърженици.

Жаклин Колен бе омъжила Рижата през 1821 година за първия
служител на един богат едър търговец на железария. Този служител,
който бе купил търговската къща на работодателя си, бе на път да
преуспее и бе станал баща на две деца и помощник-кмет в своя
квартал. Никога Рижата, която бе станала госпожа Прелар, не бе имала
и най-малкия повод да се оплаче нито от Жак Колен, нито от леля му,
но всеки път, когато й поискваха услуга, тя цяла се разтреперваше.
Затова и сега, като видя, че в магазина, й влизат тези две страшни
лица, пребеля като смъртник.

— Трябва да говорим по работа с вас, госпожо — каза Жак
Колен.

— Мъжът ми е тук — отговори тя.
— Щом е така, в момента нямаме особена нужда от вас; аз

никога не безпокоя хората напразно.
— Изпратете да потърсят файтон, малката — каза Жаклин Колен

— и кажете на кръщелницата ми да слезе; надявам се да я настаня като
камериерка у една светска дама и управителят на този дом иска да я
отведе там.

Пакар, който приличаше на стражар, превърнал се и буржоа,
разговаряше с господин Прелар за някаква важна доставка на тел за
един мост.

Един от прислужниците отиде за файтон и след няколко минути
Йороп, или за да оставим името, под което тя бе служила при Естер,
Прюданс Сервиен, Пакар, Жак Колен и леля му си отидоха за голяма
радост на Рижата; Тромп-ла-Мор нареди на кочияша да ги отведе в
Иври.

Треперещи пред шефа, Прюданс Сервиен и Пакар приличаха на
грешни души, застанали пред господа.

Къде са седемстотин и петдесетте хиляди франка? — запита ги
шефът, забивайки в тях втренчения и ясен поглед, който така силно
разстройваше прокълнатите и съгрешили души, че на двамата им се
стори, че им се забиват толкова иглички, колкото бяха космите на
главата им.



567

— Седемстотин и тридесетте хиляди франка — отговори
Жаклин Колен на племенника си — са на сигурно място — предадох
ги тази сутрин на Ромет в запечатан плик…

— Ако не ги бяхте предали на Жаклин, щяхте да отидете право
там… — каза Тромп-ла-Мор и посочи площад Грев, където бе спрял
файтонът.

По обичая на родния й край Прюданс Сервиен се прекръсти,
сякаш бе видяла мълния.

— Прощавам ви — продължи шефът — при условие, че вече
няма да правите такива грешки и че занапред ще бъдете като тези два
пръста от дясната ми ръка — и той показа показалеца и средния пръст,
— защото палецът е ей тази чудесна женица. (Той тупна леля си по
рамото.) Слушайте сега. От днес нататък ти, Пакар, няма да се
страхуваш от нищо и можеш да се шляеш на воля из Пантен. —
Разрешавам ти да се ожениш за Прюданс.
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КАК ЩЕ УРЕДЯТ ЖИВОТА СИ ПАКАР И ПРЮДАНС

Пакар хвана ръката на Жак Колен и почтително я целуна.
— Какво трябва да върша? — запита той.
— Нищо, ще имаш рента и жени освен твоята, защото ти си

останал с вкусовете от времето на Регентството, старче!… Ето какво
значи да си хубав мъж!

Пакар се изчерви от подигравателната похвала на повелителя си.
— На теб, Прюданс — продължи Жак, — ти трябва някаква

работа, обществено положение и бъдеще. Ти ще останеш на служба
при мен. Слушай ме хубаво. На улица Сент-Барб има един много добре
уреден магазин, той принадлежи на госпожа Сент-Естев, чието име
понякога взема леля ми… Магазинът е много добър, с много стока и
докарва от петнадесет до двадесет хиляди франка годишно. Сент-
Естев е сложила за управителка на магазина…

— Ла Гонор — добави Жаклин.
— Жената на оня нещастник Ла Пурай — допълни Пакар. — Там

именно избягахме с Йороп в деня на смъртта на господарката ми,
нещастната госпожа Ван Богсек…

— Позволявате си да дрънкате, когато аз говоря. Така ли? — каза
Жак Колен.

Във файтона настъпи дълбоко мълчание и нито Прюданс, нито
Пакар посмяха да се погледнат.

— И така, това предприятие се държи от Ла Гонор — продължи
Жак Колен. — Виждам, Пакар, че щом си отишъл да се криеш там с
Прюданс, си достатъчно умен, за да хързулнеш полицията, но не си
достатъчно хитър да пратиш за зелен хайвер шефката… (Той погали
леля си по брадичката.) Сега разбирам защо е успяла да те намери…
Тези неща се допълват. Ще се върнете пак при Ла Гонор… Повтарям:
Жаклин ще преговаря с госпожа Нурисон да купи предприятието й на
улица Сент-Барб. Ти, малката — погледна той Прюданс, — ще
направиш състояние, ако умееш да се държиш добре! Да станеш
работодателка на твоите години! Това се случва само на кралските
дъщери! — добави той хапливо.
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Прюданс се хвърли на врата на Тромп-ла-Мор и го целуна, но
шефът я отблъсна така стремително с отривист удар, който издаваше
необичайната му сила, че ако не беше Пакар, момичето щеше да си
блъсне главата в прозореца на файтона и да счупи стъклото.

— Долу лапите! Не обичам такива лиготии! — каза строго
шефът. — Това значи, че не ме уважавате.

— Той е прав, миличка — добави и Пакар. — Виждаш ли, все
едно че шефът ти дава сто хиляди франка. Магазинчето си струва
парите. То е на булеварда срещу театър „Жимназ“. Точно там е
изходът…

— Ще направя още нещо, ще купя и къщата — каза Тромп-ла-
Мор.

— И ето ти, че за шест години сме станали милионери! —
възкликна Пакар.

Отегчен от прекъсванията, Тромп-ла-Мор така ритна Пакар в
крака, че едва не му го счупи; нервите на Пакар обаче бяха от каучук, а
костите — от ламарина.

— Спирам, шефе! Ще мълчим! — каза той.
— Да не мислите, че говоря глупости? — запита Тромп-ла-Мор,

който забеляза, че Пакар е изпил някоя и друга чашка повече. —
Слушайте, в мазето на тази къща има двеста и петдесет хиляди златни
франка…

Във файтона отново настъпи мълчание.
— Това злато е в един много здрав зид… Става дума да се извади

тази сума, а вие имате само три нощи за тая работа. Жаклин ще ви
помогне… Сто хиляди франка ще стигнат само да се плати магазинът,
петдесет хиляди — за къщата, а другата част ще оставите.

— Къде? — запита Пакар.
— В мазето ли? — възкликна Прюданс.
— Тишина! — каза Жаклин.
— Да, но за пренасянето на това трябва разрешение от ченгетата

— каза Пакар.
— Ще го имаме — каза сухо Тромп-ла-Мор. — Това не е твоя

работа!…
Жаклин погледна племенника си и независимо от маската на

безстрастие, зад която този толкова силен човек обикновено криеше
чувствата си, остана поразена от промяната в лицето му.
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— Дъще — каза Жак Колен на Прюданс Сервиен, — леля ми ще
ти даде седемстотин и петдесетте хиляди франка.

— Седемстотин и тридесет — поправи Пакар.
— Добре де! Нека да са седемстотин и тридесет — продължи

Жак Колен. — Тази нощ ще трябва да се върнеш под някакъв предлог в
дома на госпожа Люсиен. Ще излезеш през таванското прозорче на
покрива, ще се спуснеш през комина в спалнята на покойната ти
господарка и ще сложиш в дюшека на леглото й пакета, както тя бе го
направила…

— А защо не през вратата? — запита Прюданс Сервиен.
— Глупачко, на нея има печати! — възрази Жак Колен. — След

няколко дни ще правят опис и обвинението, че сте крали, ще падне…
— Да живее шефът! — викна Пакар. — Ах, колко е добър!
— Кочияш, спрете!… — викна с мощния си глас Жак Колен.
Колата бе стигнала точно на пиацата за файтони пред

Ботаническата градина.
— Хайде сега, деца, беж и да няма глупости! — кака Жак Колен.

— Бъдете тази вечер в пет часа на моста Де-з-ар, там леля ми ще ви
каже, ако има обратно нареждане. Трябва всичко да се предвиди —
добави той тихичко на леля си. После продължи: — Утре Жаклин ще
ви обясни как да постъпите, за да извадите златото от мазето, без да се
излагате на опасност. Това е много тънка работа…

Прюданс и Пакар скочиха на паважа, щастливи като помилвани
крадци.

— Ах, какъв добър човек е шефът! — каза Пакар.
— Щеше да бъде пръв между мъжете, ако не се отнасяше така

презрително с жените!
— Много е любезен наистина! — възкликна Пакар. — Видя ли

какъв ритник ми удари! Но ние си заслужавахме да бъдем изправени
ad patres[1], защото сами му забъркахме тази каша…

— Стига само той да не ни натика в някое престъпление, та да ни
изпрати на каторга… — каза хитроумната Прюданс.

— Той ли! Ако си беше наумил такова нещо, щеше да ни го каже,
ти не го познаваш! Какво прекрасно положение ти създава само! Ето
че ставаме буржоа. Какъв късмет! О, когато тоя човек обикне някого,
няма равен на него по добрина!…
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[1] На оня свят (лат.). — Б.пр. ↑
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ПРЕСЛЕДВАНИЯТ СТАВА ПРЕСЛЕДВАЧ

— Миличка — каза Жак Колен на леля си, — заеми се с Ла
Гонор, трябва да я приспиш; след пет дена тя ще бъде арестувана, а в
стаята й ще намерят сто и петдесет хиляди златни франка, които ще
останат от съучастието в убийството на старите Крота, бащата и
майката на нотариуса.

Тя ще получи пет години затвор в „Мадлонет“ — забеляза
Жаклин.

— Горе-долу — отговори Жак Колен. — Значи, това ще бъде
причината на госпожа Нурисон да се освободи от предприятието си; тя
няма да може да се справи сама с него, а мъчно се намира управителка,
каквато ти трябва. Така че ти ще можеш да уредиш тази работа. Там
ще имаме наш човек… Но и трите операции са подчинени на сделката,
която преди малко предприех във връзка с нашите писма. Така че
разпори сега роклята си и дай пробите от стоката. Къде са трите
пакета?

— По дяволите! При Рижата!
— Коларю — викна Жак Колен, — върнете се в Съдебната

палата, но бързо!… Обещах да не се бавя и ето че отсъствувам вече
половин час, а това е много! Остани при Рижата и дай запечатаните
пакети с писмата на прислужника, който ще дойде да търси госпожа
дьо Сент-Естев. Именно дьо ще бъде паролата и той ще трябва да ти
каже: „Госпожо, идвам от името на господин главния прокурор по
известен на вас въпрос“ Застани на вратата на Рижата и гледай какво
става на пазара с цветята, за да не предизвикаш любопитството на
Прелар. Щом предадеш писмата, можеш да пуснеш в действие Пакар и
Прюданс.

— Отгатнах — каза Жаклин, — ти искаш да заместиш Биби-
Люпен. Смъртта на онова момче ти е променила акъла!

И Теодор, комуто вече се готвеха да отрежат косите, за да го
гилотинират в четири часа следобед — викна Жак Колен.

— Ама това е идея! Ще свършим живота си като почтени хора,
буржоа, в някое хубаво имение под чудното слънце на Турен.



573

— Какво друго можех да сторя? Люсиен отнесе душата ми и
щастието на моя живот; виждам пред себе си само тридесет
отегчителни години, а вече нямам сърце за такава работа. Вместо да
бъда шеф на каторжниците, ще стана своего рода Фигаро на
правосъдието и ще отмъстя за Люсиен. Само ако си сменя кожата с
полицейска, ще мога, без да рискувам, да смажа Корантен. Ако ми
предстои да лапна един човек, за мен това означава причина да
продължавам да живея. Общественото положение, което хората си
създават, е само външната страна, единствената действителност е
мисълта — добави той и чукна челото си. — Какво още е останало при
теб от парите ни?

— Нищо — отговори лелята, ужасена от интонацията и
маниерите на племенника си. — За малкия ти дадох всичко. Ла Ромет
нямали двадесет хиляди франка от търговията си. Взела съм всичко,
което имаше госпожа Нурисон, а това бяха около шестдесет хиляди
франка… А, от една година сме в страшно неизгодно положение.
Малкият нагъна дяловете на другарите, нашите пари и всичко, което
имаше Нурисон.

— И колко прави това?
— Петстотин и шестдесет хиляди франка…
— Ние имаме сто и петдесет хиляди в злато, които ни дължат

Пакар и Прюданс. Ще ти кажа откъде ще се вземат още двеста хиляди.
Останалото ще дойде от наследството на Естер. Нурисон трябва да
бъде възнаградена. От тебе, Теодор, Пакар, Прюданс и Нурисон ще си
изградя скоро свещената бойна група, от която се нуждая… Виж какво,
наближавам вече…

— Ето трите писма — каза Жаклин, която беше разпорила и
последния шев от хастара на роклята си.

— Добре — отговори Жак Колен, вземайки трите скъпоценни
писма, три листа гланцова хартия, които още ухаеха. — Теодор е
свършил оная работа в Нантер.

— А, значи, той е бил!…
— Мълчи, че времето ми е скъпо; той искал да нахрани едно

малко корсиканско птиче на име Жинета… Ще използуваш Нурисон,
за да я намериш, аз ще ти дам необходимите сведения с писмо, което
ще получиш чрез Голт. Ела на входа на „Консиержри“ след два часа.
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Въпросът е да вмъкнем това момиченце при една перачка, сестрата на
Годе, за да спечели доверието й…

Годе и Рюфар са съучастници на Ла Пурай в кражбата и
убийството у семейство Крота. Четиристотин и петдесет хиляди
франка стоят непокътнати, а едната трета в мазето на Ла Гонор е частта
на Ла Пурай; втората трета, в стаята на Ла Гонор, е частта на Рюфар,
третата е скрита у сестрата на Годе.

Ние най-напред ще вземем сто и петдесетте хиляди франка,
тоест частта на Ла Пурай, после стоте хиляди на Годе и стоте хиляди
на Рюфар. Като оберем Рюфар и Годе, ще излезе, че те са прибрали
каквото липсва от другаря им. На Годе ще втълпя, че сме прибрали сто
хиляди франка за него, а на Рюфар и Ла Пурай — че Ла Гонор им е
спасила тези пари!… Прюданс и Пакар ще отидат на работа при Ла
Гонор. Ти и Жинета, която ми се вижда голяма хитруша, ще
действувате при сестрата на Годе. Като начало в моята комедия аз ще
направя така, че правосъдието да намери четиристотинте хиляди
франка от кражбата при Крота заедно с виновните. Давам си вид, че
изяснявам убийството в Нантер. Намираме парите и навлизаме в
самото сърце на полицията! Досега бяхме дивечът, отсега ставаме
ловецът, това е всичко. Дай три франка на кочияша.

Файтонът спря пред Съдебната палата. Смаяната — Жаклин
плати. Тромп-ла-Мор изкачи стълбите, за да отиде при главния
прокурор.
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„ГОСПОДА АНГЛИЧАНИ, СТРЕЛЯЙТЕ ПО-НАПРЕД
ВИЕ!“[1]

 
Пълната промяна в живота представлява толкова дълбока криза,

че въпреки решението си Жак Колен се изкачваше бавно по стъпалата,
водещи от улица Баримори към Търговската галерия, където под
редицата колони на наказателния съд е мрачният вход към
прокуратурата. Поради някакво политическо дело долу пред двойната
стълба, която води за наказателния съд, се бяха струпали хора, така че
задържаният от тълпата, потънал в размисли каторжник се забави
малко. От лявата страна на двойната стълба има огромен стълб опора
на Палатата, а в него — малка вратичка. Тачи вратичка се отваря към
вита стълба, през която се отива към „Консиержри“. Оттам именно
могат да минават главният прокурор, директорът на „Консиержри“,
председателите на наказателния съд, заместник-прокурорите и
началникът на обществената безопасност. По едно разклонение на тази
стълба, което днес е зазидано, френската кралица Мария-Антоаиета е
била изведена пред революционния съд, който, както всички знаят, е
заседавал в тържествената заседателна зала на касационния съд.

Сърцето се свива, като погледнем тази отвратителна стълба, като
си помислим, че дъщерята на Мария-Терезия, чиято свйта, прическа и
кринолини са изпълвали грамадното стълбище на Версай, е минала
оттук!… Може би тя е изкупвала престъплението на майка си, а
именно — отвратителната подялба на Полша. Владетели, извършили
подобни престъпления, очевидно не мислят, за възмездието, което
провидението ще им наложи!

Точно когато Жак Колен влизаше под свода на стълбата, за да
отиде при главния прокурор, Биби-Люпен излизаше, от скритата в
стената вратичка.

Началникът на тайната полиция идваше от „Консиержри“ и също
отиваше при господин дьо Гранвил. Ясно става учудването на Биби-
Люпен, като позна пред себе си редингота на Карлос Ерера, който той
толкова много бе разглеждал сутринта; той забърза, за да го задмине.
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Жак Колен се обърна. Двамата врагове се изправиха един срещу друг.
Всеки един от тях застана неподвижно, но погледът, хвърлен от двата
чифта очи, различни като два пистолета, стрелящи едновременно при
дуел, бе еднакъв.

— Този път те пипнах, разбойнико! — каза началникът на
тайната полиция.

— Ха-ха!… — отвърна иронично Жак Колен.
Той помисли веднага, че господин дьо Гранвил е наредил да го

следят и — странно! — огорчи се при мисълта, че този човек не е така
великодушен, както го бе смятал.

Биби-Люпен се хвърли храбро към гърлото на Жак Колен, който,
все така загледан в противника си, го удари грубо и го запрати на
земята на три крачки разстояние; после Тромп-ла-Мор отиде спокойно
при Биби-Люпен и му подаде ръка, за да го вдигне, съвсем като
английски боксьор, който е сигурен в силата си и само чака
продължението на борбата. Биби-Люпен бе твърде силен, за да започне
да вика; той стана, изтича до вратата на коридора и даде знак на един
стражар да застане там. После се върна със светкавична бързина при
врага си, който го гледаше най-спокойно. В себе си Жак Колен бе
решил, че или главният прокурор не е удържал думата си, или не е
посветил Биби-Люпен в тайната и в такъв случай ще трябва да изясни
положението.

— Искаш ли да ме арестуваш? — запита той врага си. — Кажи
ми го направо, без допълнителни порции. Не знаеш ли, че вътре в
Съдебната палата ти си по-силният? Бих могъл да те убия с ритници,
но няма да се справя със стражата и с наказателния отряд. Да не
вдигаме шум. Къде искаш да ме заведеш?

— При господин Камюзо.
— Да отидем при господин Камюзо — отвърна Жак Колен. — Но

защо да не отидем в кабинета на главния прокурор?… По-близо е —
добави той.

Биби-Люпен, който знаеше, че е в немилост пред горните сфери
на съдебната власт, където подозираха, че е забогатял за сметка на
престъпниците и на техните жертви, прие със задоволство да се
представи в прокуратурата с такъв улов.

— Да отидем там — каза той, — приемам! Но понеже се
предаваш, остави ме да те подредя, боя се от плесниците ти!
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И той извади от джоба си белезниците.
Жак Колен протегна ръце и Биби-Люпен стегна пръстите му.
— Я гледай, ами като си толкова добро момче — продължи той,

— я ми кажи, откъде излезе от „Консиержри“?
— Откъдето излезе и ти, през малката стълба.
— Значи, си показал някой нов фокус на стражата.
— Не, господин дьо Гранвил ме пусна под честна дума.
— Искаш да ме преметнеш ли?
— Ще видиш!… Може би на теб ще сложат белезниците.

[1] Прочута фраза, израз на френска учтивост. Тези думи били
казани от граф д’Антсрош по време на битката при Фонтьонеа
(Белгия) между французи, от една страна, и англичани и холандци, от
друга. В резултат войниците от първа болна редица били избити. —
Б.пр. ↑
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ЕДИН СТАР ПОЗНАТ

В същия миг Корантен казваше на главния прокурор:
— Добре, господине, мина точно един час, откакто нашият човек

излезе, не се ли боите, че се е подиграл с вас?… Може би е вече на път
за Испания, където няма да го намерим, защото Испания цяла е
изтъкана от лъжи.

— Или аз не познавам хората, или той ще се върне; интересът му
го кара да постъпи така; от мен той има повече да получава, отколкото
да ми дава…

В тоя миг влезе Биби-Люпен.
— Господин графе — каза той, — имам за вас добри новини:

Жак Колен, който беше избягал, е заловен.
— Ето как държите на думата си вие! — извика Жак Колен. —

Запитайте вашия двуличен агент къде ме намери!
— Къде? — каза главният прокурор.
— На две крачки от прокуратурата, под свода — отговори Биби-

Люпен.
— Освободете този човек от белезниците — каза строго

господин дьо Гранвил на Биби-Люпен. — Да знаете, че докато не ви
кажат да го арестувате, трябва да го оставите свободен… И излезте
оттук!… Свикнали сте да властвувате, като че ли вие сте и полицията,
и правосъдието.

И главният прокурор обърна гръб на началника на тайната
полиция, който стана синьозелен, особено като усети погледа на Жак
Колен, в който прочете провала си.

— Не съм излизал от кабинета си, чаках ви и вие сигурно не се
съмнявате, че съм удържал думата си, както и вие удържахте на вашата
— каза господин дьо Гранвил на Жак Колен.

— В първия момент се усъмних във вас, господине, и може би на
мое място и вие бихте постъпили така; след като размислих обаче,
видях, че съм бил несправедлив. Аз ви нося повече, отколкото вие ми
давате; вие нямате интерес да ме измамите…
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Прокурорът и Корантен се спогледаха. Този поглед, който не
убягна от Тромп-ла-Мор, чието внимание бе насочено към господин
дьо Гранвил, го накара да забележи дребното странно старче, седнало в
едно кресло в ъгъла. Предупреден начаса от силния и бърз инстинкт,
откриващ присъствието на врага, Жак Колен заразглежда този човек;
още от пръв поглед той видя, че очите нямат възрастта, която целяха да
покажат дрехите, и откри маскировката. Това бе реванш за Жак Колен
— той го позна така бързо, както Корантен го бе познал у Пейрад.

Ние не сме били сами!… — каза Жак Колен на господин дьо
Гранвил.

Не — съгласи се сухо главният прокурор.
И господинът е един от най-добрите ми познати… ако не се

лъжа? — добави каторжникът.
Той пристъпи и позна Корантен, истинския и признат автор на

Люсиеновото сгромолясване. Жак Колен, чието лице бе червено като
керемида, стана за миг тъй блед, че почти побеля; цялата му кръв се
стече в сърнето, дотолкова бе горещо и необуздано желанието му да
скочи върху това опасно животно и да го смаже; но той потъпка това
свое зверско желание, потисна го със силата, която го правеше толкова
страшен. Придаде си любезен вид, прие тона на угодническа
вежливост, с който бе свикнал, откакто играеше ролята на духовно
лице от по-висок ранг, и се поклони пред дребния старец.

Господин Корантен — каза той, — на случайността ли дължа
удоволствието да ви срещна, или имам щастието да бъда обект на
вашето посещение в прокуратурата?

Учудването на главния прокурор достигна връхната си точка и
той не можа да се въздържи да не се вгледа в тези двама души,
застанали пред него. Движенията на Жак Колен и тонът, с който бяха
произнесени горните думи, издаваха силна нервна възбуда и той
любопитствуваше да разбере причините и. При това внезапно,
граничещо с чудо разпознаване на личността му, Корантен скочи като
змия, на която са настъпили опашката.

— Да, аз съм, драги ми абат Карлос Ерера.
— Да не сте дошли да застанете между господин главния

прокурор и мене? — запита Тромп-ла-Мор. — Да не би да имам
щастието да съм обект на някоя от сделките, в които се проявяват
вашите способности? Ето, господине — обърна се каторжникът към
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главния прокурор, — за да не ви губя ценни минути, четете, ето
мострата от стоката ми… — И той подаде на господин дьо Гранвил
трите писма, които извади от страничния джоб на редингота си. —
Докато се запознаете с тях, аз ще поговоря с ваше разрешение с
господина.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗА НОВО ОБЩЕСТВЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ

— Твърде голяма чест за мене — отвърна Корантен, като неволно
потръпна.

— В нашата история успехът ви е пълен, господине — каза Жак
Колен. — Аз бях бит… — добави той лековато, като играч, загубил
парите си, — но и вие дадохте няколко жертви… Скъпичка ви е
победата…

— Да — съгласи се Корантен, приемайки шегата, — вие
загубихте царицата, а аз — двата топа…

— О, Контансон е само пионка — каза подигравателно Жак
Колен. — Тя може да се замени с друга. Позволете ми да ви похваля
открито, честна дума, вие сте забележителен човек.

— Не, не, аз се прекланям пред превъзходството ви — възрази
Корантен като истински шегобиец, който казва: „Искаш да се занасяме,
добре, да се занасяме!“ — Как така, аз имам на разположение всички
средства, а вие, вие сте, така да се каже, самичък…

— Хайде де! — възкликна Жак Колен.
— И при това за малко не отнесохте победата! — отговори

Корантен на това възклицание. — Вие сте най-необикновеният човек,
когото съм срещал в живота си, а аз съм виждал много необикновени
хора, защото онези, с които се сражавам, се изявяват със смелостта и с
дръзките си замисли. За нещастие бях много близък с покойния херцог
д’Отрант; работих за Луи XVIII по време на царуването му, а когато го
изгониха — за императора и Директорията… Вие притежавате
закалката на Лувел — а това е най-доброто политическо оръдие, което
съм виждал; обаче притежавате и гъвкавостта на най-добър дипломат.
А какви помощници имате!… Бих дал много осъдени глави, за да имам
човек като готвачката на онази нещастна Естер… Къде намирате жени,
красиви като момичето, което за известно време бе двойница на
еврейката пред господин дьо Нюсенжан?… Аз не зная откъде да ги
взема, когато ми потрябват…
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— Господине — каза Жак Колен, — преувеличавате… Казани от
вас, тези похвали могат да главозамаят човека…

— Те са заслужени! Как, та вие измамихте Пейрад, който ви взе
за полицейски чиновник!… Слушайте, ако не се бяхте заловили със
защитата на онзи дребен глупак, щяхте да ни натупате…

— А, господине, вие забравяте преоблечения като мулат
Контансон… и Пейрад като англичанин. На актьорите им помага
театралната обстановка, но само вие и вашите хора бяхте в състояние
да играете така сполучливо посред бял ден, все едно кога и къде…

— Добре, добре! — каза Корантен. — Ясно е, че всеки от нас е
убеден в заслугите и способностите на другия. Сега сме съвсем сами
тук двамата, аз съм без моя стар приятел, вие — без вашия млад
любимец. В момента аз съм по-силният, защо да не постъпим като в
пиесата „Странноприемницата на Адре“? Подавам ви ръка и ви казвам:
„Да се прегърнем и да сложим край!“ В присъствието на главния
прокурор ви предлагам документ за пълно и цялостно помилване и вие
ще станете един от моите хора, първият след мен, а може би и мой
приемник.

— Значи, предлагате ми работа?… — каза Жак Колен. — Хубаво
положение! Оставям чернооката и вземам русата…

— Ще работите в област, където способностите ви ще бъдат
добре оценени и добре възнаградени, а вие ще действувате, както
намерите за добре. Политическата и правителствена полиция има
своите рискове. Както ме гледате, вече съм бил два пъти затварян… но
от това не ми е станало по-лошо. Обаче човек може да пътува! И може
да се представи за каквото си иска… Превръща се в двигател на
политическите драми, големците се отнасят с него почтително.
Кажете, драги Жак Колен, допада ли ви такова нещо?

— Имате ли нареждане по този въпрос? — запита каторжникът.
— Имам пълни пълномощия… — заяви Корантен, щастлив от

хубавото си хрумване.
— Шегувате се, вие сте много силен и съвсем естествено е да

допуснете, че аз мога и да нямам доверие във вас… Продали сте не
един човек, като сте го сложили в чувала, където е влязъл сам
благодарение на вас… Познавам големите ви сражения, делото
Монторан, делото Симьоз… Ах! Това са битки на шпионажа, като
битката при Маренго!
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— Добре тогава — каза Корантен, — нали уважавате господин
главния прокурор?

— Да — каза Жак Колен и се поклони почтително. — Във
възторг съм от възвишения му характер, от твърдостта и
благородството му и бих дал живота си той да бъде щастлив. Ето защо
ще започна с това, че ще подобря състоянието на госпожа дьо Серизи,
което е опасно за живота й.

Главният прокурор направи неволно движение на задоволство.
— Запитайте го тогава дали нямам генерално пълномощно да ви

измъкна от позорното положение, в което се намирате, и да ви взема на
работа при себе си.

— Така е — каза господин дьо Гранвил, наблюдавайки
каторжника.

— Наистина ли? Значи, ще получа опрощение за миналото си и
обещанието да заема мястото ви след вас, ако ви покажа какво умея?

— Между хора като нас не може да има недоразумения —
продължи Корантен с благородство, на което никой не би могъл да
устои.

— А цената на тази сделка е навярно предаването на трите
пакета писма?… — запита Жак Колен.

— Не смятах, че е нужно да ви го казвам!…
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РАЗОЧАРОВАНИЕ

— Драги господин Корантен — каза Тромп-ла-Мор с ирония,
достойна за иронията, създала славата на Талма в ролята на Никомед,
— благодаря ви, задължен съм ви за всичко, което научих за себе си, и
за значението, което има за вас отнемането на оръжието ми… Никога
няма да го забравя… Винаги ще бъда на услугите ви; няма да ви кажа
като Робер Макер: „Да се целунем!…“, а направо ви целувам.

И той го сграбчи през кръста така стремително, че Корантен не
успя да се защити от прегръдката му; притисна го като кукла до
гърдите си, целуна го по двете бузи, вдигна го като перце, отвори
вратата на кабинета и го остави вън, съвсем смазан от тази груба
прегръдка.

— Сбогом, драги мой — каза той тихо на ухото му. — Нас ни
делят три трупа, ние сме си премерили сабите, те са със същата
закалка и същата дължина… Да се уважаваме един друг; аз обаче
искам да бъда равен на вас, а не ваш подчинен… Вие сте в състояние
да се въоръжите така, че ми се струвате прекалено опасен генерал за
лейтенант като мене. Ще издълбаем пропаст помежду си. Горко ви, ако
стъпите на моя терен… Вашето име е „Законност“ също както лакеите
се наричат с името на господаря си; аз обаче искам името ми да е
„Възмездие“; ние често ще се виждаме; нека и занапред да се отнасяме
със същото достойнство и благоприличие, още повече, че ще си
останем завинаги… жестоки каналии. Дадох ви пример с целувката
си…

Корантен се показа глупак за първи път в живота си; той остави
страшния си враг да раздруса ръката му…

— Щом е така — каза той, — мисля, че и двамата имаме интерес
да си останем приятели.

— Така и двамата ще бъдем по-силни, всеки в своята област, по
същевременно и по-опасни — добави Жак Колен тихо. — Ето защо ще
ми позволите да ви поискам утре капаро по договора ни…

— Добре — отговори добродушно Корантен, — вие отнемате от
ръцете ми делото си и го предавате на главния прокурор; ще станете
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причина той да напредне; не мога да не ви кажа; взели сте добро
решение…

Биби-Люпен е премного известен, мина му вече времето. Ако го
заместите, ще живеете в единственото обществено положение, което
подхожда на човек като вас; очарован съм да ви видя на това място…
Честна дума…

— Довиждане и до скоро — каза Жак Колен.
Като се обърна, Тромп-ла-Мор видя, че главният прокурор е

седнал пред писалището си, обхванал глава с ръце.
— Кажете, можете ли да спасите графиня дьо Серизи от

лудостта? — запита господин дьо Гранвил.
— За пет минути — отговори Жак Колен.
— И можете да ми върнете всичките писма на тези дами?
— Прочетохте ли ги и трите?…
— Да — отговори бързо главният прокурор, — срам ме е заради

онези, които са ги писали…
— Сега сме сами: заключете вратата и да преговаряме — каза

Жак Колен.
— Позволете… Правосъдието трябва преди всичко да си върши

работата, а господин Камюзо има заповед за арестуването на леля ви…
— Никога няма да я намери — отговори Жак Колен.
— Ще претърсят квартал Тампл, някоя си госпожица Пакар,

която има там магазинче…
— Ще видят само дрипи, костюми, диаманти, униформи. Но все

пак трябва да се сложи край на усърдието на господин Камюзо.
Господин дьо Гранвил позвъни на прислужника и му каза да

извика господин Камюзо.
— Хайде сега — каза той на Жак Колен, — да приключваме

вече! Бързам да узная каква е вашата рецепта за спасяването на
графинята.



586

ГЛАВА, В КОЯТО ЖАК КОЛЕН СЕ ОТКАЗВА ОТ
ВЛАСТТА СИ НА ШЕФ

— Господин главен прокурор — каза Жак Колен сериозно, —
както знаете, аз бях осъден на пет години каторжен труд за
фалшификация. Но обичам свободата!… Тази моя любов, както и
всяка друга любов, са насочи в обратно направление; в прекаленото си
обожание влюбените се скарват. Тъй като бягах и всеки път ме
връщаха, изкарах в каторгата седем години. Така че вие ще помилвате
само допълненията в наказанието ми, които аз изкарах в пандиза…
извинете, в каторгата. Всъщност аз съм излежал наказанието си и
докато не ми изнамерят някоя неприятна история (а аз се обзалагам, че
нито правосъдието, нито дори Корантен ще го направят), би трябвало
да ми бъдат възстановени правата на френски гражданин. Живот ли е
това — да си изгонен от Париж и вечно да те дебнат полицаи? Къде да
отида? Какво мога да върша? Вие познавате способностите ми…
Видяхте как Корантен, този склад от хитрости и вероломства, призна
качествата ми смъртно блед от страх… Този човек ми отне всичко. Той
и само той събори кой знае с какви средства и в чий интерес сградата
на Люсиеновото щастие… Корантен и Камюзо направиха всичко…

— Не се впускайте в обвинения — каза господин дьо Гранвил, —
а се придържайте към фактите.

— Добре! Ето какви са фактите. Онази нощ, като държах
вкочанената ръка на младия мъртвец, аз обещах пред себе си да се
откажа от безсмислената борба, която водя от двадесет години против
цялото общество. След всичко, което ви казах за религиозните си
убеждения, ясно ви е, че няма да седна да ви разправям разни
попщини… Е, от двадесет години аз гледам обществото откъм опаката
му страна, откъм подземията му и се уверих, че развитието на нещата
се движи от някаква сила, която вие наричате провидение, аз —
случайност, а моите другари — късмет. Всяка лоша постъпка е
настигната от възмездие въпреки бързината, с която тя гледа да се
измъкне от него. Ако ти върви в тоя занаят на борец, ако имаш кента и
четиринадесет на ръка и право да играеш първи, свещта пада и картите
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изгарят или пък играчът получава апоплектичен удар!… Това е
историята на Люсиен. Това момче, този ангел, не бе извършило и
сенчица от престъпление; той се остави в ръцете на други, остави
други да действуват за него! Щеше да се ожени за госпожица дьо
Гранлийо и да получи титла маркиз, вече имаше състояние. И какво
стана! Една проститутка се отравя, скрила парите от някаква рента, и в
миг така трудно построената сграда се събаря. И кой ни нанася първия
удар? Човек, отрупан с тайни безчестия, едно чудовище, което в света
на интересите е извършило такива престъпления (виж „Банковата
къща Нюсенжан“), че всяка пара от богатството му е обляна от
сълзите на някое семейство, от един Нюсенжан, който в света на
парите бе по законен път истински Жак Колен. Впрочем и вие
познавате добре ликвидациите и обесническите хитрини на този човек.
Моите окови ще сложат отпечатък на всичките ми дела, дори и на най-
добродетелните. Когато живееш като топка между две ракети, едната
от които се нарича „каторга“, а другата „полиция“, победата е
равностойна на безкраен труд, където е невъзможно да бъдеш спокоен.
В този момент се извършва погребението и на Жак Колен, господин
дьо Гранвил, заедно с погребението на Люсиен, когото точно сега
ръсят със светена вода, преди да го отнесат в Пер-Лашез. И на мен ми
трябва място не за да живея, а за да умра… При днешното състояние
на нещата вие, представителите на правосъдието, не пожелахте да се
занимаете с гражданското и общественото положение на освободения
каторжник. Законът може да е задоволен, но обществото не е и то си
запазва недоверието, като прави всичко, за да си намери оправдание; то
превръща освободения каторжник в нетърпимо същество; трябва да му
върне всички права, а му забранява да живее в определена зона. То
казва на този нещастник: „Не можеш да живееш в Париж —
единственото място, където можеш да се скриеш, — нито в
предградията му, на толкова и толкова километра!…“ После подлага
освободения каторжник на надзора, на полицията. Смятате ли, че е
възможно да се живее при такива условия? За да живееш, трябва да
работиш, защото от каторга не се излиза с готова рента. Вие правите
така, че каторжникът да има ясни отличителни белези, всеки да го
разпознава, да бъде с ограничено местожителство, а после мислите, че
гражданите ще му вярват, макар че обществото, правосъдието,
обкръжаващият го свят нямат никакво доверие в него. Вие го осъждате
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на глад или на престъпен живот. Той не намира работа и неизбежно е
принуден да започне пак стария си занаят, който го отвежда на
ешафода. Ето защо, макар че исках да се откажа от борбата срещу
закона, аз не намерих за себе си място под слънцето. Само едно ми
допада: да стана служител на властта, която тежи над нас, и когато
тази мисъл ме обзе, въпросната сила се прояви недвусмислено около
мене.

Три знатни фамилии са в ръцете ми. Не мислете, че искам да ги
изнудвам… Изнудвачеството е едно от най-подлите убийства. За мен
това престъпление е по-злодейско и от убийството. Убиецът се нуждае
от кръвожадна смелост. Аз се подписвам под думите си; защото
писмата, които ми дават сигурност, ми позволяват да ви говоря така и в
този момент ме поставят наравно с вас, мен — престъпника, и вас —
съдника; те са на ваше разположение…

Вашият прислужник може да отиде да ги вземе от ваше име, те
ще му бъдат предадени… Не искам нищо за тях, не ги продавам! Уви!
Господин главен прокурор, когато ги сложих настрана, аз не мислех за
себе си, а за опасността, в която един ден би могъл да попадне
Люсиен! Ако не приемете предложението ми, аз притежавам повече
смелост и съм изпълнен с по-голямо отвращение от живота, отколкото
е нужно, за да си пръсна черепа и да ви отърва от себе си… С един
паспорт мога да отида в Америка и да живея в самота; имам всички
условия, които превръщат човека в дивак… Такива мисли ме
вълнуваха тази нощ. Секретарят ви навярно ви е предал онова, което го
замолих да ви каже… Като видях какви предпазни мерки вземате, за да
спасите паметта на Люсиен от всякакво безчестие, аз ви дадох един
жалък дар — моя живот! Не можех вече да издържам, този живот ми се
виждаше невъзможен без светлината, която го озаряваше, без радостта,
която го въодушевяваше, без целта, която го осмисляше —
преуспяването на младия поет, източник на топлина за моя живот, и
тогава пожелах да ви дам трите пакета писма…

Господин дьо Гранвил наведе глава.
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АБДИКИРАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА

— Като слязох на двора, намерих виновниците за
престъплението, извършено в Нантер, и моя млад другар по вериги —
под угрозата на гилотината заради неволното му участие в това
престъпление — продължи Жак Колен. — Научих, че Биби-Люпен
мами правосъдието, че един от неговите агенти е убиецът на семейство
Крота; това не е ли, както казвате вие, дело на провидението?…
Открих една възможност да направя добро, да приложа способностите
си и жалките си познания в полза на обществото; да бъда полезен, а не
вреден, и се осмелих да разчитам на вашия ум и добро сърце.

Изражението на доброта, наивност и естественост у този човек,
който се изповядваше без язвителност и без философията на пророка,
превръщаща дотогава словото му в нещо страшно, неволно ви караха
да вярвате в преображението му. Той вече не бе същият.

— Дотолкова вярвам във вас, че искам да се поставя изцяло на
ваше разположение — продължи той със смирението на каещ се
грешник. — Вие ме виждате застанал пред три пътя: самоубийството,
Америка и улица Жерюзалем. Биби-Люпен е богат, той вече си е изпял
песента; часовой е с две лица и ако ме оставите да действувам против
него само една седмица, ще го пипна на местопрестъплението. Ако ми
дадете мястото на този мошеник, ще направите най-голяма услуга на
обществото. Аз нямам вече нужда от нищо. (Ще бъта честен.)
Притежавам всички качества, необходими за тази длъжност. По-
образован съм от Биби-Люпен, ходил съм на училище до първи
гимназиален клас; няма да съм глупав като него, а когато пожелая,
мога да имам и обноски. Нямам друг стремеж, освен да бъда
въплъщение на реда и потисничеството вместо на продажността.
Никога няма да привличам хора в голямата армия на порока. Когато по
време на война плените един вражески генерал, вие не го разстрелвате,
нали така? Но му връщате сабята и му давате като затвор цял един
град; аз съм генералът на каторжничеството и се предавам… Не
Темида, а смъртта ме срази… Областта, в която желая да живея и да
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работя, е единствената, която ми допада, в нея ще проявя силите, които
чувствувам в себе си… Решавайте…

И Жак Колен зачака послушно и смирено.
— Оставяте ли тези писма на мое разположение? — запита

главният прокурор.
— Можете да изпратите да ги вземат, те ще бъдат дадени на

лицето, което вие изпратите…
— И как ще стане това?
Жак Колен четеше в сърцето на главния прокурор, затова

продължи играта си.
— Вие ми обещахте смекчаване на смъртното наказание на

Калви на двадесет години каторжна работа. О! Не ви го припомням, за
да сключвам с вас някаква сделка — добави той бързо, като долови
едно движение на главния прокурор, — животът му обаче трябва да
бъде спасен по други съображения: момчето е невинно.

— Как мога да получа писмата? — запита главният прокурор. —
Имам правото и задължението да зная дали сте наистина човекът, за
когото се представяте. И това го искам без условия.

— Изпратете един доверен човек на кея Фльор. На стъпалата на
едно железарско магазинче с надпис „Щитът на Ахил“ той ще види…

— Къщата с „Щита“?…
— Точно там се намира моят щит — отвърна Жак Колен с

горчива усмивка. — Вашият човек ще види една стара жена, облечена,
както ви казах, като търговка на зеленчуци, но богата търговка от
халите, с рента и обици на ушите; той ще попита за госпожа дьо Сент-
Естев. Да не забравите дьо… И ще й каже: „Идвам от името на
господин главния прокурор по известен на вас въпрос…“ Веднага ще
получите запечатани трите пакета с писмата…

— Всичките ли писма са вътре? — запита господин дьо Гранвил.
— Ама и вас си ви бива! Заслужили сте си мястото — каза Жак

Колен с усмивка. — Виждам, че ме смятате способен да ви поизпитам
и да ви дам чиста хартия… Вие не ме познавате! — добави той. —
Доверявам ви се като син на баща.

— Ще ви заведат в „Конснержри“ — каза главният прокурор — и
там ще изчакате решението за по-нататъшната си съдба.

Главният прокурор позвъни, прислужникът му влезе и той му
каза:
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— Замолете господин Гарньори да дойде, той е в кабинета си.
Освен четиридесет и осемте полицейски комисари, които бдят

над Париж като четиридесет и осем провидения в умален вид (без да
се смята тайната полиция) — а оттам идва и името четвърт око, което
им дават на арго крадците, тъй като те са четири във всеки район, —
има и двама комисари, прикрепени към полицията и в същото време
към правосъдието за деликатни задачи: в много случаи те заместват
следователите. Кабинетът на тези двама съдебни служители (защото
полицейските комисари са служители в съда) се нарича бюро за
пълномощия, защото в действителност всеки път биват изпращани
някъде било за обиск, било за провеждане на арести. Тези служби
изискват опитни хора, с проверени способности, напълно почтени и
безусловно дискретни и намирането на такива хора е едно от чудесата,
извършвани от провидението в полза на Париж. Описанието на
Съдебната палата би било непълно, ако не споменем за тези, така да се
каже, предпазни съдебни служители, които са най-силните помощници
на Темида; защото Темида може да е загубила по силата на нещата
някогашното си великолепие и старото си богатство, но трябва да се
признае, че е спечелила по отношение на хората си. Особено в Париж
съдебният механизъм се е усъвършенствувал прекрасно.

Господин дьо Гранвил бе изпратил секретаря си господин дьо
Шаржбьоф на погребението на Люсиен; за такава задача той трябваше
да го замести със сигурен човек; а господин Гарньори бе един от
двамата комисари за пълномощия.
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ПОГРЕБЕНИЕТО

— Господин главен прокурор — продължи Жак Колен, — дадох
ви вече доказателство, че имам чувство за чест… Скоро ще стане
единадесет часът… сега довършват опелото на Люсиен, той ще тръгне
към гробищата… Вместо да ме изпращате в „Консиержри“, разрешете
ми да придружа тялото на този младеж до Пер-Ла-шез; след това ще се
върна и ще се предам в ръцете ви.

— Вървете — отговори господин дьо Гранвил с глас, в който
трептяха нотки на доброта.

— Още една дума, господин главен прокурор. Парите на това
момиче, любовницата на Люсиен, не са откраднати… В малкото
свободни минути, които ми дадохте, успях да разговарям с някои
хора… В тях съм сигурен, както вие сте сигурен в двамата комисари-
пълномощници. Така парите от продадената рента на госпожица Естер
Гобсек ще се намерят в стаята й, когато бъдат махнати печатите.
Камериерката й ми съобщи че покойната страдала, както казват, от
манията да крие нещата си, била недоверчива, та навярно е скрила
банкнотите в леглото си. Нека претърсят леглото внимателно, да го
разглобят, да разпорят дюшеците, сламеника и ще намерят парите…

— Сигурен ли сте?…
— Сигурен съм в относителната честност на моите мошеници, те

никога не се подиграват с мене… Аз имам права на живот и смърт над
тях, аз преценявам постъпките им, раздавам присъди и изпълнявам
присъдите си без вашите формалности. Вижте какъв е резултатът от
властта ми. Аз ще ви намеря и сумите, откраднати от господин и
госпожа Крота; ще ги уловя на местопрестъплението, един от агентите
на Биби-Люпен — негова дясна ръка, и ще ви издам тайната на
престъплението, извършено в Нантер… Това като предплата!… Сега,
ако ме поставите в служба на правосъдието и на полицията, след една
година ще се поздравите заради откритията ми, аз ще изпълнявам
честно службата си и ще съумея да печеля във всяка работа, която ми
бъде поверена.
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— Не мога да ви обещая нищо друго, освен доброто си
отношение. Това, което искате, не зависи само от мен. Единствено
кралят има правото, след доклад от пазителя на държавния печат, да
прави помилвания, а службата, която искате, зависи от господин
префекта на полицията.

— Господин Гарньори — съобщи прислужникът.
Комисарят по пълномощията влезе, хвърли на Жак Колен поглед

на познавач и потисна учудването си, като чу думата: „Вървете!“,
казана от господин дьо Гранвил на Жак Колен.

— Бихте ли ми разрешили — запита Жак Колен — да не
излизам, преди господин Гарньори да ви е казал в какво се състои
силата ми, така ще получа от вас доказателство, че сте доволен?

Смирението и пълната му вяра в него трогнаха главния
прокурор.

— Вървете! — повтори той. — Имам вяра във вас.
Жак Колен се поклони ниско, както подобава на по-низшия пред

по-високостоящия. Десет минути по-късно господин дьо Гранвил
получи непокътнати писмата в трите запечатани пакета. Но поради
важността на това дело и изповедта на Жак Колен той бе забравил
обещанието му да излекува госпожа дьо Серизи.

Навън Жак Колен изпита невероятно чувство на блаженство. Той
се почувствува свободен, роден за нов живот; тръгна бързо към
църквата „Сен-Жермен-де-Пре“, където опелото вече свършваше.
Тъкмо ръсеха ковчега със светена вода; той успя да пристигне навреме,
за да се сбогува по християнски с тленните останки на този тъй нежно
обичан младеж, после се качи в кола и придружи тялото до гробищата.

На погребенията в Париж, като се изключат някои необикновени
обстоятелства или отделни доста редки случаи на естествена смърт
при много известни хора, тълпата от църквата намалява, колкото
повече шествието се приближава до Пер-Ла-шез. Хората намират
време да се покажат в църквата, но всеки си има работа и гледа колкото
се може по-бързо да си тръгне. Ето защо от десетте траурни коли само
четири бяха пълни. Когато шествието стигна до Пер-Ла-шез, то се
състоеше от дванадесетина души, между които беше и Растиняк.

— Добре е, че сте му останали верен — каза Жак Колен на
някогашния си познат.

Растиняк замахна изненадано, като видя Вотрен.
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— Успокойте се — каза му бившият пансионер на госпожа Воке,
— в мое лице виждате ваш роб, та макар и само за това, че ви намирам
тук. Моята подкрепа не е за пренебрегване, сега съм и ще бъда още по-
силен от всякога. Вие изтъкахте мрежата си, бяхте извънредно сръчен,
може би ще имате нужда от мене и аз винаги ще бъда на услугите ви.

— Какъв ще станете сега?
— Доставчик на каторгата, а не неин наемател — отговори Жак

Колен.
Растиняк замахна погнусено.
— Ох! Ако някой ви обереше!…
И той тръгна бързо, за да се отдели от Жак Колен.
— Вие не знаете в какви обстоятелства можете да попаднете.
Бяха вече стигнали до трапа, изкопан до гроба на Естер.
— Двама души, които се обичаха и бяха щастливи! — каза Жак

Колен. — Сега те са вече събрани. И това е щастие, да можеш да
изгниеш заедно. И аз ще искам да ме сложат до тях.

Когато свалиха тялото на Люсиен в гроба, Жак Колен падна без
чувства. Този толкова силен човек не можа да издържи глухия шум от
буците пръст, хвърлени от гробарите, за да поискат след това бакшиш.
В този миг се показаха двама агенти от бригадата за обществена
безопасност, те познаха Жак Колен, вдигнаха го и го качиха в един
файтон.
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ГЛАВА, В КОЯТО ТРОМП-ЛА-МОР СИ УРЕЖДА
ОТНОШЕНИЯТА СЪС СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

— Какво става? — запита Жак Колен, като дойде в съзнание и се
огледа във файтона.

Той се видя между двама полицейски агенти, единият от които бе
именно Рюфар; ето защо му хвърли поглед, който проникна дълбоко в
душата на убиеца, чак до тайната на Ла Гонор.

— Стана това, че главният прокурор ви търси — отговори
Рюфар. — Обиколихме навсякъде и накрая ви намерихме на
гробищата, където едва не се стоварихте с главата надолу в гроба на
онзи млад човек.

Жак Колен замълча.
— Биби-Люпен ли ви прати да ме търсите? — запита той другия

агент.
— Не, господин Гарньори ни изпрати.
— Нищо ли не ви каза той?
Двамата агенти се спогледаха и с изразителна мимика си

зададоха взаимно същия въпрос.
— Я да видим! Как ви бе дадена заповедта?
— Той ни нареди да ви намерим веднага, като ни каза, че сте в

църквата „Сен-Жермен-де-Пре“ и ако погребалното шествие е излязло
от църквата, сигурно сте на гробищата — отговори Рюфар.

— Главният прокурор ли е искал да ме види?
— Може би.
— Така е — каза Жак Колен, — той има нужда от мен!…
И отново изпадна в мълчание, което доста разтревожи двамата

агенти. Към два часа и половина приблизително Жак Колен влезе в
кабинета на господин дьо Гранвил и видя там едно ново лице:
предшественика на господин дьо Гранвил — граф Октав дьо Бован,
един от председателите на касационния съд.

— Забравили сте опасността, надвиснала над госпожа дьо
Серизи, а ми обещахте да я спасите.
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— Господин главен прокурор — каза Жак Колен и направи знак
на двамата агенти да влязат, — запитайте тия юнаци в какво състояние
ме намериха.

— В безсъзнание, господин главен прокурор, до самия гроб, в
който бяха погребали младия човек.

— Спасете госпожа дьо Серизи — каза господин дьо Бован — и
ще получите всичко, каквото пожелаете!

— Нищо не искам — отговори Жак Колен, — аз съм напълно на
ваше разположение и господин главният прокурор навярно вече е
получил…

— … Всичките писма! — добави господин дьо Гранвил. — Вие
обаче обещахте да спасите разсъдъка на госпожа дьо Серизи, ще
можете ли? Не е ли това само хвалба?

— Надявам се — отговори скромно Жак Колен.
— Добре, елате тогава с мен — каза граф дьо Бован.
— Не, господине — възрази Жак Колен, — аз няма да тръгна в

същата кола с вас… Още съм каторжник. Щом желая да служа на
правосъдието, няма да започна да го позоря я… Вървете при госпожа
графинята и аз ще дойда там след вас… Кажете й, че идва най-добрият
приятел на Люсиен абат Карлос Ерера… Очакването на посещението
ми непременно ще й въздействува и ще подпомогне кризата. Ще ми
простите, че още веднъж ще приема лъжливата външност на испански
каноник, върша го, за да й направя голяма услуга!

— Ще се срещнем там в четири часа — каза господин дьо
Гранвил, — защото заедно с пазителя на държавния печат трябва да
отида при краля.

Жак Колен се срещна с леля си, която го чакаше на кея Фльор.
— Е? — запита го тя. — Предаде се, значи, на правосъдието?
— Да.
— Съмнителна работа!
— Не! Трябваше да спася живота на оня нещастен Теодор и той

ще бъде помилван.
— А ти?
— Аз ли? Аз ще стана, каквото трябва да бъда! Ще продължа да

вдъхвам страх в обществото! Но трябва да се действува! Върви и кажи
на Пакар да даде „пълен напред“ и на Йороп да изпълни нарежданията
ми.
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— Дребна работа, знам вече как да постъпя с Ла Гонор!… — каза
ужасната Жаклин. — Не съм си губила времето да си клатя краката!

— Да се намери за утре Жинета, корсиканката — продължи Жак
Колен, усмихвайки се на леля си.

— Би трябвало да имам някаква следа…
— Ще я получиш чрез Манон-ла-Блонд — отговори Жак Колен.
— Тази вечер е наш ред! — забеляза лелята. — Ти бързаш повече

и от петел! Значи, ще падне келепир?
— Искам с първите си удари да надмина всичко най-добро, което

е извършил Биби-Люпен. Вече имах едно малко разговорче с
чудовището, което уби моя Люсиен, и сега живея само за да си
отмъстя! Поради новото ми положение двамата с него ще бъдем
еднакво защитени и еднакво въоръжени. Години ще ми трябват, за да
стигна до този мизерник; но ще го сразя в самото сърце.

— Сигурно и той ти се заканва със същото — каза лелята, —
защото е прибрал при себе си дъщерята на Пейрад, знаеш я, малката,
дето я продадохме на госпожа Нурисон.

— Първото, което трябва да направим, е да го снабдим с
прислужник.

— Трудно ще бъде, той сигурно разбира от тия работи! — рече
Жаклин.

— Хайде, омразата вдъхва живот! На работа!
Жак Колен нае файтон и отиде веднага на кея Малаке в малката

стая, където бе живял и която не бе свързана с апартамента на Люсиен.
Извънредно учуден, че го вижда, вратарят пожела да му разкаже какво
се е случило.

— Знам всичко — отговори абатът. — Злепоставиха ме въпреки
светостта на званието ми, обаче благодарение на намесата на
испанския посланик бях освободен.

Той се качи бързо в стаята си и взе от обложката на молитвеника
си едно писмо, адресирано от Люсиен до госпожа дьо Серизи по
времето, когато тя го бе видяла в театъра Де-з-Италиен заедно с Естер
и той бе изпаднал в немилост пред нея.
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ЛЕКАРЯТ

В отчаянието си Люсиен се бе отказал да изпрати писмото,
смятайки, че завинаги се е погубил; но Жак Колен бе прочел този
шедьовър и тъй като всичко, писано от Люсиен, бе свято за него, бе
прибрал писмото в молитвеника си заради поетичните изображения на
тази суетна любов. Когато господин дьо Гранвил му бе заговорил за
състоянието, в което бе изпаднала госпожа дьо Серизи, този толкова
проницателен човек бе помислил с основание, че отчаянието и
лудостта на светската дама навярно идват от скарването между нея и
Люсиен. Той познаваше жените, както съдиите познават
престъпниците, отгатваше и най-съкровените движения на сърцето им,
затова веднага помисли, че графинята сигурно ще припише смъртта на
Люсиен отчасти на своята суровост, за която сигурно горчиво се
разкайваше. Очевидно човек, върху когото се излива нейната любов, не
би напуснал живота. Увереността, че въпреки строгостта й той е
продължавал да я обича, можеше да й възвърне разума.

Трябва да се признае, че Жак Колен бе не само забележителен
предводител на каторжниците, но и не по-малко забележителен
лечител на човешката душа. Пристигането на този човек в двореца дьо
Серизи донесе срам и надежда. Много хора, графът и лекарите, бяха
събрани в салончето пред спалнята на графинята; но за да избегне
всякакво петно върху честта на граф дьо Серизи, граф дьо Бован
отпрати всички вън и остана сам с приятеля си. И без това
присъствието на тази мрачна и зловеща личност бе чувствителен удар
за подпредседателя на Държавния съвет.

Жак Колен бе сменил облеклото си. Той бе облякъл панталони и
редингот от черно сукно и походката му, погледите му, движенията му
— всичко бе напълно прилично. Той поздрави двамата държавници и
запита може ли да влезе в спалнята на графинята.

— Тя ви чака с нетърпение — каза господин дьо Бован.
— С нетърпение ли?… Тогава тя е спасена — каза този

страхотен магьосник.



599

Наистина след половинчасов разговор Жак Колен отвори вратата
и каза:

— Влезте, господин графе, вие нямате вече причини за опасения.
Графинята държеше писмото до гърдите си; тя бе спокойна и

сякаш се бе примирила със себе си. При тази гледка графът направи
неволно движение на щастлив човек.

„Ето ги, значи, хората, които решават нашите съдбини и
съдбините на народите! — помисли Жак Колен и вдигна рамене,
когато двамата приятели влязоха при него. — Една въздишка, издадена
накриво от някаква си женска, им преобръща ума като ръкавица!
Загубват си ума заради един поглед! Стига само една фуста да е
сложена малко по-високо или по-ниско, и те хукват в отчаяние през
цял Париж. Прищевките на някаква жена се отразяват върху цялата
държава! О! Колко много сила придобива мъжът, когато като мене се е
освободил от тази детска тирания, от разстроената от страстта
почтеност, от невинните злословия, от първобитните хитрини! Жената
с присъщата й изобретателност на палач, със способността й да
измъчва е и ще си остане завинаги гибел за мъжа. Главен прокурор,
министър, всички са заслепени, всички усукват нещата заради едни
писма, писани от херцогиня и от момиченца, или заради разсъдъка на
една жена, която ще бъде по-луда, когато е с ума си, отколкото без него.
— Той започна да се усмихва с чувство на превъзходство. — А освен
това — каза си той — ми вярват, вслушват се в моите разкрития и ще
ме оставят там, където съм. Аз винаги ще властвувам над това
общество, което ми се подчинява от двадесет и пет години…“

Жак Колен бе приложил същата върховна власт, с която някога бе
въздействувал над нещастната Естер; както видяхме вече толкова пъти,
той притежаваше словото, погледа и държането, които обуздават
тълпите, и бе представил Люсиен като човек, отнесъл образа на
графинята със себе си.

— Никоя жена не устоява на мисълта, че само нея са любили.
— Вие нямате вече съперница! — бяха последните думи на този

хладнокръвен подигравчия.
Той остана цял час; забравили го бяха в онова салонче. Когато

господин дьо Гранвил дойде, намери го мрачен, потънал в размисли,
като хората, решили да извършат нещо като Осемнадесети Брюмер в
живота си.
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Главният прокурор отиде до вратата на спалнята на графинята и
остана там за няколко мига, после се доближи до Жак Колен и му каза:

— Държите ли все още на намеренията си?
— Да, господине.
— Така да бъде; в такъв случай ще заместите Биби-Люпен, а

осъденият на смърт Калви ще получи смекчаване на наказанието.
— И няма да отиде в Рошфор?
— Дори не и в Тулон, ще можете да го използувате във вашата

служба; тази милост, както и вашето назначаване обаче зависят от
поведението ви през първите шест месеца, когато ще бъдете помощник
на Биби-Люпен.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През първата седмица помощникът на Биби-Люпен помогна да
се възстановят четиристотинте хиляди франка на семейство Крота и
предаде на правосъдието Рюфар и Годе.

Сумата от продажбата на рентата на Естер Гобсек бе намерена в
леглото на куртизанката и господин дьо Серизи нареди да се предадат
на Жак Колен триста хиляди франка, завещани му от Люсиен дьо
Рюбампре.

Паметникът, заръчан от Люсиен за него и за Естер, минава за
един от най-хубавите в Пер-Ла-шез и гробното място е откупено от
Жак Колен.

Жак Колен изпълнява службата си около петнадесет години, след
което през 1845 година се оттегли от работа.

1838–1847
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.

http://chitanka.info/
http://chitanka.info/
http://chitanka.info/workroom
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