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Маргьорит Ю рсенар, пъ р ва 
та жена, избрана за член на
Френската академ ия, е родена
в Б рю ксел през 1903 г. Ж ивее
последоват елно въ в Ф ранция,
Италия, Ш вейцария, Гърция,
а в последните години обита
ва един самотен остров край
североизточния бряг на САЩ .
Авторка е на романи, 'стихове,
есета и пиеси.
„Мемоарите на
А дриан“,
преведено на шестнадесет ези
ка, е най-известното, й произ
ведение. Въображаемите м е
моари, които император А д 
р и а н пиш е м алко преди смърт
та си, са опит да се извлекат
поуките от една ц и ви ли за ц и я
в своя апогей. Маргьорит Ю р
сенар пресъздава интелектуал
н и я пейзаж и вътрешния жи
вот на тази отдавна отминала
епоха. Б ез да на къ р нява исто
рическата достоверност, писа
телката се домогва до друг,
по-висш тип достоверност —
непреходната истина за хора
та, осм ислена чрез съдбата на
един „почти м ъдър
човек",
предвестник на новите време
на и един от последните свободомислещ и ум ове на древ
ността.
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Това, че творчеството на Маргьорнт Юрсенар е останало до този момент неизвестно у нас, не е нито про
пуск, нито резултат на случайно недоглеждане. То трудно се опре
деля с установените мерки за литература, затова и за френския чи
тател остава необичайно. Юрсенар е авторка на осем романа, на
есета и автобиографични книги, на пиеси и стихове, превежда на
френски Вирджиния Улф н Хенри Джеймс, Кавафис и старогръцка
лирика. М ежду най-добрите й творби до „Адриан“ се нарежда
един друг роман, „Черната магия“, получил в 1968 г. френската
литературна награда „Фемина“. В 1971 г. нейната родина Белгия
я отличава с членство в „Кралската академия за френски език и
литература“. В 1980 г. тя влиза във Френската академия — пър
вата жена под купола на „Ке д’Онти“, приета след бурни дебати
н с незначително мнозинство. Някои от аргументите против нейно
то членство разкриват извънлитературните функции, които има
Френската академия. Рож е Пейрефит например е недоволен от
белгийското произношение на писателката и от това, че в едно
свое интервю тя поставя Франция на четвърто място като възможната страна, в която би се поселила. Друг академик заявява,
че не би гласувал за жена, а още по-малко за нея, понеже „била
чела прекалено много, за да пише добре“.
Ако тия аргументи имат разумно основание, то трябва да се
търси в космополитизма на Юрсенар, в недостатъчно френската фи
зиономия на нейното творчество, определена до известна степен от
обстоятелствата на живота й. Родена в Брюксел от баща фран
цузин и майка белгийка, тя от малка живее на различни места —
в Англия, във Франция и Италия, в Швейцария и Гърция. Десет
години в Атина, после далече на Изток — Юрсенар има възмож
ност да изучава от натура разнообразните форми на човешкия ж и
вот. От 1939 г. тя живее в САЩ на различни места, Най-после в
1950 г. открива мястото, където се заселва за десетилетия — един
остров на североизточния бряг на страната. Би могло да се по
мисли, че там се укрива от проблемите на деня. Но тя често на
пуска острова, за да участвува в протестни движения, в манифе
стации н походи. На острова я привлича природата, а от конти
нента я отблъсква снобизмът на големите западни културни
центрове.
Не по-малко неконвенционален от живота й е нейният път в
знанието. Учила с частни учители и сама, Юрсенар натрупва огром
на ерудиция в областта на историята, литературата и филосо
фията, познания систематични и както личи от „Адриан“, прежи
вени. Особено я привлича античният свят, на който тя посвещава
години на упорит труд, за да достигне до адекватното му позна
ване. И все пак античността е една от многото посоки на нейното
пътуване в миналото и съвременността. Също тъй изчерпателно
Юрсенар се занимава с източна философия, с историята на негърското движение в САЩ, с ренесансовата астрология и магия.
Изборът й не се диктува от мода, нито се ограничава от навиците
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на някой културен център. Тя не крие, че приповдигнатият тон
на парижкия културен живот й е чужд. Затова нищо чудно, че в
Париж я смятат за недостатъчно талантлива. Тъй бива означено
на литературнокритически език нейното своенравие.
Всъщност ако липсата на достатъчно френски елементи в твор
чеството на Маргьорит Юрсенар е подбуждала критиците й, те не
са съвсем прави. Защото писателката следва не един френски
модел. Тя върви в стъпките на Флобер, що се отнася до трупа
нето на знания и упоритото въллътяване в реконструирани сенки
от миналото. Пруст е нейният образец за оживяването на потъна
лите в забрава лични усещания и представи. Нима Стендал не я
предхожда в неодобрението на парижкия литературен живот? В
своя коментар към „Мемоарите на Адриан“ Юрсенар следва Р а
сни и не е нзгжно особено вглеждане, за да се открие в разсъж
денията й за собственото творчество присъствието на афористичния скепсис на Паскаловите „Мисли“.
Но тия модели не облекчават прегрешението към френската
традиция. Писателката ги следва не защото са френски, а защото
са пригодни. При това тя гн следва съзнателно и още нещо —
свързва ги с други, нефренски. Нейният Пруст е обогатен с прак
тиките на медитиращия йога-индус и поетическия опит на Рилке.
Също като своя герой Адриан, съзнателно развиващ в себе сн
достойнствата на цезарите, живели до него, Маргьорит Юрсенар
съзнателно ползува широкия регистър на човешкото наследство,
желаейки да влезе в контакт с много явления и разни времена.
Тя не просто обича многообразието на света, но и вярва в него
вата познаваемост. А понеже познанието е преживяване, Юрсенар
знае, че й се налага да бъде многолика, за да улови обективното
в неговите тъй пъстри прояви.
Адриан се учи да бъде многолик и многосъщностен — това, раз
бира се, е опитът на самата Юрсенар, която упорито прнучва
своето „аз“ да се вмъква в разни лица, за да може да познава
разноликата обективност. Тя още от млада се опитва да постигне
това със средствата на литературата. Един ранен роман — „Алекснс, или трактат за напразната борба“ (1929 г.}, носи белезите на
търсения в тази посока — Юрсенар вече се опитва да гледа с
очите на Адриан. Сюжетът обаче е прекалено частен и еднопланово психологичен. Обективността е стопена в интимния свят. Както
сама споделя писателката, за удовлетворяването на подобна амби
ция е нужен отстъп от малкото свое, който не е по силите на
младата възраст. Именно за откриването на мярката между пре
живяване и обективност помага на Юрсенар освен набраният ли
чен опит и още един отстъп — историческият сюжет.
Историята на Адриан предоставя възможност на писателката
да осъществи в полето на римския сюжет ред срещи, свързвания
на взаимно оглеждащи се и тълкуващи се явления и образи. Може
би творческото основание да изпитва симпатия към този импера
тор действително е пацифизмът му, защото мирът е условие за ре
зултатни срещи, които завършват с познание и взаимно прониква
не. Юрсенар заявява, че не би се интересувала от частния живот
на Адриан, ако той не бил умиротворил империята. Но сигурно
и обратно — без частния живот на императора едва ли бн била
изтълкувана добре неговата обществена дейност. Мащабите на
императорската власт проблематизират интимния свят на Адрнан.
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Това е също среща на две основни страни на човешкото същество,
които с е доближават внимателно една към друга за ползотворко
взаимно разкритие също тъй, както времето на Адриан и времето
на, Юрсенар се срещат в полето на Адриановия мемоар, .за да се
проблематизират взаимно.
'
Римските императори са като фигурите на гръцките митове —
вече готови герои, отдавна изработени марионетки, които "Остава
само да се задвижат. Особено като се има пред вид колко добре
документирана е римската история, става разбираемо защо тя
така често снабдява със сюжети историческия роман, тази неве
жествена история, пригодена за масов вкус, чиято задача е да
направи публично достояние подробностите от частния живот на
изтъкнатата личност. Колкото по-странни са тия подробности, тол
кова по-добре е означено изключителното положение на изтъкна
тата личност и толкова по-съблазнително става то за читателя,
несъзнателно домогващ се до него. Римските императори отдавна
обслужват тази нужда на масовия вкус — още от времето на
Светоний. Е, на някои императори е лровървяло повече. Чрез Р о
бърт Грейвз у нас стана изключително популярен Клавдий, Не
рон също шествува чрез един роман, Октавиан не е между не
известните, да не говорим за Юлий Цезар. Един достоверен Юлиян,
известен и на български, е построил Гор Ви дал много години след
един недостоверен от Мережковски. Тази тема не може да се из
черпи набързо. Разбира се, има и императори, които не са при
влекли никого.
Адриан не е между предпочитаните герои на историческия
роман с римска тема. Изтъкната политическа личност, той има и
биографи, както се осведомяваме от бележките на авторката, и
още повече изследователи на разни страни на неговата дейност.
Край Адриан има повече обществени събития, но нито въстание
то на Бар Кохба, нито филелинството на императора се поддават
на романно тълкуване. А и любовната му история не е от тия,
за които може да се фабулира направо.
Но дали „Мемоарите на Адриан“ е исторически роман? Бих
искал да мога да чета книгата, без да се питам какъв е нейният
жанр. Колкото до Юрсенар, тя не е успяла да пише, без да от
говаря на този въпрос. В нейния коментар е казано: „В наше
време романът поглъща всички останали литературни форми; чо
век е почти принуден да го използува. Това изследване на жизне
ната съдба на един мъж, който се е наричал Адриан, би било тра
гедия в XVII век и есе по време на Възраждането.“ Както се
разбира от това изказване, „Мемоарите“ са роман и същевремен
но изследване. Според Юрсенар литературните жанрове са пре
ходни исторически форми, обслужващи подобни изследвания. Кой
знае — може би по-ефикасни от научните.
Бягаща от определени литературни течения и стилове, писа
телката изпитва резерви и към романа, тази по-скоро неизбежна,
отколкото желана^ съвременна жанрова форма. Изглежда, за да
се измъкне от нейната принуда, в началото на библиографските
си бележки тя определя тъй жанра на произведението — „Мемоа
рите са романнзована биография в първо лице, доближаваща се
д ° романа н затова допускаща подкрепата на документални фак
та; от друга страна обаче, тази книга се доближава до поезията,
дато се възползува от фактическата достоверноет и измислица-

та, тя се колебае между полюсите на поезията и прозата, за да
постигне първо по-висока историческа достоверност, а след това
и друга, още по-висока, свързана с общочовешката жизнена аван
тюра, която според Юрсенар все пак остава независима от кон
кретните исторически обстоятелства.
Твърде калейдоскопичен е жанрът на „Мемоарите“ и затова
много взаимноизключващи се твърдения биха били верни при опре
делянето на тази книга.
Не малък принос за особената и природа има съвестнотопренасяне на редица реалии вътре в нейния свят. Флегон, Светонш"1 и Арнан са действителни лица от антуража на Адр пан. Фи
зиономията им е възстановена от авторката по съчинения, които
са достигнали до нас. Пантеонът, вялата в Тибур, изображенията
на Антнной са не по-малко действителни и не по-лошо опазе
ни. Ловът на лъвове, макар и изваден от поетическо произведе
ние, е съвсем реален. Но всичко това не просто е пренесено в
„Мемоарите“. Тия факти са вътрешно осмислени от Юрсенар, а
носле са стопени в общия фон, който прави да изглеждат досто
верни реконструираните обществени и частни отношения, на Адрнамовото време, настроенията в Рим, в Мала ;Азия и Еруса
лим. В този смисъл „Мемоарите“ са стопроцентова история, а тяхната създателка — изследовател-историк, начетен и верзиран анкетьор на стореното от други изследователи. Като върши това от
вътре, както ни признава в своите творчески изповеди в края на
книгата, като съединява пръснатото и отделното-, за да- му при
даде единна физиономия, тя прилича на големите пионери на рим
ската история от миналия век — на Нибур и Момзен. И наисти
на книги като „Мемоарите на Адриан“ днес като че ли довършват
онова, което остава ненаписано в необщителните кабинетни исто
рии на нашата съвременност.
Както научаваме от самата Юрсенар, в тази книга е търсено
нещо повече от историческа достоверност. Макар и да възстано
вява мислено личната библиотека на Адриан и д а се опитва да
чете с негови очи, авторката не просто реконструира действител
ните мемоари на императора, за които се знае, че са съществу
вали. Тя е убедена, че не може д а стане действителния Адриан,
нито пък го желае. От друга страна и тия мемоари не биха могли да
бъдат написани от истинския император. Във фигурата и исто
рията на Адриан Маргьорит Юрсенар е събрала два исторически
опита — на римското минало и на своето настояще. В получения
особен продукт всеки от тях служи за език, на който се говори
за другия. Адриан е илюзия, позволяваща да се наблюдава ефи
касно и Юрсенаровата съвременност, и действителното време на
Адриан, познавателно пригодна илюзия. ГГри това тя е система
тична. В „Мемоарите“ е налице философия — особена, действена,
отблъскваща или увличаща, но цяла. Маргьорит Юрсенар отново
заявява: „Човек пише, за да обори или защити един светоглед,
да даде определение на собствения си метод.“
. А този метод е „потапяне в едно преоткрито време“. Затова
според писателката не съществува жанрова граница между „Вой
на и мир“ на Толстой и „В търсене на изгубеното време“ на
Пруст, няма исторически и психологически роман, има само ро
ман. Но опитът на „Мемоарите“ поставя под въпрос и това ут
върждение. Поради амбициите да обхване многообразния свят на
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човешкия опит съвременната литература
разрушава границитемежду жанровете, показвайки предпочитание единствено към многоликата форма на романа. Но дали той притежава ясно очертаем»
граници и дали не е по-точно да наричаме просто текст съвре
менния роман, това всеповеденческо създание, което може да ко
си и наука, и поезия, което развлича, осведомява, изобразява.
Ако й липсваше историческият коректив, Юрсенар сигурно би
се изразявала волно и рушителио като Джеймс Джойс. Но погле
дът назад хвърля върху нейния роман кроткото покривало на
класиката, вкарва в руслото на минали форми буйния поток на>
текста. В противовес на експериментите в съвременния роман в
„Мемоарите“ не са оспорени правата на традиционното слово, аоще по-малко на мисленето. То е толкова открито, толкова изне
сено напред, че читателят започва да се колебае дали не държив ръка особен вид философско четиво.
Свързвайки съвременната ромакност с актичната форма, Маргьорит Юрсенар е осъществила още една среща — на два раз
лични художествени опита. Формата на .повествованието в „Ме
моарите“ на пръв поглед е съвременно свободна, но всъщност тя
е и достатъчно антична — своята писмена изповед Адриан пред
назначава за осиновения от неговия наследник Аитонин седемнадесетгодишен Марк Аврелий. Този античен начин на диалогичко
изразяване има твърде дълга история. Още Хезиод съветва в сти
хове своя брат Перс, по-късно Теогнид — своя любимец Кирн. Се
нека адресира моралните си размисли до Луцилий. Дори рито
риката на Квинтилиан има адресат и обемистите Плутархови био*графии са предназначени за синовете на един приятел, към кого
то писателят от Херонея често се обръща поименно.
Това, че и Адриановите „Мемоари“ са писмо, не е просто игра
на автентичност, изпълнена от познавач на духа на античната
словесност, а един вид опора в реалното предназначение на текста,
във възможен реален адрес, което освен че придава достовер
ност на книгата, я обгръща и с ореола на идеал. Защото съвре
менните литературни текстове наистина страдат от липса на реал
но предназначение.
Реалното предназначение в случая е в предаването на собстве
ния опит, Императорът епикуреец поучава бъдещия император стоик.
Или по-точно Адриан, образът на многообразието, се опитва да
разгради Марк Аврелий, образа на аскетизма и на основния прин
цип. Съвременните измислени мемоари на Юрсенар допълват 1Г
спорят с автентичните на Марк Аврелий. Историческа истина е,
че Адриан избира за свой наследник кроткия сенатор Аитонин и
му налага неговите наследници в лицето на Луций Вер и Марк
Аврелий. Ио макар това да е вероятно, измислица е, че импера
торът забелязал аскетизма на младия Марк, опасното отделяне на
духа от тялото, и се опитал със своите мемоари да атакува един
вид предварително неговите знаменити „Към себе си“, където се
твърди, че любовният акт е смесване на две слюнки. У Адриан
тялото не е противопоставено на духа и не е унизено с подобни*
формулировки. Напротив, то е нещо богато и стабилно, често дори
по-съвършено. „Моят ум, твърди Адриан, притежава само малка
част от преработващите способности на тялото." По този начин
Адриан, последният античен по антнчному човек, спори с бъде
щото разделение на тяло и дух. Спорът с бъдещето е изразен ю
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аъв формата-на неговите мемоари — те са адресирани към един
конкретен друг. Истинските мемоари на Марк Аврелий са вече раз
говор със себе си, а тия ,на Августин два века по-късно са отпра
вени към абстракцията на бога.
Освен диалогнчността в жанровата
форма, която използува
Юрсенар, е запазена и автентичната свобода на античния мемоарен стил. Ако решим да преведем на любимия на Адриан елински
това „мемоари“, ще трябва да кажем Ьуротпета1а А то означава
както спомени, така и напомняне, както скица, така и летопис,
означава също разбор, анализ и коментар. Многообразните и сво
бодни Набпапи Ь уротп ет Па с лекота биха включили в себе си
н кратък разказ, и разсъждение, и поетична дефиниция като пре
красното определение на тялото (скрито опровергаващо едно у
Марк Аврелий) — „това устройство от мускули, кръв и кожа,
този червен облак, чиято душа е светкавицата“. И те наистина го
■включват. Тъй Адриановата многоликост е утвърдена не само
пряко и открито във възгледи и нагледно в житейски ситуации,
но и във формата на античния мемоар, възстановена от пнсател■ката както и всичко друго отвътре и представена като нов лик
на многоликия съвременен роман.
_
Много срещи е осъществила Маргьорит Юрсенар в изповедния
мемоар на този велик обикновен Адриан, съществувал реално, но
•и достатъчно въображаем очевидно, за да продължи да съществу
ва. Особено значително между тия срещи е взаимопроникването на
два реда идеи — на античната пластическа неразчлененост на тяло и
дух и на съвременната екзистенцфилософия и интуитивизъм, иска
щи да преодолеят пропастта между духа и тялото. Невъзможно
е да се отдели древното от съвременното в мислите на Адриан в ,
тази насока. Той цитира Платон, скрито го опровергава, а още
шо-скрито ползува Бергсон и Сартр. Проблематиката около смърт
та и болестта, която занимава императора, не възниква само от
личния опит на Адриан—Юрсенар. Тя влиза в една съвременна
традиция, тръгваща от Ницше и завъриваща във философията на
■екзистенциализма. От друга страна, в този кръг от мисли има
нещо стопроцентово римско, епикурейско, долавя се един тон на
опитна, малко тъжна изтънчена мъдрост, така добре познат по
стиховете на Хораций.
Едновременно модерен и римски, опитът на Адриан ни се
■представя нагледно в конкретността на определена житейска съд
ба. Така че нито мислителната система, която го организира
нито неговите съставки се чувствуват като нещо самостоятелно.
■Събрани в калейдоскопа на толкова събития и преживявания, тия
съставки продължават да се множат и извън книгата в излъче
ните внушения. А това на свой ред е постигнато благодарение на
високата доза преживяност на модерноримския Адрианов опит в
личния свят на авторката. Тъй едно модерно усещане за човека,
оприличено на едно историческо, доведено до авторовия опит я
раздвижено в мъртвата биография на този „обществен“ герой,
■благодарение на творческата процедура е направено разбираемо и
за широкия читателски кръг,
подготвено е за още по-достоен
живот.
Осъзкатостта е един от характерните белези на модерния
творчески почерк. Твърде често съвременният писател е литера
тор, който умее да се тълкува. Маргьорит Юрсенар също се тъл-
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кува. Тя добавя към „Мемоарите“ изповедта на написването им
и намалява по този начин усещането за художествена илюзия, на
кърнява чистата самостойност на затвореното в себе си произве
дение. Но същото Юрсенар прави и вътре в хода на повество
ванието. На едно място Адриан казва: „Поетът тържествува над
шаблона и налага своята мисъл над думите с цената на почти
толкова продължителни и неотстъпни усилия, каквито бяха моите
императорски начинания.“ Това е гласът на самата Юрсенар, тъл
куване на собствената творческа ситуация посредством оприличаването й с друга сходна — художественият труд е борба с
автоматизмите на всекидневната реч. А от това следва, че и ху
дожественото постижение не разчита на илюзията, на отдавна
приетата и рядко истински дискутирана измама на произведе
нието, утвърждавана чрез особеното разположение на начало,
среда и край — като при много други модерни повествования
краят на „Мемоарите“ е определен от смъртта на героя, от край
ната възможност да звучи неговият глас. Според Юрсенар худо
жествената сполука се дължи на оригиналната среща на разкъ
сани, отделни, незначещи единици действителност. Затова тя не
пази илюзията на произведението, нито крие творческите си ос
нования. Колкото до произведението, то е по-ефикасен тип сло
весен изказ. Но самото изказване, осъзнаванеточрез въплътяване
и среща
на отделното и разкъсаното могат да се извършват и
по друг начин. Така че Юрсенар не абсолютизира възможностите
на литературата.
Мен ме привлича това съчетание на модерна осъзнатост и
немодерно непреувеличение на възможностите на литературата.
Но ако е вярно, че литературата не допуска обяснения докрай и
•представлява в крайна сметка красиво, навременно и подходящо
отлагане
на едно свръхобяснение, „Мемоарите“ на Юрсенар би
трябвало
да изглеждат доста нелитературни — в тях има силна
тяга към свръхобяснение. И все пак обясненото от Адриан за
Марк Аврелий или за нас не е лишено от перспективата да се
обясни наново от друг за друг, да се опита в нов вариант и в
нова конкретност. По всичко личи, че не разкритата истина, а
възможността да бъде преживяна от някого, новата необходи
мост от нея поставя началото на новия литературен текст.
Не се наемам да твърдя, че „Мемоарите на Адриан“ са „го
ляма литература“. Голямата литература е отдавна утвърдена пред
става и вероятно тази книга не се помества в нея. Може би са
мата Юрсенар е избягвала нейните очертания, може би в името
на някаква нова „голяма литература“. Но доколкото според общо
приетата представа „голямата литература“ утвърждава ценностите
на човешкото или, както обичаме да казваме, на хуманността, „Ме
моарите ка Адриан“ влизат в нейните граници, те също утвържда
ват. И сигурно думите на Адриан „още вярвам, че можем да
бъдем съпричастни към живота на другите“ могат да се разбират
в по-общо като прикципно утвърждение на възможността да се
общува и познава. Това би трябвало да ни стигне, за да приемем
книгата на Маргьорит Юрсенар.
Б О Г Д А Н БО ГД А Н О В

A nim ula vagala, blandula,
H osoes com esqae corporis,
Quae nunc abibis in loca
Pallidula, rigida, nudula,
Nec, ut soles, dabis iocos*
P. A E liu s H A D R IA N U S , Im p.'

* Нежна, блуждаеща душица,
спътница и гостенка на моето тяло,
днес ти отиваш сред мрачните,
сурови и голи селения
и не ще правиш повече обичайните си шеги,
П. Елий Адриан, Имп. ( лат .) . — Б. пр. ,
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АММШ А
У А О и Ь А
В Ь А Ш и Ь А *

"* Нежна, блуждаеща душица (лат.). — Б. пр.

Скъпи М арк,
Тази сутрин слязох при моя л екар
Хермоген, който неотдавна се завъ рн а във В илата от
едно доста дълго пътуване из Азия. П регледът тряб 
ваш е д а се извърш и н а гладен стомах: бяхм е се угово
рили д а се срещнем в ранните часове на деня. Л егнах
на едно лож е, след като свалих п лащ а и туниката си.
Спестявам ти подробностите, които биха били еднакво
неприятни и за теб, и з а мен, както и описанието на
тялото на един застар яв ащ м ъж , който се готви д а умре
от воднянка. Щ е ти к а ж а само, че каш лях, диш ах и
задърж ах д ъ х а си според указан ията на Хермоген,
разтревож ен, без да иска, от бързия напредък на бо
лестта й готов д а упрекне за това м ладия И олас, кой
то ме лекуваш е в негово отсъствие. Трудно е д а о ста
неш император в присъствието на л екар, както е труд
но да запазиш достойнството си на човек. Окото на л е
каря виж даш е в мен само куп вътреш ности, тъж н а смес
от лимфа и кръв. Тази сутрин за пръв път мн мина
през ум, че тялото ми, този верен другар и сигурен
приятел, когото познавах по-добре от душ ата си, не е
нищо друго освен коварно чудовище, което в крайна
сметка ще р азк ъ са господаря си. Но с т и г а . . . Обичам
тялото си; то ми служи добре и във всеки случай не
ми се зловидят необходимите грижи. Но вече не р а з 
читам като Хермоген на чудодейните свойства на бил
ките, нито на точно дозираните минерални соли, з а р а 
ди които ходи чак в Ориента. Този инак така умен чок ми наговори всякакви неясни утеш ителни думи,
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п рекалено банални, за да заб луд ят когото и да било.
Той знае колко ненавиж дам този вид изм ам а, но не•напразно е уп раж н явал професията си повече от три
десет години. П рощ авам на добрия си служител опита
м у да скрие от мен см ъртта ми. Хермоген е учен, той
•е дори мъдър, а по честност превъзхож да всеки обик
новен придворен лекар. Зави дна съдба: ще бъда найдобре лекуваният от всички болни. Никой обаче не
може да прекрачи предначертаните граници; подутите
м и крака вече не ме д ъ р ж а т по време на дългите рим 
ск и търж ества; задуш авам се; и съм на шейсет години.
Н ека това не те заб л уж д ава: още не съм толкова
слаб, че д а се поддам на кош марите на страха, почти
тол кова нелепи, колкото и илюзиите на н адеж дата, но
много по-мъчителни. Ако трябва да се сам озалъгвам ,
предпочитам д а вярвам в хубавото; не ще загубя нищо
повече, а щ е страдам по-малко. Н е е задълж и телн о
близкият ми край д а настъпи веднага и аз все още си
лягам всяка нощ с н адеж дата, че ще дочакам утрото,
О тсам непреодолимите граници, за които споменах пре
ди малко, аз още мога д а отстоявам стъпка по стъпка
своите позиции и дори да си възвърна няколко педи от
изгубеното. В се пак съм стигнал въ зрастта, в която
за всеки човек ж ивотът е едно прието поражение, Д а
се каж е, че дните ми са преброени, не озн ачава нищо;
так а е. било открай време; така е за всички ни. Но
неведението ни за мястото, времето и начина, което ни
■пречи да различим ясно целта, към която вървим не
уморно, н ам алява за мен,
колкото повече напредва
смъртоносното ми заболяване. П ърви ят срещ нат може
да умре всеки миг, но болният знае, че след десет го
дини няма да е жив. В моя случай неизвестността е
въпрос на.м есеци, а не на години. И згледите да загина
от удар с кам а в сърцето или при падане от кон н ам а
л яв ат все повече; да умра от чума, и зглеж да невероят
но, а проказата или р ак ъ т са, струва ми се, напълно
изключени. Вече не съм изложен на опасността да пад
на по границите, повален от каледонска брадва или
пронизан от стрела на парт; бурите не успяха да се
възп олзуват от благоприятните случаи, а гадателят,
който ми предсказа, че ням а да се удавя, изглеж да, е
бил прав. Щ е умра в Тибур, в Рим или най-много в
Н еапол и една сърдечна криза ще свърш и тази работа.
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Д ал и ще бъда отнесен от десетата или от стотната кри
за? В това е ц елият въпрос. К акто пътникът, п лаващ
м еж ду островите на А рхипелага, виж да светлите из
парения да се вдигат привечер и постепенно д а р а з 
булват брега, так а и аз започвам да разли чавам очер
танията на м оята смърт.
И звестни периоди от ж ивота ми заприличват все
повече на празните зали на твърде просторен дворец,
който обеднелият собственик вече не обитава изцяло.
П рестанах да ходя иа лов: ако никой друг освен мен
не наруш аваш е тяхната съзерцателност и игрите им,
сърните от етруските планини биха били напълно спо
койни. С горската Д и ан а съм поддърж ал винаги п ла
менните и непостоянни отношенния на м ъж с любима.
Като юноша ловът на глигани ми даде за първи път
възмож ността да се сблъскам с властта и опасността.
О тдавах се със страст на тези заним ания и крайности
те ми предизвикваха укорите на Траян. Разсичането
на дивеча всред една горска поляна в И спания беше
първата ми срещ а със см ъртта, с храбростта, със съ
страданието към живите същ ества и трагичното удо
волствие от мъчението им. К ато зрял м ъж ловът ме от
моряваше от многото тайни борби с противници, твър
де хитри или твърде глупави, твърде слаби или твър
де силни за мен. С праведливият двубой м еж ду човеш 
кия ум и прозорливостта на дивия звяр изглеж даш е
необикновено честен в сравнение със засадите на хо
рата. Като император ловните излети в Тоскана ми по
могнаха да преценя смелостта и достойнствата на вис
ши държ авни служители; така избрах или отхвърлих
не един еановник. По-късно във Витиния, в К ападокия
превърнах големите хайки в празници, в есенни тъ р 
жества всред горите на Азия. Д ругарят на последните
ми ловни подвизи умря млад и влечението ми към
тези бурни удоволствия твърде н ам аля след смъртта
му. Но дори и тук, в Тибур, внезапното ппъхтене иа
елен сред ш ум ака е достатъчно, за д а събуди в мен
един инстинкт, по-стар от всички други, благодарение
на които се мувствувам едновременно и гепард, и имератор. Кой знае? М оже би щ адях човеш ката кръв
амо защ ото твърде много бях проливал кръвта на
вите зверове, които понякога тайно предпочитах пред
по-ч / 3 ^ акто и д а е. техният образ ме спохожда
сто и аз с м ъка се в ъ зд ъ рж ам от безкрайните
2- Мемоарите на Длряан
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ловни разкази , които биха поставили на изпитание
търпението на моите гости. Н аистина споменът за д е
ня, в който бях осиновен, има своя чар, но и споменът
за убитите в М авритания лъвове също не му отстъпва.
Д а се откаж а от ездата, беше по-мъчителна ж ертва:
дивият звяр е само враг, а конят — приятел. Ако ми
бяха дали възмож ност д а избера съдбата си, щ ях да
пож елая да бъда кентавър. Отношенията ми с Бористеи бяха математически ясни: той ми се подчиняваше
като на свой мозък, а не като на свой господар. Случ
вало ли се е да постигна същото с някой човек? Една
толкова пълна власт крие, както всяка власт, опасност
от грешки за този, който я уп раж н ява, но удоволствие
то да изпробвам невъзмож ното при скок с препятствие
беше твърде голямо, за д а съ ж ал явам за някое и з
кълчено рамо или счупено ребро. З а коня ми имаха
значение не множеството приблизителни понятия за
титла, сан и име, които услож няват човешкото прия
телство, а единствено точното тегло на моето тяло. Той
участвуваш е наравно с мен в поривите ми; знаеш е точ
но и може би по-добре от самия мен момента, в който
силата и волята ми се разм инаваха. Но аз не налагам
на наследника на Бористен товара на един болен мъж
с омекнали мускули, твърде немощен, за д а възседне
коня си без чуж да помощ. В този момент адю тантът
ми Ц елер го тренира по пътя за Пренесте. Ц ели ят ми
досегашен опит по бърза езда ми помага д а споделя
удоволствието на конника и на животното, да изпитам
усещ анията на устремения в галоп м ъж през някой
ветровит и слънчев ден. Когато Ц елер слиза от коня,
и аз заедно с него влизам в допир със зем ята. Същ о
то е и с плуването: отказал съм се от него, но про
дъл ж авам да участвувам в н асладата, която изпитва
галеният от водата плувец. Бягането, дори на най-къси
разстояния, би било за мен днес толкова невъзм ож 
но, колкото и за някоя теж ка статуя, един каменен
Ц езар например. Спомням си обаче как тичах в дет
ството си по сухите хълмове на И спания, как играех
със самия себе си, задъхвайки се до краен предел,
уверен, че отличпото сърце и здравите дробове ше
възстановят равновесието; и към най-обикновения ат
лет, трениращ бягане на дълги разстояния, аз проявя
вам разбиране, което само с разум а си не бих постиг
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нал. Т ака от всяко притеж авано в миналото умение из- , /
вличам познание, което донякъде ме обезщ етява за
изгубените удоволствия. В ярвах и в хубавите си миго
ве още вярвам , че е възмож но д а споделяме ж ивота —
на другите по този начин, и тази съпричастност вероят
но е една от най-трайните форми на безсмъртието.
И мало е мигове, когато това разбиране се е опитвало
да надхвърли човешкото и от плувеца се е пренасяло
върху вълната. Но тук, по липса на точни данни, аз
навлизам в света на мечтите и техните метаморфози.
П реяж дането е римски порок, но за мен удовол
ствието беше д а се храня умерено. Хермоген не нам е
ри какво д а промени в моя начин на хранене освен
може би нетърпението, което ме караш е д а се н ахвър
лям върху първото попаднало пред очите ми ястие, къ
дето и д а е и по което и да е време, като че ли н еза
бавно трябваш е д а задоволя изискванията на глада
си. От само себе си се разбира, че всеки богат човек
би бил непочтен, ако се х в ал и ,-ч е не преяж да, когато
в действителност познава единствено доброволното ли
шение или го е изпитал само временно като някое
повече или по-малко вълнуващ о преж ивяване по време
на война или на път. Д а се натъпчат до пръсване на
празник, това винаги е било стремеж ът, радостта и
естествената гордост на бедните. Х аресвах м иризмата
на печено месо и стърженето на казаните по врем е на
войнишките веселби, искаше ми се те (или това, което
в лагера минаваш е за пирш ества) да б ъ д ат такива,
каквито винаги би трябвало д а бъд ат — радостна и
грубовата отмора, награда за лиш енията през делнич
ните дни. Д оста добре понасях миризм ата на пържено
по площ адите по време на С атурналиите, но гуляите в
Рим ме изпълваха с такова отвращ ение и досада, че
ако по време на някоя експедиция или военен поход
ме заплаш ваш е смърт, за утеха си казвах, че поне ни
кога повече няма д а вечерям. Щ е ме обидиш, ако ме
вземеш за обикновен аскет: едно действие, което из
върш ваме д ва или три пъти на ден и чиято цел е д а
поддържа ж ивота ни, положително засл у ж ав а цялото
пи внимание. Д а изядеш един плод, това озн ачава д а
приемеш в себе си едно красиво, живо, м акар и чужо тяло, което зем ята е отгледала и облагодетелству, ла като нас; това значи д а извърш иш жертвопрнно19

шенпе, при което предпочиташ себе си пред неодуше
веното. Н икога не съм хап вал от войнишкия хляб, без
д а се възхитя от начина, по който тази теж ка и гру
бовата смес се превръщ а в кръв, в топлина и може би
в смелост. Ах, защ о моят ум, дори в най-добрата си
форма, притеж ава само една м ал к а част от преработ
ващ ите способности на тялото?
По време на дългите официални пирш ества в Рим
често съм се зам ислял за сравнително неотдавнаш ния
произход на благосъстоянието ни, за народа ни от пе
стеливи селяни и прости войници, отраснали с чесън и
ечемик, които благодарение на нашите завоевания от
криват внезапно сложните ястия на ази атската кухня,
за да се н ахвърлят върху тях с алчността на и зглад 
нели селяни. Н аш ите римляни се тъпчат с пъдпъдъци,
обли ват се със сосове, отравят се от подправки. Един
Апиций например се гордее с изобилието от сладки,
кисели, теж ки или изискани блюда, които се редуват с
елегантна последователност на банкетите му; добре щеше
д а бъде, ако всяко от тези ястия се поднасяш е поне
отделно и се приемаш е на гладко, погълнато с любов
от някой познавач с неотслабващ апетит. П однасяни с
еж едневно разточителство и липса на ред, те об ра
зуват в устата и стом аха на хранещ ия се човек отвра
тителна смес, в която миризмите, вкусовете и отделни
те вещ ества губят собствената си стойност и прелест
н ата си същност. В миналото бедният Л уций се за б а в 
ляваш е да ми приготвя редки ястия; неговите пастети
от фазан, в които умело съчетаваш е шунка и подправ
ки, бяха доказателство за едно точно толкова прециз
но изкуство, каквито са м узиката и рисуването; аз все
п ак съ ж ал явах за неподправената плът на красивата
птица. Гърците ни превъзхож даха в това отношение:
тяхното вино с вкус на смола, хлябът, поръсен със су
сам, рибите, печени на скара на самия морски бряг,
неравномерно почернели от огъня, с полепнали като
подправки пясъчни зрънца, задоволяваха глад а н ап ра
во, без д а услож няват излишно тази най-проста човеш
ка радост. Дори в най-долнопробната кръчма на Егина
или Ф алерон хран ата беше толкова прясна, че въпре
ки мръсните ръце на прислужника изглеж даш е божест
вено чиста: скромна, но достатъчна, тя като че ли съ
д ъ р ж аш е във възмож но най-сбита форма частица без
20

смъртие. Вечер след лова печенето на месото придоби
ваш е същ о х арактер на тайнство, което ни връщ аш е н а
зад в зо р ата на човечеството. Виното ни посвещ ава във
вулканичните тайни на почвата, в скритите минерални
богатства: чаш а самоско вино, изпита на обед в слън
чев ден или, напротив, през някоя зимна вечер, когато
умората ти помага д а почувствуваш направо в стомаха
топлата й струя, нейното парещ о и осезаем о разливане
в артериите, съ здава усещ ане за нещо свещено, поня
кога твърде силно за човеш кия разум ; вече не го из
питвам в този чист вид д аж е в най-добрите римски изби,
а педантизмът па големите познавачи на вина ме отег
чава. В одата, която благоговейно пием с шепа или н а
право от извора, влива в нас най-съкровената сол на
земята ведно с небесния дъж д. Ала за болен като мен
днес водата е наслада, на която трябва да се радвам
с мярка. Н ям а значение: дори в агонията ще напрегна
сили да усетя върху устните си простата й свежест, при
месена с горчивия вкус на последните настойки.
Н аправих известен опит д а се откаж а от месото,
когато посещ авах философските ш коли, където подхож
да да изпробваш поне веднъж в ж ивота си всеки начин
на поведение; по-късно, в Азия, видях как индийските
гимнософисти отвръщ аха очи от димящ ите агнета и от
късовете газела, които се поднасяха в п алатката на
Хозрой. С м л ад еж ката си строгост ти нам ираш тази п р ак
тика за привлекателна, но тя изисква по-сложни грижи,
отколкото самото чревоугодничество; тя твърде много
ни отделя от обикновените хора в една почти винаги
публична изява, която минава най-често под зн ака на
протокола или на приятелството. П редпочитам цял ж и 
вот да се храня е тлъсти гъски и токачки, отколкото
всеки път д а бъда обвиняван от гостите си в показен
аскетизъм. Д ъвчейки сухи плодове или бавно отпивай
ки от чаш ата си, едва съм успявал да скрия от съ тра
пезниците си, че изкусните сладкарски произведения на
моите готвачи са предназначени повече за тях, откол
кото за мен, или че интересът ми към тези ястия се из
черпва преди техния. Един владетел не разп олага със
во одата, която притеж ава философът: той не мож е
ш си позволи да бъде различен в твърде много отното ме4* Л ооговетс знаят колко много бяха чертите, кои„
отличаваха от останалите хора, дори да се ласкаех
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от мисълта, че голям а част от тях остават н езабелязани.
Щ о се отнася до религиозните скрупули на гимнософиста, до неговото отвращ ение от кървавите меса, бих се
трогнал повече, ако не си зад ав ах въпроса има ли съ 
ществена разлика меж ду страданието на окосената тр е
ва и това на закланите овце и дали у ж асъ т ни от уби
тите животни не се дълж и на ф акта, че н аш ата чув
ствителност е от същото естество. В някои моменти от
ж ивота ми, например по време на обредните пости или
на религиозните посвещения, аз познах предимствата,
както и опасностите за духа, от различните видове в ъ з
държ ани е или даж е от доброволиото гладуване, от оне
зи състояния, близки до зам айването, когато вече олек
налото тяло навлиза в свят, за който не е пригодено и
който вещ ае безплътния хлад на см ъртта. В други мо
менти тези опити ми помогнаха да се п озабавлявам с
м исълта за постепенното самоубийство, за гл ад ката
смърт, каквато беше см ъртта на някои философи, своеоб
разен вид нзвратеност, при който се стига до пълно из
черпване, на човеш ката същност. Никога не бих искал
д а възприема изцяло определена система, нито от скру
пули д а се лиш а от правото да се натъпча с наденици,
ако случайно имам такова ж елание или ако това е единствената достъпна храна.
' Циниците и моралистите единодушно поставят лю бов
ните наслади сред так а наречените низши удоволствия,
И между удоволствието от яденето и пиенето, твърдейки в
й същото време, че човек мож е да мине и без тях, тъй
* като са по-малко необходими. О чаквам всичко от страна
на моралиста, но се учудвам, че циникът прави тази
греш ка. Д опускам, че и едните, и другите се страхуват
от пагубните си страсти, като ту се съпротивяват срещу
тях, ту им се отдават, опитвайки се д а принизят удо
волствието си, за да н ам алят неговата почти страш на
власт, на ноято не са способни д а устоят, както и странната му загадъчност, пред която се чувствува? изгу
бени. БДе повярвам в това приобщ аване на любовта
към чисто физическите радости (ако предположим, че
същ ествуват такива) в деня, в който видя някой чре
воугодник д а хълца от наслаж дение пред любимото си
блюдо, както влюбеният на рамото на обичаната жена.
От всичките ни игри единствено лю бовната игра е спо
собна д а разтърси душ ата, тя е единствената, в коя
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то играчът неизбежно се отдава на безумието на плът
та. Не е задълж ително д а изгубиш разсъ д ъ ка си при
пиене, но влюбеният, който зап азв а самообладание, не
се подчинява докрай на божеството си. В ъв всички
случаи освен в лю бовта въздърж анието или прекаляването засягат само отделната личност: всяка чувстве
на изява ни изправя пред Д ругия, като ни обвързва с
изискванията и тегобите на избора (освен в случая на
Диоген, чиито лиш ения и разумен компромис говорят
сами по себе си). Не познавам друг избор, на който се
реш аваме от по-прости и по-неизбежни подбуди, при
който избраният обект се измерва по-точно с абсолютната величина на любовните наслади и където лю 
бителят на истината има повече възмож ности д а про
никне в сърцевината на човеш ката личност. Освободен
от всичко както в смъртта, по-смирен, отколкото след
поражение или при молитва, аз с удивление виж дам
как всеки път изграж дам е слож н ата м реж а от откази,
отговорности, жертви, ж ал к и признания и несръчни л ъ 
жи, страстни компромиси м еж ду своето удоволствие и
това на Д ругия, толкова много връзки, които не мо
жем да разкъсам е и които въпреки всичко так а бързо
се разпадат. З агад ъ ч н ата игра, която от лю бовта към
едно тяло води до лю бовта към една личност, ми се е
струвала твърде красива, щом съм й посветил част
от живота си. Д умите заб л уж д ават, тъй като понятие
то удоволствие и зразява противоречиви състояния и
означава едновременно топлота, нежност, физическа
близост, а т ак а също насилие, агония и вик. К ратката
непристойна ф р аза на Посейдоний за триенето между
две частици плът, която ти преписваше в ученическата
си тетрадка с прилежанието на добър ученик, не д ава
определение на явлението любов, също както докос
натата с пръст струна не д ав а представа за чудото на
звуците. Тази ф раза оскърбява не толкова чувствата,
колкото сам ата плът, това устройство от мускули, кръв
и .^ожа, този^червен облак, чиято душа "е светкавицата.
'П ри зн авам ', ‘че {Ш зуьШ ^бЖ а~пора5ен" от чудото-на
любовта, от необикновената обсебващ а страст, поради
собТ° същ ата Ш1ЪТ. обект на нехайни грижи, когато е
х ственото ни тяло, което се стараем само да чистим,
нияНИМ И ЗК0 6 ВЪЗМОЖ1(о> д а предпазвам е от стр а д а
' може да ни вдъхне так ава ж аж д а за милувки са-

мо защ ото обладава индивидуалност, различна от н а
ш ата, и защ ото въплъщ ава известни черти на красо
тата, по повод на които и най-добрите съдници не са
единодушни. В този случай човеш ката логика е б ез
силна, също както е безсилна пред тайнството на М и
стериите. Н ародн ата традиция не се е и зл ъгал а, в и ж 
дайки в лю бовта един вид посвещение, една от пресеч
ните точки меж ду съкровеното и свещеното. П л ъ т
ското преж ивяване може да се сравни с М истериите и
по това, че първият опит въздействува на непосвете
ния като едва ли не страш ен обред, възмутително от
далечен от привичните ни дейности като съня, хранене
то и пиенето, повод за присмех, срам или дори уж ас.
Подобчо па танца на менадите или делириума на корибантите, любовта ии пренася в един различен свят,
/ чийто достъп ни е забранен по друго време и където
\ / преставаме да се ориентираме, щом угасне страстта
и ни напусне н аслад ата. П рикован към лю бимото тяло
като разпънатия на своя кръст, аз узнах някои тайни
за живота, които вече избледняват в паметта ми по
силата на същ ия закон, според който оздравели ят пре
става да разбира потайните истини на болестта, осво
боденият затворник заб равя изтезанията, а изтрезне
лият победител — славата.
П онякога съм мечтал да създам система на човеш
ките познания, основана на еротичното — теория на
съприкосновението, в която загадъчното и достойното
у Д ругия ще п редставляват
за моето „ а з “ опорна точка в един различен свят. Според тази фи
лософия чувствената наслада ще бъде един попълен
и по-спецнализиран подход към Д ругия,
допълнителен способ за опознаване на онова, кое
то не е собственото ни „ а з“ . Д а ж е когато чувственост
та отсъствува при срещите ни с другите, пак именно
чрез допира се р аж д а или умира наш ето вълнение: протнвната ръка на старицата, която ми поднася своята
просба, потното чело на агонизиращ ия ми бащ а, изми
тата от мен рана на войника. И най-интелектуалнпте,
и най-неутралните човешки отношения се осъщ ествяват
чрез тази систяма от телесни знаци: внезапно проясне
ния поглед на трибуна, комуто обясняват някаква м а
невра в деня преди битката, безличния поздрав на под
чинения, зам ръзн ал в чинна стойка при нашето появя24

ване, дружелю бния поздрав на роба, комуто б лагодаря
за донесеното блюдо, или ценителската усмивка на
стария приятел, комуто подарявам гръцка камея. При
повечето хора и най-леките, и най-повърхностните кон
такти са достатъчни, за д а задоволят или дори да презадоволят наш ето ж елание. Ако пък тези контакти се
засилят и се ум нож ат около една-единствена личност,
докато я обгърнат изцяло, ако всяка частичка от нечие
тяло се изпълни със същите вълнуващ и символи както
чертите на лицето, ако едно-единствено същество, вместо
да ни вдъхва в най-добрия случай раздразнение, удо
волствие или досада, ни зав л ад я в а като музика или
ни измъчва като нерешен проблем, ако от периферия
та мине в центъра на наш ия свят и най-сетне ни ста
не по-необходимо от самите нас, ето че се извърш ва
удивителното чудо, в което аз виж дам по-скоро з а в л а 
дяване на плътта от страна на духа, а не само проста
игра на плътта.
Подобни възгледи за любовта биха могли да ме до
ведат до кариерата на прелъстител. Ако не съм я осъ
ществил, то е, защ ото без съмнение съм правил нещо
друго, ако и да не е по-добро. По липса на тал ан т по
добна кариера изисква усилия и дори хитрости, за кои
то не се чувствувах призван. У м оряваха ме все същ и
те клопки и вечните ходове, които не отиваха по-далече от сам ата победа. Техниката на големия прелъ
стител изисква лекота и безразличие при преминаване
то от един обект към друг, които не са ми присъщи;
във всеки случай мен напускаха по-често, отколкото
обратною ; никога не съм могъл да проумея как е -възможно да се наситиш на някогоГН!^ёТмёж 1^ д а ’ И з
мерим точно богатствата 7 ~който всяка нова"лю бов ни
носи, да я гледаме как се променя и мож е би как оста
рява се съчетава зле с големия брой завоевания. Н я
кога вярвах, че чувството ми за красота ще замести
добродетелите и ще ме предпази от най-долни изку
шения. З абл у ж д авал съм се. П оклонникът на красотата
Успява да я открие навсякъде, подобно на з л а т а ж и л 
ка в най-неблагородните пластове. Боравейки с тези
'- - ъ р ш е н и , замърсени или изпотрошени шедьоври,
стве И31?итва Удоволствието на познавача, който единйЬогН кос?екционира керамични вази, считани за най
ТИ' Една сериозна пречка за човека с вкус е ви
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сокото обществено положение, криещо опасността от
ласкателство и изм ам а, присъщи на всяка почти а б 
солютна власт. М исълта, че някой е способен да се
преструва, макар и най-малко, пред мен, мож е да ме
н акара д а го съ ж ал явам , презирам или мразя. С традал
съм от тези неблагоприятни страни на съдбата си, к а к 
то беднякът страда от своята нищета. З а м алко щях
д а повярвам в илю зията, че се харесвам, когато в
същ ност зная, че се налагам . Но отвращ ението или
мож е би глупостта започват именно от този момент.
Най-сетне пред добре известните хитрости на прелъстителството човек би предпочел простите истини на
разврата, ако и тук не господствуваше л ъ ж а та. Готов
съм д а приема по принцип, че проституцията е изкуст
во като м асаж а или бръснарството, но вече не се чувствувам добре и при бръснарите, и при масажистите.
Н ям а нищо по-противно от нашите съучастници. М но
гозначителният поглед на кръчм аря, който ми п редла
га най-хубавото си вино, лиш авайки от него някой
друг, още като млад ми беше достатъчен, за да ме
отврати от забавлен и ята в Рим. Неприятно ми е, ко
гато някой мисли, че е способен да отгатне ж еланията
ми, да ги предвиди и да се приспособи механично към
моя предполагаем избор. Ж алкото и обезобразено от
раж ение на собственото ми „ а з“, което някой човешки ,
м озък ми предлага в подобни моменти, е в състояние да |
ме, н акара да предпочета тъж ните последици от аскв- |
тиз"ма. Ако легендата не преувеличава нищо за край
ностите на Нерон или за перверзните домогвания на
Тиберий, то вероятно чувствеността на тези големи по
требители на любовни наслади е била съвсем притъ
пена, щом са прибягвали до такива сложни средства,
а презрението им към себеподобните — твърде силно,
та равнодуш но са понасяли да бъдат осмивани или
използувани. И ако все п ак почти съм се отказал от
прекалено маш иналните форми на удоволствие или не
съм отишъл много далече в това отношение, д ъл ж а го
повече на щ астливата си звезда, отколкото на неустой
чивата си добродетелност. О старявайки, бих могъл от
ново да изпадна в подобни слабости, така както ч0'
век се поддава на ум ората или на хаоса. Болестта и
сравнително б ли зката см ърт ще ме предпазят от едно
образното повторение на същ ите движ ения, подобни
на провлаченото рецитиране на наизустен урок.
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От всички блаж енства, които ме напускат постепен
но, сънят е едно от най-ценните, но и най-общодостъпните. Човек, който спи малко и зле, опрян на мно
ж ество възглавници, разп олага с много време за р а з
мишления върху тази особена наслада. П ризнавам , че
най-съвърш еният сън е почти задълж и телн о допълне
ние към лю бовта — взаимна отмора, отразена в две
тела. Но това, което ме вълнува в случая, е специфич
ната зага д к а на съня сам за себе си, неизбежното по
тъване всяка нощ на голия, самотен и безпомощ ен чо
век в океан, където всичко се мени — цветове, плът
ност, д аж е ритъм ът на диш ането — и където срещ а
ме мъртвите. Това, което ни успокоява след съня, е,
че човек излиза от него, при това непроменен, защ ото
някаква странна заб р ан а ни пречи да вземем със себе
си точния спомен на сънищ ата си. Друго, което също
ни успокоява, е, че сънят лекува умората, м акар и
временно, по най-ефикасния начин — просто като пре
ставаме д а същ ествуваме. И тук, както и в други слу
чаи, удоволствието и умението се състсит в това д а се
отдадеш съзнателно на блаж ен ата заб р ава, д а приемеш
да бъдеш по-слаб, по-тежък, по-лек и по-неясен, от
колкото си. П о-нататък пак ще се върна на изумптелння свят на сънищ ата. Сега предпочитам да говоря за
случаите на същ инския сън и същинското пробуж дане,
които граничат със см ъртта и възкръсването. Опит
вам се да възстановя точното усещ ане на внезапно обо
рилия ме юношески сън, когато заспивах съвсем обле
чен над книгите, пренесен изведнаж от м атем атиката
или правото в един пълноценен и здрав сън, так а и з
пълнен с неупотребена енергия, че през затворените си
клепачи усещах, так а д а се каж е, самото същ еству
ване в най-чистия му вид. Спомням си внезапното задрямване направо върху голата зем я сред гората след
уморителен лов, когато се събуж дах от лаенето на стъ
пилите върху гърдите ми кучета. И зчезването в съня
беше толкова пълно, та всеки път си мислех, че ще се
събудя друг човек, и бивах огорчен и учуден от съ въ р 
шения механизъм, който ме връщ аш е от толкова д а 
в тази м алка частица от човечеството, която бях
'
а з‘ К акво представляват онези особености, на
• щг'^ 0 д ъ Ржим так а много, щом не значат нищо за спя
- * освободен от тях? З а секунди, преди отново да

вляза неохотно в тялото на Адриан, аз успявах да се
н асладя почти съзнателно на онзи лишен от плът чо
век, на онова същ ествование без минало.
От друга страна, на болестта и възрастта същ о са
присъщи чудеса: те п олучават от съня други форми на
блаженство. Преди около една година, след крайно и з
тощителен ден в Рим, изпитах так ав а отмора, при ко я
то изчерпването на силите предизвиква същ ите чудеса
или по-точно други, различни от чудесата, които в ъ р
шеха безкрайните резерви от сили в миналото. Вече
твърде рядко отивам до града и се старая д а свърш вам
възмож но най-много работа. Този ден беше неприятно
претрупан: имах заседание в С ената, последвано от
заседание в съда и от безконечен спор с един от кве
сторите; накрая присъствувах на религиозна церемо
ния, която не мож еш е да се съкрати, при все че в а л е 
ше дъж д. С ам ият аз бях обединил и сгъстил тези р а з
лични дейности, за д а оставя възмож но най-малко вре
ме за досадни просби и ласкателства. Завръщ ането на
кон беше една от последните ми разходки от този вид.
П рибрах се във В илата отвратен, болен, беше ми сту
дено, както е студено иа човек, чиято кръв се оттегля
и вече не тече по вените. Ц елер и Хабрий се засуетиха
около мен, но и вниманието може д а бъде уморител
но, дори когато е искрено. С лед като се оттеглих, по
гълнах няколко лъж ици топла каш а, която приготвих
сам, съвсем не от мнителност, както мож е д а си по
мисли човек, а защ ото по този начин си позволявах
удоволствието д а остана самичък. Л егн ах си, но сънят
бягаш е далеч от мен, както здравето, младостта и си
лата. Засп ал съм. П ясъчният часовник ми показа, че
бях спал едва час. Н а моята възраст кратките мигове
на пълен унес са равни на съня, който някога траеше
половин завъртван е на звездите; сега времето ми се
измерва с много по-малки единици. Но и един час беше
достатъчен, за да се извърш и скромного и удивително
чудо; топлината на кръвта ми сгряваш е ръцете; сър
цето н белите ми дробове отново заработваха с ж ела
ние; ж ивотът потичаше като не много обилен, но на
дежден пстск. З а кратко време сънят беше заличил
умората от добродетелната ми дейност със същ ата без
пристрастност, с каквато би го сторил и за пороците
ми, защ ото бож ествената същност на великия лечител
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се състои в това, че благотворното му действие над
спящ ия се извърш ва, без да се съобразява с него, така
както лечебната вода съвсем не се интересува кой пие
от извора.
И ако мислим толкова малко за едно явление, което
поглъщ а поне една трета от ж ивота ни, то е, защ ото
е нужна известна скромност, за да оценим добрините
му. Гай К алигула и справедливият Аристид са равни
в съня; аз сам ият се отърсвам от безсмислените си и
важни привилегии и по нищо не се разли чавам от не
гъра пазач, който спи на прага на стаята ми. К акво
представлява безсънието освен своенравното упорство
ла съзнанието ни да произвеж да мисли, поредица от
съждения, силогизми и чисто негови определения, не
желанието му да отстъпи мястото си на божественото
безсмислие на затворените очи или на мъдрото б ез
умие на сънищ ата? Този, който не спи, а от няколко
месеца насам имам твърде много поводи д а изпробвам
това състояние върху себе си, повече или по-малко съ з
нателно отказва да се довери на потока на нещата.
С ъбрат на с м ъ р т т а . . . И сократ се е заб л у ж д ав ал и не
говата ф р аза не е нищо друго освен риторичен ефект.
Започвам д а опознавам см ъртта; тя крие други тай 
ни, още по-чужди на човеш ката ни участ. Ала тайните
на отсъствието и частичната заб р ав а са так а препле
тени и така дълбоки, че ясно чувствуваме как някъде
'Тези два потока, белият и черният, се сливат в едно.
Никога не съм наблю давал с удоволствие съня на
обичаните от мен хора; почиваха си от мен, зная, и
някак ми се изплъзваха. Всеки човек се срам ува от
лицето си, белязано от съня. Колко пъти, станал р'ано,
за да работя или чета, ми се е случвало д а подреж 
дам сам смачканите възглавници, разхвърляните з а 
вивки, тези почти неприлични следи от срещите ни с
небитието, доказателство, че всяка нощ преставаме да
съществуваме.

й о м я°СТеПеНН° писмот0’ което започнах, за да те осве® отмо 3 Влошаването на моето състояние, се превърна
^
ра за мен. Вече нямам нужните сили д а се за-

нимавам дълго с държ авн и те дела и това писмо пред
ставлява писменият разм исъл на болен, който разго
варя със спомените си. Сега си поставям по-висока цел:
имам намерение д а ти р азк аж а живота си. Вярно е,
че миналата година написах официален отчет за дей
ността си, а секретарят ми Флегон постави името си н а
чело на този документ. В него съм л ъ гал възм ож но
най-малко. Въпреки това д ърж авн и ят интерес и благо
приличието ме принудиха д а преправя някои факти.
И стината, която искам д а излож а тук, не е особено
скандална или е так ава дотолкова, доколкото всяка
истина може д а предизвика скандал. Не очаквам да
разбереш нещо с твоите седемнайсет години. Д ъ р ж а
обаче д а те поуча и може би дори да те шокирам. И з
браните от самия мен наставници ти дадоха строгото,
контролирано и може би прекалено щ адящ о възп ита
ние, от което в крайна сметка очаквам много за самия
теб и за Д ъ р ж ав ата. В зам ян а тук ти предлагам един
разказ, лишен от предразсъдъци и отвлечени принци
пи, почиващ на опита на един-единствен човек, и това
съм аз. Не знам още до какви заклю чения ще ме до
веде моят разказ. Р азчитам на този преглед на фактите, за д а определя мястото си, да извърш а преценка
на д ел ата си или най-малкото д а се опозная по-добре,
преди д а умра.
К ато всеки друг и аз разполагам само с три начина
за преценка на човешкото съществование: изучаване
то на собственото „ а з“ — най-трудният, най-опасният,
но и най-плодотворният метод; наблюдението над хо\ у рата, които най-често успяват да скрият от нас тайни" те си или правят всичко, за да ни н акарат д а повяр
ваме, че имат такива; книгите със своеобразните греш
ки в зрителната точка, които възникват между редо
вете. Прочел съм почти всичко, написано от нашите
историци, поети и дори разказвачи, въпреки че послед
ните са известни като лекомислени, п им д ъл ж а може
би повече информация, отколкото съм събрал от твър
де разнообразните ситуации на собствения си живот.
Писаното слово ме научи да се вслуш вам в човешкия
глас, так а както величествената неподвижност на ста
туите ме научи д а ценя жестовете. От друга страна,
по-късно ж ивотът внесе своето осветление вър.хУ
книгите.
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Книгите обаче лъж ат, дори най-правдивите. По лип
са на думи и изрази, в които биха могли д а вместят
живота, най-бездарните представят само ж алко и бле
до подобие от него. Някои автори, като Л укан, го утеж 
няват и отрупват с неприсъщ а нему търж ественост; дру
ги пък, като Петроний, го правят по-лек, превръщ ат го
в куха и подскачащ а топка, която без усилие за п р а 
щаш и поемаш в една безтегловна вселена. Поетите ни
пренасят в по-просторен и по-красив свят, по-пламенен и
по-кежен от този, който ни е отреден, и затова имен
но различен, но почти необитаем на практика. З а да
могат д а я изучат в чист вид, философите подлагат
действителността на приблизително същите преобразо
вания, които огънят или чукът нанасят на телата: нищо
от това, което сме знаели за човека или за събитието,
не изглежда д а остава в тези кристали или тази пе
пел. Историците ни п редлагат прекалено завърш ени
системи за миналото, с поредици от причини и след
ствия, твърде точни и ясни, за да са били напълно вер
ни някога; те прекрояват покорната и мъртва м ате
рия и аз зная, че дори П лутарх на празно ще се д о
могва до А лександър. Авторите на еротични разкази
приличат на месари, които окачват на тезгяха ценени
от мухите късове месо. Трудно бих се примирил със
свят без книги, но действителността не е в тях, защ о
то не се помества цялата.
Непосредственото наблюдение над хората е ощ е понепълноценен метод, задоволяващ се най-често с дол
нопробни изводи, които подхранват човешкото злож елателство. Сан, обществено положение, всякакви слу_ чайности стесняват зрителното поле на изследователя
на човешкия род: моят роб има напълно различни от
моите възможности за наблюдение; но и неговите, и
моите са еднакво ограничени. С тарият Евфорион ми
подава от двадесет години насам гъб ата и шишето с
масло, но моето познание за него се изчерпва със служ ата му при мен, а неговото за мен — с моята баня,
| н * * к и опит Дн научим повече ни се струва, както на
^ п е р а т о р а , така и на роба, неуместно любопитство. Едва
£ не всичко, което знаем за другите, е от втора ръка.
Ч К ^ з Н-ЯК°^ слУЧа™ ° се изповядва, той защ и щ ава своята
А 0пРаВдателната му реч е готова предварнтел! * : • ' ко го наблю давам е, той не е сам. Упреквали са
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ме, че обичам д а чета докладите на рим ската полиция;
в тях непрестанно откривам поводи за изненада; прия
тели или заподозрени, непознати или близки, тези хора
ме учудват; техните безумства служ ат за оправдание
на моите. Н е ми омръзва да сравнявам облечения с
голия човек. Но тези така наивни и обстоятелствени
доклади се прибавят към купчината досиета, без ни
най-малко да ми помогнат при издаването на оконча
тел н ата присъда. Това, че строгият на вид сановник е
извърш ил престъпление, никак не ми позволява да го
опозная по-добре. И зправен съм пред две явления
вместо едно: впечатлението от сановника и престъпле
нието му.
Колкото до наблюдението над собственото ми „ а з “,
правя го по принуда, макар и само за да бъда в мир
с индивида, с когото ще бъда принуден д а ж ивея до
последния си ден, но едно съж ителство, траяло близо
шейсет години, все още крие не м алко опасности от
грешки. И най-дълбокото познание на собственото ми
„ а з“ е мъгляво, интуитивно, неизразимо и потайно като
съучастничество. При един по-безпристрастен поглед то :
е сковано и сухо като теориите за числата, които мога ;
д а разработя: напрягам целия си ум, за да погледна |
отдалеч и отвисоко ж ивота си — и тогава той се пре
връщ а в нечий друг живот. Но тези д ва пътя на позна
ние са трудни и изискват: първият — д а проникнеш в
себе си, а вторият — да излезеш от собственото си „ а з“.
По инерция и аз като всеки човек се стремя д а ги з а 
меня с най-баналните средства — една представа за
ж ивота ми, частично
видоизменена от представата,
която общественото мнение си съставя за него, готови
преценки, т. е. неточни преценки, прилични на предва
рителна кройка, към която несръчен шивач се мъчи да
пригоди нашето парче плат. Неравностойни средства;
повече или по-малко изхабени оръдия; но не притежа
вам други: именно с тяхна помощ изграж дам , докол
кото мога, представата си за своята човеш ка орис.
Когато се вглеж дам в живота си, откривам ужасен,
че няма определен облик. Ж ивотът на героите, този,
за който ни р азк азв ат, е ясен; той е устремен като
стрела право към целта. Повечето хора с охота свеЖ-|
дат ж ивота си до една ф ормула, нерядко израз на са-_
мохвалство или оплакване, доста често на протест,
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вам етта им услужливо им измисля едно обяснимо и
ясно същ ествование. О чертанията на моя ж ивот са посмътни. К акто често се случва, това, което го хар ак те
ризира най-точяо, е м ож е би онова, което не съм бил:
добър войник, но не вели к военачалник, лю бител на из
куството, но не артист, за какъвто се см яташ е преди
смъртта си Нерон, способен н а престъпления, но съ в 
сем не обременен с тях. С лучва ми се да мисля, че ве
ликите хора се отличават именно с изключителното
място, което заем ат, и техният подвиг е в това, да го
запазят през целия си живот. Те представляват нашите
яолюси, пълната ни противоположност. Заем ал съм по
следователно всякакви крайни позиции, но не съм се
зад ърж ал на тях; ж ивотът винаги ме е и зтласквал о т
там. Въпреки това не мога да се похваля като някой
добродетелен орач или носач, че съм имал умерено с ъ 
ществуване.
Подобно на планински пейзаж , дните на моя ж и 
вот изглеж дат съставени от различни, безразборно стру
пани материали. В него виж дам природата си — са
мата тя разнородна, образуван а от равни части ин
стинкт и култура. Тук-таме се открояват гранитните
върхове на неизбежното; н авсякъде наоколо — отлом
ките от сривовете на случайността. С тар ая се д а огле
дам живота си с цел д а открия неговия зам исъл, про
следявайки било оловна, било златн а ж и лка или те
чението на подводна река, но този измамлив зам исъл
не е нищо друго освен заблуда на паметта. О т време
на време като че ли разпознавам пръста на съдбата в
някоя среща, предзнаменование или определена поре
дица от събития, но твърде много пътищ а не водят ни
къде и твърде много суми не д ав ат общ сбор. В това
разнообразие и това безредие долавям присъствието на
една личност, но нейният образ и зглеж д а едва ли не
винаги налож ен от обстоятелствата; чертите й са р аз
мазани като отраж ение върху вода. Н е съм от тези,
конто твърдят, че д елата им не приличат на тях. Дел5 ! а трябва д а ни приличат, тъй като са единственото
М№'р'и Л0 за нас^ единствен и ят начин да оставим следа в
йена на другите или д аж е в собствената си памет;

Ш

.ЯЮи^Р.ТО може би

ПЯЗЛИКЯТЯ

МРЖЛУ мъптиия и живия чо-

м еж ду мен и д елата, от които съм изграден, същ ест
вува трудно определимо отстояние. Д оказателство з а
това е, че непрестанно изпитвам нуж да да ги п одла
гам на преценка, д а ги обяснявам, д а д авам сам п а
себе си сметка за тях. Н якои от краткотрайните ми на
чинания са вероятно незначителни, но дорм дейности*
простиращи се върху целия живот, не означават много
повече. В момента, когато пиша това, мисля например*
че едва ли е важ ен ф актът, че съм бил император.
Впрочем три четвърти от ж ивота ми не се подда
ват на определение чрез делата; голям д ял от прищ евки
те, ж елани ята и намеренията ми остават мъгляви и не
уловими като призрак. О станалото, осезаем ата, претво
рена във ф акти дейност, едва ли е по-отчетливо, а по
редицата от събития са объркани като сънищ ата. И м ам
своя хронология, несъвместима с тази, която се позо
вава на основаването на Рим или на ерата на О лимпиа
дите. П етнадесет години във войската са по-кратки, от
колкото една утрин в Атина; има хора, с които съм об
щ увал цял живот, но които не ще разп озн ая в ада. И
пространствените представи се застъпват: Египет и Темпейската долина са съвсем близо, и аз не винаги съм в: '
Тибур, когато се намирам там. П онякога собственият мга !
ж ивот изглеж да банален до так ав а степен, че не заслу- |
ж ава да бъде описан, нито дори съзерц аван по-дълго,
и съвсем не е по-значителен, дори в собствените мк
очи, от ж ивота на първия срещ нат. Д руг път ми се
струва неповторим и затова именно без стойност, без
полезен, защ ото е невъзмож но да бъде сведен до ж из
нения опит на останалите хора. Нищо не обяснява моя >
живот: пороците и добродетелите ми съвсем не са до- :
статъчни за това; щ астието ми разкрива повече неща, ;]
но непоследователно, с временни прекъсвания и най- ;
вече без приемлива причина. Човеш кият разум отказва |
да приеме, че е рож ба на случайността, преходно дело ;
на съдба, която не ръководи никакъв бог, а още помалко самият той. Една част от всеки живот, дори наймалко достойният за изучаване, се прекарва в търсене
на неговия смисъл и начало, на корените му. Моето без-:.
еилие да ги открия понякога ме е к ар ал о д а клоня към,-;
свръхестествените обяснения и да търся в окултни
бълнувания отговора, който зд равият разум не може•
д а ми даде. К огато слож ните изчисления се о к а ж а т .,ио
грешни и самите философи нямат д а ни к а ж а т н _
повече, оправдано е д а се обърнем към волното
ликане на птиците или да потърсим упование в Да* ?
нито звезди.

VARIUS
M ULTIPLEX
M ULTIFORM IS*

Различни, променливи, многообразни (лат.). — Б. пр.
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Д яд о ми М арулин вярваш е в зв ез
дите. Този висок, изпит и пож ълтял от годините старещ
ме удостояваш е със същ ата степен на безм ълвна при
вързаност, без нежности и външ на изява, каквато про
явяваше към своя добитък, нивите и сбирките си от п ад 
нали от небето камъни. Беш е потомък на стар род, чии
то прадеди се бяха заселили в И спания още по врем е
то на Сципионите, и трети пореден сенатор в семейст
вото ни, което се числеш е към коннишкото съсловие
преди това. Беш е взел скромно участие в общ ествените
дела по времето на Тит. Този провинциалист не зн аеш е
гръцки и говореше латински с груб испански акцент,
който наследих и който предизвикваш е насм еш ка покъсно. Не беше съвсем необразован; след неговата
смърт намерихме в дома му рак ла, пълна с м атем ати
чески уреди и книги, недокоснати от двадесет години.
Притежаваш е полунаучни, полуселски познания, смесица от закостенели предразсъдъци и древна мъдрост,
характерни за стария Катон. Но през целия си ж ивот
Катон е бил човекът на римския С енат и на войната
Ка Ртаген> истински представител на суровия реа|
кански Рим. Почти непроницаемата твърдост на
. Щ >улин се коренеше в по-далечни и по-стари врем ена.
« 1 1 г,бе Ч0Век На племето, въплъщ ение на свещ ен и едНе стРашен свят, чиито следи откривах понякога
д ^ чеките ни гаАатели. Ходеше винаги гологлав; аз съДДШЬ което бивах упрекван по-късно; ж илавите му к р а к а
от сандали. С делничните си дрехи едва
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се различаваш е от старите просяци или от клечащ ите на
припек умислени изполичари. С м ятаха го за магьосник
и селяните се стараеха д а избягват погледа му. И маш е
необикновена власт над животните. В иж дал съм как
ста р ата му глава се д оближ ава предпазливо и приятел
ски до гнездо с усойници или как възлестите му пръс
ти изпълняват подобие на танц пред някой гущер. Н о
щем ме водеше да наблю давам е лятното небе от върха
на някой пуст хълм. Обикновено заспивах сред б разд и 
те, уморен от броенето на метеори. Той оставаш е сед
нал, с вдигната глава, като едва забележ им о се и звъ р
таш е заедно със звездите. Вероятно беше запознат със
системите на Ф илолай и на Хипарх или с тази на Арис
тар х от Самос, която по-късно предпочитах, но тези тео
рии не го интересуваха вече. З а него звездите бяха
плам тящ и точки, предмети като камъните и леииькте
насекоми, от които също извличаш е предзнаменования,
съставни части на вълш ебна вселена, която съчетава
ш е в едно волята на боговете, влиянието на демош пе
и човеш ката участ. Беш е съставил хороскопа ми. Една
нощ дойде при мен, разтърси ме, за да ме събуди, и ми (
съобщ и, че ще бъда владетел на света, със същ ия ле- |
ко сърдит лаконизъм , с който би предсказал предстоя
щ ата добра реколта на хората от чифлика си. След
което, обзет от съмнение, взе главня от огъня от лозо
ви съчки, оставен д а ни топли през студените часове на
нощ та, приближи я до р ъ к ата ми и прочете в пълничка- :
т а ми детска длан (бях на единадесет години) и аз не
зн а я какво потвърждение на изписаните по небето зна-,
ци. З а него светът беше едно цяло; р ъ к ата потвърж да
ваш е звездните знамения. Тази вест ме развълнува пом алко, отколкото би могло да се помисли: децата не се
учудват на нищо. Мисля, че после той забрави собст
веното си предсказание, с присъщото за напредналата;
в ъ зр аст безразличие към настоящи и бъдещ и събития.
Е дна сутрин го намериха в кестеновата горичка крак
имението ни, вече изстинал и и зкълвал от грабливите
птици. Беш е се опитал д а ми предаде изкуството сН;
преди своята смърт, но без успех; природната ми
бознателност се насочваш е непосредствено към за!чЛ) .
ченията, без д а се обременява със сложните и някак пр *
тивни подробности на неговата наука. Ала увлечени *
ми към някои опасни експерименти определено ми о
н а оттогава.
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Б а щ а ми, Елий Афер Адриан, беше преизпълнен с
добродетели мъж . Ж ивотът м у бе преминал безславно
д е разни длъж ности, а гласът му никога не бе значел
мещо в С ената. Противно на обичайната практика него
вата служ ба на управител в А фрика не му беше до
деела богатство. У нас, в испанската мушшипия И тадика, силите му се изчерпваха в непрекъснато у р еж д а
не на местните конфликти. Беш е неамбищ ю зен, мрачен
я подобно на много хора, които постепенно се обезли 
чават с годините, беше започнал д а влага м аниакално
старание и в най-дребните неща, до които свеж даш е и
себе си. Аз също преминах през достойните з а уважение
изкушения н а прекалената старателност и добросъвест
ност. Ж изненият опит б е развил у бащ а ми изклю чи
телно недоверие към хората, което се прояви и към
мен още като дете. Успехите ми, ако би бил техен сви
детел, ни най-малко нямаш е д а го заслепят; сем ейна
та гордост бе прекалено голяма, за да допусне, че и
аз бих могъл д а допринеса нещо за нея. Б ях на д в а 
найсет години, когато този преуморен човек ни напусна
завинаги. М айка ми остана вдовица до края на ж иво
та си; не я видях никога повече след деня, в който потег
лих за Рим, повикан от своя настойник. Запом нил съм
издълженото й лице н а испанка, излъчващ о тъж н а доб
рота, спомен, подсилен от восъчния й бюст от С тената
на предците. Тази безупречна м атрона имаш е присъщ и
те за жените от Кадис малки, -обути в тесни сан д ал и
крака, а лекото лю леене в походката й напомняш е
танцьорките от този крак.
Често съм р азсъ ж д ав ал върху греш ката, която д о
пускаме, предполагайки, че -едиа личност или семейстнепременно споделят идеите или събитията на века,
«'‘•който живеят. О тзв у къ т от римските интриги едва
'стигаше до родителите ми в отдалечения испански край,
«ъпреки че по времето на бунта срещу Н ерон дядо ми
еше предложил гостоприемството си на Г алба за ед^ н о щ . Ж ивеехме със спомена за някой си Ф абий Адри- изгорен жив от картагенците при обсадата на Ути::|!|!|3 а друг Ф абий — злополучен воин, преследвал Митпо пъти1иата н а Мал"а А зия — тъм на герои на
.ни от блясък архиви. Б ащ а ми не знаеш е почти
П11сателите от своето време: Л у к а н и С енека
ясизвестни, въпреки че произхож даха от И сда39

ния като нас. П рачнчо ми Е ла», образован човек, се з а 
доволяваш е с четивото иа най-известните автори от вре
мето на Август. П ренебрежението към съвременната
мода им спестяваш е много греш ки във вкуса; то ги бе
предпазило от всякаква риторична високопариост. Елкнофилството и Ориентът бяха- също неизвестни или пре
ценявани отдалече с навъсена строгост; мисля, че в це
лия полуостров нямаш е нито една-единствена х у б ава
гръцка статуя. П естеливостта вървеш е ръка за ръка с
богатството, известна селска иростоватост — с едва ли
не пресилена търж ественост. С естра ми П олина беше
сериозна, м ълчалива и навъсена; омъж и се м л ад а за
старец. Бяхме абсолютно почтени., а към робите — су
рови. Към иищо не проявявахме лю бопитство; стараех
ме се д а мислим така, както подобава на римски гр аж 
дани. Съдено ми бе да пропилея всички тези дебродетели, ако това бяха наистина добродетели.
Сиоред официалното схващ ане един римски импера
тор трябва да ое роди в Рим, но а з съм роден в И тали
ка; именно към тази суха, но плодородия страна при
бавих по-късно толкова много области от СЕета. В то
ва схващ ане има нещо хубаво: то доказва, че решения
та на ум а и на вол ята стоят над обстоятелствата. Истин
ското родно място е там , където за пръв път сме от
правили разум ен поглед към себе си; първото ми оте
чество бяха книгите и в по-малка степен — училището.,;
Испанските училищ а бяха повлияни от ировинциалната
атмосфера. Училището на Теренций- С кавър в Рим пре
подаваш е посредствено поетите и философите, но то
твърде добре подготвяш е за превратностите на човеш
кото същ ествуване; преподавателите упраж н яваха та
къв гнет над учениците си, какъвто бих се срамувал Д*
налож а над себеподобните си; затворен в тесните гра
ници иа своите знания, всеки от тях презираш е колеги
те си, които също так а ограничено знаеха нещо ДРУ'"а
Тези педанти преспиваха от словесни битки. Спорове
те за старшинство, интригите и клеветите ме лрнучих!
към онова, с което щ ях да се сблъскам по-късно въ
всички обществ-а,. в които щях да ж и вея, но към- то-
тук се прибавяш е и детската жестокост. Въпреки вси
ко обичах някои от учителите си, както и с т р а н и ;
интимни и двусмислени отношения, съществуващ и м
д у преподаватели и ученвци. О бичах и песента на с I

ннте, звучащ а в нечий старчески глас, който за пръа
път ви разкрива един ш едьовър или ви изяснява нова
идея. Впрочем най-великият прелъстител съвсем не е
Алкивиад, а Сократ.
М етодите на преподавателите по грам атика и рето
рика са мож е би по-малко нелепи, отколкото смятах?
по времето, когато бях подложен на тях. Със своята
смесица от логични п равила и произволна употреба гр а 
матиката предлага на младия ум предварително усе
щане за онова, което науките за човешкото поведение,
правото и м оралът ще му поднесат по-късно, за онезисистеми, в които е узаконен инстинктивният човеш ки
опит. Щ о се отнася до упраж ненията по реторика, к ъ 
дето последователно бяхме ту Ксеркс, ту Тем истокъл,
Октавиан или М арк-Антоний, те ме опияняваха; чувствувах се Протей. Те ме научиха да прониквам после
дователно в м исълта на всеки човек, да разбирам , ч е
всеки реш ава, живее и умира според собствените си з а 
кони. Четенето на поетите ме разтърси още повече: н е
съм сигурен, че откритието на лю бовта е непременно попрекрасно, отколкото откритието на поезията. Тя м е
преобрази: посвеш аването в смъртта едва ли ще ме въ
веде по-далече в един различен свят, отколкото един з а 
лез от Вергилий. По-късно предпочитах суровия Ений,
така близък до свещените корени на раеата ни, горчи
вата мъдрост на Л укреций или — пред щ едрата волност
на Омир — умерената пестеливост на Хезиод. О собена
ми допадаха най-непроницаемите и трудни поети, кон
то принуждаваха мисълта ми на най-изтощ ителна гим
настика, най-съвременните или най-старите, тези, които
откриваха нови пътища пред мен или м » пом агаха д а
Намеря отново изгубените. По същото време в поезията
обичах най-много онова, което непосредствено въздейсгвува на чувствата, гладкия м етал на Хораций, Овидий
г’ "зговата мекота на човешка плът. С кавър ме хвърли
в отчаяние, уверявайки ме, че никога не ще бъда н ищ о
Рм'о освен посредствен поет: липсвали ми д ар б ата ге
;илежанието. Д ълго вярвах, че е сгрешил, и все още?
V* някъде под ключ една-две любовни стихосбирки^
%?ест° п°Д ражание на Катул. Ала отсега н а та тъ к
1„ ие ме вълнува дали собствените ми творения са.
- 011911 за внимание, или не.
е бъда признателен до края на ж ивота си на С к а 41

вър, задето ме накара да уча гръцки отрано. Бях още I
дете, когато за пръв път се опитах д а чертая със стило
■буквите на тази непозната азбука: това бе за мен откри
ване на нови светове, начало на странствуванията ми и на '
усещ ането за един колкото обмислен, толкова и неосъз
н ат избор, както при любовта. Обичах този език з а р а 
д и гъвкавостта му на здраво тяло, богатия му речник, в
■който всяка дум а отразява непосредствената и разн о
образие връзка с действителността, а също и за това, .
ч е почти всичко най-добро, казано от хората, е било и з
речено на гръцки. Зн ая, че същ ествуват и други езици:
те са или закостенели, или тепърва ще се родят. Е ги
петските свещ енослужители ми п оказаха своите древни
■символи — по-скоро знаци, отколкото думи — п раста
ри опити за класиф икация на света и на нещ ата, гро■бовен езнк на м ъртва раса. П о време на Ю дейската вой
н а равинът Й еш уа ми разясни буквалния смисъл на ня- :
кои текстове от този език на фанатици, так а обсебени
-от своя бог, че са пренебрегнали човешкото. Във вой- |
ск ата се запознах с езика на келтеките помощни части
л особено си спомням някои от п есн и те.. . О баче в ар в ар 
ските говори са ценни най-вече като резерв за човеш
ката реч, а вероятно и заради това, което ще изразяват
един ден. Напротив, гръцкият език е оставил зад себе
си цели съкровищ а от човешки и държ авен опит. От
йонийските тирани до атинските демагози, от целомъд- :
рен ата суровост на А гезилай до изстъпленията на Д ио
нисий или на Деметрий, от изм яната на Д ем ар ат до
лоялността на Филопимен, всичко, което всеки от нас
би могъл да направи, за д а навреди на ближните си или ■
д а им служи, е било поне веднъж извършено от грък. С ъщ ото е и с личния ни избор: от цинизма до идеализ- ;
м а, от скептицизма на Пирон до свещените блянове на ■
П и тагор, нашите откази или съгласия не са нещо ново;
■и добродетелите, и пороците ни имат гръцки образци- ;
Н ищ о не може да се сравни с красотата на някой ла- .
тикски надгробен или оброчен надпис: издълбаните;
върху кам ъка думи обобщ ават с безпристрастно вели- <
чие всичко, което трябва да знае за нас светът. Управ- ■
л я в а х империята на латински; надгробният ми надвие
ще бъде изписан на латински по стените на м а в з о л е
гни край Тибър, но ще съм ж ивял и мислил на ГРъиКД
Б я х на ш естнайсет години: връщ ах се след време
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престой в Седмия легион, разполож ен по това време
сред Пиренеите, в една дива област на отсамна И спа
ния, твърде различна от ю ж ната част на полуострова,
■където бях израснал. М оят настойник, Ацилий Атиан,
.с чете за разумно да ме възнагради за няколкото ме
сеца суров ж ивот и ожесточено ловуване, като продъл
ж а образованието си. М ъдро прие да бъде убеден от
«Скавър да ме изпрати в Атина при софиста Исей, блес
тящ мъж , най-вече надарен с ряд ък импровизаторски
талант. Атина незабавно ме покори; непохватният уче
ник, плахият юноша за пръв път се н аслаж даваш е на
свежия и въздух, на бързите разговори, на разходките
през дългите розови вечери, на несравним ата лекота на
дискусиите и развлеченията. Зан и м авах се последовател
но с математика и изкуство, успоредно правех проучва
ния; в Атина имах също възмож ност да следвам курса
по медицина на Леотихид. П роф есията на лекар би ми
допаднала; нейните принципи не се отличават същ ест
вено от духа, в който се опитах да упраж ня зан аята
си на император, Обикнах страстно тази твърде близка
до нас и поради това неточна наука, предмет на увл е
чения и грешки, но непрестанно усъвърш енствувана
благодарение на непосредствения си контакт с голото
човешко тяло. Л еотихид възприемаш е нещ ата от найположителната им страна: беше изработил чудесна си
стема за наместване на счупени кости. Често се р азхож 
дахме край морето вечер: този универсален учен се
интересуваше от строеж а на раковините и от състава
на: морската тиня. Л ипсваха му възмож ности д а прави
брити; съж аляваш е за лабораториите и дисекционните
зали на Александрийския музеи, който бе посещ авал
# о млад, за сблъсъка на мнения и за изобретателна
та състезател но ст на колегите си. С хладния си ум той
ме научи да предпочитам нещ ата пред думите, да се па«я от готовите постановки, по-скоро д а наблю давам ,
^к о л к о то да съдя. Този язвителен грък ме научи на
^етодичност.
Ж , Въпреки легендите, които се носят за мен, твърде
••• 0 СЪм обичал младостта, собствената — по-малко
<.**ка ДРУга. С ама по себе си тази толкова прехвале: ад°ст ми се е струвала най-недодяланият период
!с е б а ~ неясен, неуловим, уязвим и безформен. От
V ' е си се Ра з бира, че открих известен брой пре
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красни изключения от това правило, две или три от кои
то възхитителни, а сред тях ти, М арк, бе най-чистото.
Щ о се отнася до мен, на двадесет години бях почти
същият, какъвто съм днес, но без нужното постоянство.
Всичко в мен не беше лошо, но можеш е да бъде: д об 
рото или най-доброто съж ителствуваш е с най-лошото.
Н е мога да мисля без срам за невежеството си по от
ношение на света, който смятах, че познавам, за нетър
пението с.и, за лекомислените си амбиции и за грубата
си ненаситност. Д ал и да си призная истината? В Атина,
сред този живот на учение, където удоволствията има
ха своето дълж им о място, аз копнеех не за самия Рим ,
но за атм осф ерата на мястото, където непрестанно се
реш аваха и пререш аваха световните дела, за шума на
скрипците и предавателните колела в механизма на
властта. Ц аруването на Д омицнан беше вече към края
си; братовчед ми Траян, който се бе покрил със слава
на рейнските граници, се превръщ аш е в народен герой;
испанският род пущ аш е корени в Рим. В сравнение с ;
този свят на непосредственото действие лю бимата ми ;
гръцка провинция изглеж даш е заспала сред праха на
отж ивели времето си идеи, а политическата пасивност
на елините ми приличаш е на долна проява на бягство.
М оята ж а ж д а за власт и за пари, която често е първата
проява на ж а ж д а т а ни за власт, а също и за слава, ако
тряб ва да дадем това хубаво и пламенно име на нетърпе
нието си да се прочуем, беше неоспорима. Към това се '
прибавяш е и смътното усещ ане, че м акар п по-назад в .
много отношения, Рим печели предимство с това, че г
изисква от граж даните си, или поне от сенатското или |
коннишкото съсловие, да участвуват във важ ните дър- |
ж авни дела. Б ях стигнал до такова състояние, при кое
то чувствувах, че и най-баналният спор за вноса на еги
петско жито би ми дал повече знания за д ъ р ж авата, |
отколкото ц ялата ..Д ъ р ж ав а“ на П латон. Н яколко годи- |
ни преди това, още като млад римлянин, привикнал на |
военната дисциплина, заб елязах, че разбирам по-добре
от учителите си войниците на Леонид и атлетите на Пил- :
дар. Напуснах сухата и слънчева Атина зар ад и града, _
където покрити с теж ки тбги мъж е се борят срешу
февруарския вятър, където разкош ът и развратът са..!
лиш ени от привлекателност, но където и най-незначителните решения засягат съдбата на част от света и к

дето един м лад и не много глупав, ал а лю бознателен
провинциалист, вярващ , че се подчинява само на найгруби амбиции, щеше постепенно да ги загуби ведно с
осъщ ествяването им, д а научи д а се мери с хората и не
щата, да зап овядва и — което в крайна сметка мож е би
не е така м аловаж но — д а бъде полезен.
Всичко не беше дотам добро в издигането на добро
детелната средна класа, която заем аш е изгодни пози
ции с оглед на предстоящ ата смяна на реж им а: поли
тическата честност печелеше битката с помощта на
твърде съмнителни средства. П редоставяйки ц ялата ад 
министративна власт в ръцете на свои приближени, С е
натът допринасяш е още повече за изолирането на до- ’
ведения до безизходица Домициан. новите хора, с кои
то ме свързваха роднински връзки, може би не бяха
много различни от онези, на чието място щ яха да дой
дат; бяха най-вече по-малко покварени от властта. П ро
винциалните ми братовчеди и племенници ое н ад яваха
поне на някои по-иизши служби, а от тях се искаш е да
изпълняват честно зад ълж ени ята си. Аз също получих
своя дял: бях назначен за съдия по наследствените д е
ла. От този скромен пост наблю давах последните схват
ки от смъртоносния двубой между Д омициан и Рим.
Императорът бе загубил всякаква опора в града, к ъ 
дето се зад ър ж аш е само с цензта на многобройни екзе. куции, конто ускоряваха края му; цялата армия крое
ше планове за см ъртта му. Не разбрах много нещо от
тази битка, по-съдбоносна от битките на цирковата ар е
на; към притиснатия до стената тиранин изпитвах с а 
мо високомерното презрение на ученика на филосо
фите, какъвто бях тогава. С ледвайки съветите на Атиан,
изпълнявах зад ъл ж ен и ята си, без много д а се заним авам
е политика.
■ Тази година на труд почти не се разли чаваш е от го
дините на учение: не познавах правото; в съда имах
ищстието да бъда колега на В ераций Приск, който се
.у|Й?а<:и Да ме обучава и който остана мой правен съзйшрии и приятел до края на ж ивота си. Той принадлекъм онези редки умове, които, познавайки дадещ е ц и ал н о ст из основи, я виж дат, тъй да се каж е, отот една недостижима за непосветените гледна
1ат Н°' зап азв ат заедно с това чувството за относии стойност всред общия ред на нещ ата и я и з
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мерват с човешка м ярка. П о-вещ в п рактиката на з а 
кона от всичките си съвременници, той никога не се
колебаеш е пред полезните нововъведения. Б л аго д ар е
ние на него по-късно успях д а проведа известни рефор
ми. Н алагаш е се да помисля и за друго. Б ях зап ази л
провннциалното си произношение и първата ми реч в
съда предизвика буря от смях. В ъзползувах се от вр ъ з
ките си с актьори, което възмути семейството ми: уро
ците по дикция бяха в продълж ение на дни и месеци
най-тежкото, но и най-приятното ми задълж ение. Т е
бяха и най-добре п азен ата от всичките ми тайни. Д о 
ри р азв р атъ т се превръщ аш е в учение през тези труд 
ни години: опитвах се д а бъда в крак със зл атн ата рим
ска м ладеж , но никога не успях напълно. С м алодуш ие
то, свойствено за тази възраст, чиято чисто физическа
смелост се изразходва другаде, аз само наполовина
имах доверие в себе си; надявайки се, че ще заприли
чам на другите, подтисках или насилвах своята природа.
Не ме обичаха много. Впрочем нямаш е и защ о. И з- \
вестни мои черти, например лю бовта ми към изкуство|
то, които м инаваха незабелязан и у атинския ученик и> !
които щ яха да бъд ат повече или по-малко приети от' {
всички у императора, бяха пречка за офицера и санов
ника в първите му стъпки към властта. М оето елинофилство, което ту демонстрирах, ту скривах непохват
но, предизвикваш е насмеш ка. В С ената ме наричаха)
гръцкият студент. Това сложи началото на моята ле
генда — променливо и загадъчно отраж ение, съставено^ а
наполовина от постъпките ни, наполовина от онова,. | ,
което мисли за тях простолюдието. Безсрам ни тъж и- $
тели ми изпращ аха жените си, ако знаеха за връзката |
ми с нечия сенаторска съпруга, синовете си, когато без- |
разсъдно и злагах на показ увлечението си по някой |
млад мим. И зпитвах удоволствие д а см ущ авам с без
различието си тези хора. Н ай-ж алки бяха тези, които, за
д а ми се понравят, разговаряха с мен за литература.
Тактиката, която изработих на тези посредствени длъ ж 
ности, ми послужи по-късно при императорските ми
аудиенции: да се отдадеш напълно на всеки за краткотовреме на аудиенцията, да заличиш от света всичко, за,
д а оставиш за момента само този банкер, ветеран
■'
вдовица; да отдадеш на тези затворени в тесните ра ~
ки на своето съсловие най-различни хора ц ял ата учТ
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вост и внимание, които в най-хубавите митове п одаря
ваш на себе си, д а видиш к а к същ ите хора почти неиз
бежно се възп олзуват от твоето благоразполож ение, за
да се надуят като ж а б а та от баснята, и н акрая сериоз
но да посветиш малко от мислите си на техния проблем
или дело. С ъщ о както в кабинета на лекаря пред мен
се разгонваш е уж асът на стари омрази, п роказата на
лъжите. М ъж е срещу жени, бащ и срещу деца, отделни
родове срещу всички: малкото уважение, което изпит
вах към семейната институция, не мож а д а устои на това.
Не презирам хората. Ако беше так а, нямаш е д а
имам никакво право, нито основание д а се опитвам д а
ги управлявам . Знам , че са суетни, невежи, алчни, не
спокойни и способни на всичко, за да успеят, за д а се
издигнат дори само в собствените си очи или просто з а
да си спестят страданието. Зн ая, че съм като тях, по
не на моменти, или бих могъл да бъда като тях. Р а зл и 
ките, които заб ел язвам меж ду другите и мен, са твър
де незначителни, за да н атеж ат в крайн ата равносм етка.
С тарая се поведението ми да бъде еднакво отдалечено
и от хладното превъзходство на философа, н от наглост
та на един Ц езар например. И най-лропадналите хора
имат нещо светло в себе си: този убиец свири прилич
но на флейта; надзирателят, който разди ра с бич тяло
то на роба, е мож е би добър син, а този глупак_би р а з 
делил с мен и последния си за л ъ к хляб. М алко са оне
зи, които не бихме могли д а поучим удачно. Г ол ям а
та ни греш ка е, че ое опитваме да постигнем от всеки
точно тези добродетели, които той няма, и че пропуска
ме да развиваме онези, които притеж ава. З а стрем еж а
към тези частични добродетели тук ще излож а онова;
което по-рано к азах със страст за стрем еж а към красо
тата. П ознавал съм безкрайно по-благородни и по-съвършени от мен хора, като бащ а ти Антонин; общ увал
съм с не малко герои и д аж е с няколко мъдреци. П ове
чето хора са непостоянни както в доброто, так а и в зл о 
то,- недоверието им, повече или по-малко враж дебното
Ат безразличие се огъва прекалено бързо, почти непримкй'НО> И Се пРевРъш а твърде лесно в признателност, в
щ х * ение, впрочем може би също так а краткотрайни;.
' 1 Ш и ^ 0Измът им м ож е да бъде насочен към полезни
-’Ш к ’ ИНЗГИ се УчУДв а м . че Не съм бил мразен от поЖ
Х0Ра ; имал съм сам о д в а м а штк трима ожесточеднВвИЮй*-.
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я и врагове, за което, както винаги, бях отговорен от
части. Някои са ме обичали; същите са ми дали много
повече, отколкото съм имал право д а изисквам от тях
или дори д а се надявам — см ъртта си, а понякога и ж и
в о та си. И божеството, което косят в себе си, често се
р азк ри ва при см ъртта им.
Чувствува.«, че има едяо-единствено нещо, в което
превъзхож дам повечето хора; аз съм едновременно и
по-свободен, и по-обвързан, отколкото се осм еляват да
бъ д ат те. Почти всички недооценяват както истинската
си свобода, так а и действителната си зависимост. П ро
кл и н ат оковите си, а понякога, изглеж да, се гордеят с
тях. О т друга страна, времето им минава в суетни волности; те дори не са способни д а си нзковат м акар н
най-леките вериги. Щ о се отнася до мен, стремил съм
се повече към свободата, отколкото към властта, към
в л астта — само защ ото отчасти гарантира свободата.
Т ова, от което се интересувах, не бе философията на
свободния човек (всички, които се опитваха д а н р ав ят
това, ме отегчаваха), но един вид техника: исках да
нам еря пресечната точка, в която волята ни се слива
със съдбата, където дисциплината подпомага човеш ка
т а природа, вместо д а я ограничава. Бих искал д а р а з
береш , че тук не става дум а за непреклонната воля на
стоика, чиято вл аст преувеличаваш , нито за н якакъв
абстрактен избор или отрицание, които биха били оби
д а към условията на наш ия богат и безкраен, съставен
от предмети и тела свят. М ечтаех з а по-съкровена с ъ 
причастност или за по-гъвкава добронамереност. З а мен
ж и вотът бе кон, чиито движ ения стават твои, но след
к а то си го дресирал възм ож но най-добре. В последна
см етка, тъй като всичко е бавно н неусетно решение на
духа, конто увлича след себе си тялото, аз се стараех
д а достигна постепенно до едно почти абсолю тно съ
стояние на свобода или зависимост. Физическите у п р аж 
нения ми б ях а полезни в това отношение; д и алекти ка
т а също не ми вредеш е. Н ай-напред ое стремях към
простата свобода на незаетите мигове. Всеки добре о р 
ганизиран ж ивот има своите и който не е способен да
си ги осигури, не умее д а ж ивее. Отидох ощ е по-далече: открих едновременната свобода, при която две дей
ствия или две състояния са възмож ни в едно и също
време. П о примера на Ц езар се научих както д а ди к
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тувам много текстове едновременно, так а и д а говоря,
четейки. И знам ерих так ъ в начин на живот, при който
и най-теж ката зад ач а мож еш е д а бъде изпълнена от
лично," без да ме ан гаж ира изцяло; в същност понякога
съм д р ъ звал д а си поставя за цел д а отхвърля самото
понятие за физическа умора. В други случаи практику
вах метода на редуващ а се свобода: вълненията, мисли
те и заним анията ми трябваш е да могат да бъдат пре
установени всеки миг и отново подновени; увереността,
че мога д а ги изгоня или повикам като роби, им отне
маше всяка възмож ност да ме тиранизнрат, а на мен —
всякакво чувство за зависимост. Постигнах нещо пове
че: организирах целия си ден около една лю бима идея,
с която не се разделях; всичко, което би могло да ме
обезсърчн или да ме отвлече от нея — начинания или
работа от друг характер, незначителни приказки, хи
лядите ежедневни случки, — се опираш е на моята идея
като лозница около колона. Д руг път правех точно обратното — р азд роб явах до безкрайност: всяка мисъл,
всеки ф акт биваха разчленени и разделени на зн ачи 
телен брой по-малки и по-лесни за овладяване мисли
или факти. Трудните за вземане решения се разп ад аха
на рояк по-малки решения, вземани едно след друго,
всяко едно водещо до следващ ото, станали по този н а
чин неизбежни и лесни.
А ла най-силно се стараех да постигна свободата на
доброволното подчинение — най-трудната от всички.
Ж елаех състоянието, в което се намирах; в годините на
моята зависимост подчинението ми губеше всичко не
достойно и обидно, щом успеех д а го приема като по
лезно упражнение. И збирах онова, което имах, като
единствено се заставях да го притеж авам напълно и д а
му се н асл аж давам възмож но най-добре. И зпълнявах
без усилие и най-досадните задълж ени я, щом решех,
че ми допадат. Ако нещо ме отвращ аваш е, превръща-х
го в обект на изследване; умело се насилвах да извли
чам повод за радост от него. И зправен пред непредви
дени или почти безизходни обстоятелства, пред засад а
Или морска буря, след като вземех всички мерки в пол
за на придруж аващ ите ме, аз се стараех д а посрещ на
с радост случая, д а се н асл ад я на изненадата, която ми
носи, и тогава засад ата или бурята се вместваха без
сътресение в собствените ми планове или мечти. Д а ж е
Мемоарите на Ллриан
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сред най-голямата си злочестина усещ ах мига, в кой
то изчерпването на силите ми н ам аляваш е част от ней
ния уж ас и аз се сливах с нея, като приемах д а я по
неса. Ако един ден ми се налож и да изтърпя мъчения
(а болестта без съмнение непременно ще ме подложи
на подобни и зпитания), не съм сигурен д али бих про
явил дълго сам ообладанието на един Т разеа, но се н а 
д явам д а намеря сили д а се примиря поне с воплите
си. И так а, с известна смесица от въздърж аност и д ъ р 
зост, от умело съчетани примирение и бунт, от крайни
изисквания и разумни отстъпки, успях най-сетне да се
приема такъв, какъвто съм.

Ако бе продълж ил прекалено дълго, този ж ивот в
Рим щеше положително д а ме озлоби, поквари или по
хаби. Спаси ме завръщ ането ми във войската. Тя също
изисква компромиси, но те са по-лесни. Отиването във
войската означаваш е пътеш ествие и аз зам инах опия- ;
нен от радост. Б ях издигнат за трибун във Втория по- |
мощен легион; прекарах няколко дъж довни есенни ме
сеца по бреговете на Горни Д унав, в ком панията на
един-единствен другар — неотдавна и злязъл том от Плу
тарх. П рез ноември бях прехвърлен в П етия македон
ски легион, разполож ен по това време при устието нз
същ ата река (все още е там ), на границите с Долна
М изия. Снегът, който беше затрупал пътищ ата, ми по
пречи д а пътувам по суша. Взех кораба в П ола; пътем
едва успях да посетя отново Атина, където щ ях да
ж ивея за дълго по-късно. Известието за убийството на
Домициан, получено няколко дни след пристигането ми
в лагера, не учуди никого и зар ад в а всички. Траян бе.
осиновен от Н ерва почти веднага след това. Напредп алата възраст на новия император превръщ аш е въп
роса за приемствеността на вл астта във въпрос на ме-;
седи: известно беше, че братовчед ми си бе поставил за
цел да въвлече Рим в нова завоевателна политика, та
ка че прегрупирването на войските и постепенното затя
гане на дисциплината, което започваш е да се извърш03*
държ еш е арм ията в трескаво очакване. Дунзвсквт
легиони действуваха с точността на току-що см азан .
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военна маш ина; те по нищо не приличаха на познатите
ми заспали испански гарнизони; нещо още ло-важ но —
вниманието на арм ията вече не бе насочено към двор
цовите кавги, а към външните работи на империята; на
шите войскови части вече не се свеж даха до банда от ликтори, готови да приветствуват или д а убиват б езразб ор
но. Най-умните офицери се опитваха да разли чат някакъв
общ зам исъл в преустройствата, в които сами участвуваха, да предвидят бъдещето, а не само своите перспективи.
Впрочем твърде много глупави коментари се разм еняха
на този пръв етап от развитието на събитията, а вечер
по масите се чертаеха колкото произволни, толкова и
нелепи стратегически планове. .Римският патриотизъм,
непоколебимата вяра в добрините на наш ето господство
и в мисията на Рим да уп равлява народите се п роявя
ваха у тези професионалисти на военното дело в т а 
кива груби форми, с каквито не бях още свикнал. В
пограничните области, там именно, където би било н а 
ложително д а проявим умение, м акар и временно, за
да спечелим приятелството на някои скитнически в о ж 
дове, войникът напълно изместваш е д ърж авн и ка; ангарията и изземването на храни бяха повод за злоупо
треби, които не изненадваха никого. Благодарение на
вечните раздори между варварските племена полож е
нието на североизток бе възмож но най-благоприятно:
съмнявам се, че последвалите войни са подобрили съ
стоянието на нещ ата там. Граничните произш ествия ни
причиняваха слаби загуби, които бяха обезпокоителни
само защ ото бяха непрекъснати; нека признаем обаче,
че постоянното напрежение съдействуваше, поне за р а з
палване на военния дух. Аз бях убеден, че с по-малко
загуби и повече умствено усилие от наш а страна щ ях
ме да подчиним на волята си някои от тези вож дове и
Да спечелим на своя страна останалите; реших да се
посветя най-вече на последната, пренебрегвана от всич
ки задачи.
Към това ме подтикваш е увлечението ми към всичК° чуждоземно: обичах да общувам с варварите. Огром| а.та страна, разполож ена меж ду устията на Д унав и на
£,<?РНстеи> триъгълник, чиито две страни бях пребро^ ‘'Г е еДна от иай-изумителните области на света, по„ /*а нас>. родените по бреговете на Вътреш ното море
„ Ривикнали на светлите и сухи южни пейзажи, на

хълмовете и на полуостровите. Там обож авах богинята
Зем я, както тук почитаме богинята Ром а, и аз нямам
пред вид Ц ерера, а едно по-древно божество, по-старо
и от първата ж ъ тва. Н аш ата гръцка или латинска зе 
мя, здраво стъпила на скални основи, притеж ава не
посредствената красота на м ъж ка снага; зем ята ча ски
тите приличаш е на пищното и закръглено тяло на л ег
н ал а ж ена. Тук равнината се сливаш е с небето. Не пре
ставах д а се възхищ авам на чудото на реките: за тях
*
тази необятна и пуста зем я не бе нищо друго освен
склон или корито. Н аш ите реки са къси и човек нико
га не се чувствува отдалечен от извора им. А огромният
поток, който свърш ваш е своя път тук, сред плетеница
от устия, влачеш е тинята на един непознат континент
заедно с ледовете на безлюдни области. Студът по
.
високите испански плата не отстъпва на никой друг,
но едва тук за първи път се сблъсках с истинската зима,
която се появява само за кратко по наш ите земи. Тук ;
тя трае дълги месеци, а по на север човек си я пред- I
ставя вечна, без начало и без край. Вечерта след при- )
стягането мн в лагера Д ун авъ т п редставляваш е необят
тен път от червен, а след това от син лед, набразден
>
от подводни течения, чиито следи бяха такч дълбоки, I
сякаш бяха оставени от колесници. От студа се пред
п азвахм е с помощ та на кожи. Присъствието на този
безлик, почти абстрактен враг предизвикваш е чувство
на неописуема възбуда и прилив на енергия у мен. Бо- .
рехме се за зап азв ан е на топлината, както другаде —
за поддърж ане на духа. В някои дни снегът заличава- „
ше и без това едва забележ им ите неравности в степта; :
препускахме в свят на чисто пространство и на чисти ;
атоми. Л ед ът придаваш е прозрачност и едновременно с |
това небесна твърдост и на най-обикновените и най-крех- |
ките неща. В сяка пречупена тръстика се превръщ аш е |
в кристалпа флейта. На зал ез слънце кавказки ят ми во- |
дач Асар пробиваше леда, за д а напои конете ни. Впро- *•
чем конете бяха една от най-полезните ни връзки с вар
варите: някакво подобие на приятелство се изграждаш е
на основата на пазарлъци, безкрайни разговори и вза-^
имнрто уваж ение поради някой ездачески подвиг. Бечер лагерните огньове осветяваха необикновените
скоци на танцьорите с тънка снага и екстравагантнит
им златни гривни.
"
52

/ Напролет, когато топенето на ледовете ми позволя
ваш е д а проникна по-далече във вътреш ните области
на страната, често се случваш е д а обърна гръб на ю ж 
ния хоризонт, скриваш, познатите морета и острови, к а к 
то и на западния, там, където слънцето зал я зв а над
Рим, и да мечтая да потъна още по-навътре в степи
те или оттатък К авказките предпланнни, на север, до
най-отдалечената точка на Азия. Какви климати, к а к 
ва фауна, какви ли човешки раси и империи щ ях д а от
крия, толкова неизвестни за нас, колкото и ние за тях?
М оже би ни познаваха най-много благодарение на н я
кои стоки, достигнали до тях посредством дълга вери
га от търговци и толкова редки за тях, колкото индий
ският пипер и кехлибарът от прибалтийските области
за нас, В Одесос един завърн ал се след дългогоднш но
странствуване търговец ми подари зелен, полупрозра
чен камък, който минавал за свещен в някакво огром
но царство, чиито гранични области бе обиколил; но
сляп и глух за всичко освен за своята печалба, този чо
век не бе заб ел я зал нито нравите, нито боговете на т а 
зи страна. Необикновеният минерал ми подействува к а 
то паднал от небето кам ък, като звезда от друг свят.
Ние все още не познаваме добре очертанията на зем я
та и аз ме мога д а проумея как се примиряваме с по
добно невежество. Зави ж д ам на онези, които ше успеят
да обходят двеста и петдесетте хиляди гръцки стадии,
така добре пресметнати от Ератостен, и чиято обиколка
ще ни върне към изходната ни точка. П редставях си, че
просто реш авам д а вървя н ататъ к по следата, която
пече зам естваш е пътищ ата ни. З аб авл яв ах се с тази
мисъл. .. Д а бъда сам, без имущество, без влияние,
без нито едно от преимущ ествата на дадена култура и
,Да попадна сред нови хора и неизпнтани обстоятелст
ва-- • От само себе си се разбира, че това бе само мечта,
най-кратката от всички. И зм ислената от мен свобода
съществуваше само отдалече; твърде бързо щ ях отноДа си създам това, от което щ ях да се отрека. Нещо
р9вече — н авсякъде щях да бъда римлянин далеч от
|| 1 н ' ^ ВоебРазн а пъпна връв ме свързваш е с. този град.
ЦДова време като трибун се чувствувах още по-иеразСЛят с империята, отколкото съм като император,
Щ ЩЗТа пРичнна’ поради която костта на китката ии
.'Малко свободна, отколкото мозъкът. Независимо
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от всичко изж ивях тази чудовищ на мечта, от която м ъд
рите ми, затворени в своите латински земи прадеди би
ха настръхнали от уж ас, а това, че я бях приютил за
миг в себе си, ме прави завинаги различен от тях.

Т раян се намираш е начело на войските ни в Д олна
Германия; дунавският гарнизон ме изпрати там, за да
поднеса поздравленията му на новия наследник на им 
перията. Бяхм е спрели да нощ уваме в Галия, на три
дни път от Кьолн, когато се получи известието за см ърт
та на Н ерва. И зкуш и ме мисълта д а изпреваря им пера
торската поща и лично д а занеса на братовчед си нови
н ата за идването му на власт. Потеглих в галоп и пъту
вах, без да спирам никъде о св ен в Т р и р при шурея ми
Сервиан, който живееш е там в качеството си на уп ра
вител. Вечеряхме заедно. С л аб ата глава иа С ервиан бе
разм ътена от императорски мечти. Този двуличен човек,
който се стремеше да ми навреди или най-малкото д а ми
попречи да се харесам , реши да ме надхитри, като из
прати свой куриер до Траян. Д в а часа по-късно бях н а-'
паднат при брода на една река; нападателите ни р а 
ниха моя ордпнарец и убиха конете ни. Ние обаче
(
успяхме д а заловим един от тях, бивш роб на моя шуI
рей, който призна всичко. С ервиан би следвало да си
I
даде сметка, че не може да попречи так а лесно на един
решен д а продълж и пътя си човек освен с цената на
убийство, за което не му достигаш е смелост. Б ях при
нуден да извървя пеша десетина мили, преди да срещ
на един селянин, който ми продаде коня си. Пристигнах
в Кьолн същ ата вечер, изпреварвайки с няколко левги
куриера на Сервиан. Това приключение се увенча с ус
пех, затова и бях приет още по-радушно от войската.
И мператорът ме зад ъ р ж а при себе си в качеството ми
на трибун във Втория легион, наречен Верният.
Прие новината за идването си на власт с възхити
телно самообладание. О тдавна го очакваш е и то с нищо |
не променяше плановете му. О ставаш е такъв, какъвто ;
винаги в бил, какъвто щеше да бъде до см ъртта си — ■]
военачалник; но неговото достойнство се състоеше в ■
теза, че благодарение на своето чисто военно схваш а-
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не за дисциплината си бе съ здал точна идея за онова,
което се нарича държ авен ред. Поне в началото всич
ко се подчиняваш е на тази идея — и военните му п ла
нове, и завоевателските му намерения. Император-воищ
но съвсем не воин-император. Н е промени нищо в н а
чина си на живот; в скромността му нямаш е нито превзетост, нито високомерие. Д окато арм ията ликуваш е,
той приемаш е новата си отговорност като част от е ж е
дневието, и зразявайки простодушно задоволството си
пред своите близки.
Не му вдъхвах особено доверие. Беш е ми братовчед,
яо-възрастен от мен с двадесет и четири години, и след
смъртта на бащ а ми — един от д вам ата ми настойници.
И зпълняваш е семейните си задълж ени я с провинциални
сериозност; беше готов д а направи невъзможното, за
да ме издигне, ако се окаж ех достоен, както и д а бъде
по-строг, отколкото към всеки друг, ако проявях некадърност. Към м ладеж ките ми лудории се отнасяш е с
възмущение, което не бе съвсем неоправдано, но което
се среща само от страна на семейството; впрочем д ълго
вете ми го д р азн ех а много повече, отколкото нередов
ният ми живот. Д руги мои черта също го безпокоеха:
слабо образован, той изпитваш е трогателно уваж ение
към философи и учени, но едно е да се възхищ аваш
отдалеч на великите философи, а съвсем друго — да
държиш край себе си един прекалено зап озн ат с лите
ратура м л ад офицер. К ато не знаеш е какви са принци
пите и зад р ъж ки те ми, считаше, че съм лишен от тях
и следователно — безпомощен спрямо себе си. З а моя
чест никога не допуснах греш ката д а пренебрегна слу
жебните си зад ълж ени я. Името ми на добър офицер
го успокояваше, но за него си оставах само м лад н а
дежден трибун, който следва д а бъде наблю даван
отблизо.
Едно събитие в частния ми ж ивот едва не ме провай наскоро след това. Б ях покорен от едно красиво лиим рНвъРзах се страстно към един м ладеж , на когото
ператорът също бе хвърлил око. Приключението бе
Та®СНо и преживяно като такова. Н якой си Гал, секреКНе На ^раян , който отдавна считаш е за свое задълж е-,
|а д еАа му д ав а подробен отчет за дълговете ми, ни из^
на императора. Гневът му беш е безграничен: това
' епРИятно изпитание за мен. Н якои приятели, меж*

ду които Ацилий Атиан, направиха всичко възм ож но,
за д а см екчат упоритото му и доста смешно озлобленне. Най-сетне той отстъпи пред молбите им и одобря
ването ни, най-напред твърд е неискрено и от двете стра
ни, беше по-унизително за мен, отколкото гневните сце
ни преди това. П ризнавам , че зап ази х безмерна ом раза
към този Гал. Д оста години след това бе осъден за
ф алш иф икация на официални документи и това бе найсладкото отмъщ ение за мен.
П ървият поход срещу даките започна през следва
щ ата година. И по вътреш но убеждение, и по полити
чески съображ ения винаги съм бил противник на вой
ната, но н ям аш е да бъда нищо повече от обикновен чо
век, ако големите начинания на Т раян не бяха за р а зи 
ли и мен. Гледани най-общ о и от разстояние, тези воен
ни години са измеж ду най-ш астливите в ж ивота ми.
Н ачалото бе теж ко или поне ми се стори так а. Заемах,
само второстепенни длъж ности, тъй като не си бях въз
върнал напълно благоразполож ението на Траян. О баче
познавах страната и знаех, че съм полезен. Почти несъз
нателно, от зим а на зима, от лагер на л агер и от битка
на битка, в мен н арастваш е чувството на съпротива кьм
политиката на им ператора; ал а по това време н ям ах'
нито правото, нито задълж ени ето да и зразя гласно в ъ з
раж енията си; впрочем никой не би ме послуш ал. М я
стото ми бе малко или повече настрани — в петата ил»
десетата редица, затова и познавах по-добре войници
те си и споделях с тях ж ивота им. Все още притеж авах
известна свобода на действие или по-точно иевестна не
зависимост по отношение на самото действие, което
трудно м-ож*ш да си позволиш, когато си на власт и
си преминал тридесетте. И м ах особени предимства пред
останалите: лю бовта ми към тази сурова страна, увле
чението ми към всички доброволни и временни форми
на лиш ения и ограничения. Вероятно бях единственият
м л ад офицер, който не тъгува по Рим. К олкото повече .
се проточваш е войната сред калта и снега, толкова ;
повече и зпъкваш е силата на моя характер.
|
Там изж ивях период на изклю чителна възторжеиост, ]
д ъ л ж ащ а се отчасти на влиянието на м алка група офи
цери от моето обкръж ение, конто се бяха завърнали от
далечните азиатски гарнизони заедно с вярата си в
странни богове. К ултът към М итра, по-малко разпрост

ранен тогава, отколкото след походите ни срещу парти
те, ме зав л ад я за известно време с изискванията н а
строгия си аскетизъм, който изпъваш е волята к ато
л ъ к с непрестанното напомняне за смъртта, ж елязото
и кръвта и който въздигаш е до всемирен символ суро
вото еж едневие на войнишкия ни живот. Нищо не би
следвало д а бъде по-несъвместимо със зар аж д ащ и те
се у мен схващ ания за войната, но варварските обреди,
които съ здават връзки на живот и на смърт меж ду съ 
мишлениците им, л аскаеха най-съкровените въж деления
на м ладеж а, нетърпелив по отношение на настоящ ето,
неуверен в бъдещ ето и именно затова готов да повярва
в бож ествата. Б ях посветен в една кула от тръстика и
дърво на брега на Д у н ава, с поръчител бойният м я
другар М арций Турбон. Спомням си, че теж кият агони
зиращ бик едва не продъни пода от летви, под койтосе намирах, за да получа кървавото обливане. В послед
ствие р азсъ ж д ав ах н ад опасностите, които биха могли
да представляват за една д ъ р ж а в а със слаба власт по
добни полутайни общ ества и н акрая ги подложих на
преследване, но въпреки това признавам , че и зп раве
ни срещу врага, привърж ениците им придобиват едва
ли не свръхестествени сили. Всеки от нас вярваш е, ч е
се изтръгва от тесните граници на своята човеш ка
участ, и се чувствуваш е едновременно и враг, и той
самият, отъж дествен с божеството, за което не се зн ае
дали умира като звяр, или убива като човек. Тези ф ан 
тастични блянове, които понякога ме плаш ат днес, не
се различаваха много от теориите на Х ераклит за тъж дествеността па л ъ ка и прицелната точка, Т огава ми
помагаха да понасям живота. П обедата и поражениетобяха преплетени, размесени като различните лъчи на
един и същи слънчев ден. Д акийските пехотинци, кои
то тъпчех под копитата на коня си, сарматските конни
ци, повалени по-късно в схватки, при които изправени
те ни коне взаимно се хапеха по гърдите, всички те би
ваха убивани от мен толкова по-лесно, колкото повече
се чувствувах равен на тях. И зоставено на бойното по
ле, разголеното ми тяло едва ли щеше да се разли чава
много от тяхното. П оследният удар на меча би бил съ
шият и за тях, и за мен. Тук ти доверявам някои необи
чайни разсъж дения, които са изм еж ду най-съкровените
в живота ми, заедно със странното опиянение, което не
Изпитах под так ав а форма никога вече.
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Р едица смели постъпки, които биха минали незабе
л язан и , ако бяха извършени от прост войник, м.н спе
челиха известност в Рим и слава във войската. Впрвчсм
повечето от така наречените ми подвизи не бяха друго
•освен нзлищно перчене; днес в тях виж дам със срам,
прим есен, с онази почти свещ ена екзалтац и я, за която
•стана дума преди малко, недостойното си ж елание да
се харесам на всяка цена и д а привлека вниманието
в ъ р х у себе си. Така например един есенен ден преко
сих на кон придош лия от дъж довете Д унав с теж кото
•снаряжение на батавски войник. Ако това е военея
подвиг, то конят мч имаш е повече заслуга за него, от
колкото аз. А ла това време на героични лудории ме н а
учи д а правя разлика м еж ду многообразните прояви на
■смелостта. Бих искал д а притеж авам храброст, която
д а бъде винаги хладнокръвни, безразлична, лишена от
всяк ак в а физическа възбуда и невъзмутима като спо
койствието на боговете. Не се л аск ая от мисълта, че
съм го постигнал. Несполучливото подобие на това к а 
чество, до което прибягвах по-късно в най-лош ите си
дни, не бе нищо друго освен цинично безгриж ие към
ж ивота, а в най-добрите — моето чувство за дълг, о
което се вкопчвах с всичките си сили. Но твърде бързо,
сти га опасността д а траеш е по-дълго, и цинизмът, и
чувството за дълг отстъпваха пред една безразсъдна
дързост — своеобразен оргазъм на неразривно слят със
своята съдба човек. Н а тогаваш ната ми възраст това
упойващ о безстраш ие не ме напускаш е. Един очарован
о т ж ивота човек не мисли за см ъртта; тя не същ ествува
и той я отрича с всеки свой жест. Ако се срещне с нея,
това вероятно става, без д а го осъзнае; за него тя е са
мо удар или спазм а. Усмихвам се горчиво и си казвам ,
че днес от две мисли едната е посветена на собствения
ми край, сякаш изхабеното ми тяло се нуж дае от толко
в а много уговорки, за д а се реши на неизбежното. За
см етка на това по онова време един .младеж, който щ е
ш е д а загуби много, ако не бе ж ивял няколко години
повече, всеки ден с лека ръка и злагаш е на опасност
бъдещ ето си.
Всичко казан о дотук би могло лесно да се предста
ви като историята на прекалено образован войник, кои
то ое оп равдава заради своята начетеност. Но тези
опростени предположения са погрешни. Различни лня-
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иости взим аха последователно връх у ь
за дълго, а сваленият тиранин бързо си
властта. Т ака в мен намираха подслон 61
фанатично дисциплиниран офицер, който ве<
с хората сн военните лиш ения; тъж ният .
божественото; лю бовникът, готов на всичко
мет; високомерният м лад лейтенант, който с
палатката си, разучава картите на светлина'
лам 
пата и не скрива от своите близки презрението си към
начина, по който е устроен светът; най-сетне бъдещ ият
държ авник. Н ека не заб р ав ям е долния угодник, който
приемаш е да се напие на императорската трапеза само
за да се понрави; м ладеж а, който реш ава отвисоко всич
ки проблеми със смешна самоувереност; лекомисления
и остроумен събеседник, способен д а загуби един д о
бър приятел зар ад и някоя духовитост; войника, и зпъ л
няващ с маш ннална точност презряното си гладиатор
ско дело. Н ека споменем също и това отсъствуващ о л и 
це, без име и без място в историята и което съм също
аз, проста играчка на събитията, ни повече, ни по-малко
тяло, легнало на походно легло, разсейвано от някоя
миризма, галено от полъха на вятъра или заслуш ано
във вечното ж уж ене на пчелите. Постепенно обаче едно
новодошло лице — директор на трупа или постановчик,
влизаше в ролята си. П ознавах имената на актьорите
си; определях кога е най-подходящ о да се явят или н а
пуснат сцената; прекъсвах ненужните реплики и все йовече избягвах изтърканите ефекти. Н а к р ая се' научих
да не злоупотребявам с монолога. С течение на времето
моите постановки изградиха характера ми.
Военните ми успехи биха могли д а предизвикат не
приязън у един не толкова велик човек, колкото Траян.
Обаче храбростта беш е единственият език, който тон
разбираше непосредствено и чиито слова попадах-а
право в сърцето му. Най-сетне успя д а види в мое л и 
пе свой помощник, почти син, и нищо от това, което
се случи по-късно, не мож а да ни раздели напълно. От
моя страна известни зародили се в мен възраж ения към
неговите идеи бяха временно подтиснати илн заб р ав е
ни пред възхитителния талант, който проявяваш е като
пълководец. Винаги съм обичал д а се н асл аж давам на
работата на големия специлист. В своята област кмпе■ т°рът притеж аваш е ненадминато умение и майсторст-
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Р ед и ц а.см ел и постъпки, конто б иха минали незабе
л яза н и , ако бязса извършени от прост войник, ми спе
челиха известност в Рим и слава във войската. Впрочем
повечето от так а наречените ми подвизи не бяха друго
■освен издищно перчене; днес в тях виж дам със срам,
п р и м есе н ,с онази почти свещ ена екзалтац и я, за която
•стана дума преди малко, недостойното си ж елан и е д а
се харесам на всяка цена и д а привлека вниманието
върху себе си. Така например един есенен ден преко
сих на кон придош лия от дъж довете Д унав с теж кото
•снаряжение на батавски войник. Ако това е военен
подвиг, то конят ми имаш е повече заслуга за него, от
колкото аз. Ала това време на героични лудории ме н а
учи да правя разли ка меж ду многообразните прояви на
•смелостта. Бих искал да притеж авам храброст, която
да бъде винаги хладнокръвна, безразлична, лишена от
всяк ак в а физическа възбуда и невъзмутима като спо
койствието на боговете. Не се л аск ая от мисълта, че
съм го постигнал. Несполучливото подобие на това к а
чество, до което прибягвах по-късно в най-лош ите си
дни, не бе н и т о друго освен цинично безгриж ие към
ж и вота, а в най-добрите — моето чувство за дълг, о
което се вкопчвах с всичките си сили. Но твърде бързо,
стига опасността да траеш е по-дълго, и цинизмът, и
чувството за дълг отстъпваха пред една безразсъдна
дързост — своеобразен оргазъм на неразривно слят със
своята съдба човек. Н а тогаваш ната ми възраст това
упойващ о безстраш ие не ме напускаш е. Един очарован
■от ж ивота човек не мисли за см ъртта; тя не съществува
и той я отрича с всеки свой жест. Ако се срещне с нея,
лова вероатно става, без да го осъзнае; за него тя е са
мо удар или спазм а. Усмихвам се горчиво и си казвам ,
че днес от две мисли едната е посветена на собствения
ми край, сякаш изхабеното ми тяло се нуж дае от толко
в а много уговорки, за да се реши на неизбежното. За
см етка на това по онова време един м ладеж , който ще
ш е д а загуби много, ако не бе ж ивял няколко години
повече, всеки ден с лека ръка и злагаш е на опасност
бъдещ ето си.
Всичко казан о дотук би могло лесно д а се предста
ви като историята на прекалено образован войник, кой
то ое оп равдава зар ад и своята начетеност. Но тези
опростени предположения са погрешни. Различни лич
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ности взим аха последователно връх у м ен,-н о никоя
з а дълго, а сваленият тиранин бързо сн възвръщ аш е
властта. Т ака в мен нам ираха подслон безукорният и
фанатично дисциплиниран офицер, който весело споделя
с хората си военните лишения; тъж ният мечтател по
божественото; лю бовникът, готов на всичко за миг ше
мет; високомерният млад лейтенант, който се оттегля в
п алатката си, разучава картите на светлината на л ам 
пата и не скрива от своите близки презрението сн към
начина, по който е устроен светът; най-сетне бъдещ ият
държавник. Н ека не заб равям е долния угодник, които
приемаш е да се напие на императорската трапеза само
за да се понрави; м ладеж а, който реш ава отвисоко всич
ки проблеми със смешна самоувереност; лекомисления
и остроумен събеседник, способен да загуби един д о
бър приятел зар ад и някоя духовитост; войника, и зп ъ л 
няващ с маш инални точност презряното си глад и атор
ско дело.. Н ека споменем също и това отсъствуващ о л и 
це, без име и без място в историята и което съм също
аз, проста играчка на събитията, ни повече, ни по-малко
тяло, легнало на походно легло, разсейвано от някоя
миризма, галено от полъха на вятъра или заслуш ано
във вечното ж уж ене на пчелите. Постепенно обаче едно
новодошло лице — директор на трупа или постановчик,
влизаше в ролята си. П ознавах имената на актьорите
си; определях кога е най-подходящ о д а се явят или н а 
пуснат сцената; прекъсвах ненужните реплики и все По
вече избягвах изтърканите ефекти. Н акрая се’ научих
да не злоупотребявам с монолога. С течение на времето
моите постановки изградиха характера ми.
Военните ми успехи биха могли да предизвикат не
приязън у един не толкова велик човек, колкото Траян.
Обаче храбростта беше единственият език, който той
разбираше непосредствено и чиито слова п о п а д а м
право в сърцето му. Н ай-сетне успя д а види в мое лнне свой помощник, почти син, и нищо от това, което
се случи по-късно, не мож а да ни раздели напълно. От
¥.оя страна известни зародили се в мен възраж ения към
неговите идеи бяха временно подтиснати или заб р ав е
ли пред възхитителния талант, който проявяваш е к а т
у|лководец. Винаги съм обичал д а се н асл аж д авам на
Рвт°ТаТа На големия специлист. В своята област кмпе^ °рът притеж аваш е ненадминато умение и майсторст

во. Н ачело на най-славния от всички легиони, наречен
на името на М инерва, получих за зад ач а д а унищ ож а
последните неприятелски прикрития в областта на
Ж елезните врати. След обсадата на крепостта С армизегетуза влязохме с императора в подземната зал а, к ъ 
дето съветниците на цар Д ец еб ал току-що се бяха о т
ровили по време на последното си угощение; и м пера
торът ме натовари да зап ал я странната купчина от
мъртъвци. С ъщ ата вечер, сред възвиш енията на бой
ното поле, той сложи на ръката ми диамантения пръс
тен, наследен от Н ерва и който беше станал повече или
по-малко залог за приемствеността на властта. З а сп ах
доволен тази нощ.

М оята изгряващ а популярност озари втория ми пре
стой в Рим с чувството за радостно блаж енство, коетощ ях да изпитам в много но-склна степен по-късно, през
иай-щ астливите си години. Траян ми беше д ал д ва ми
лиона сестерции, за д а ги разд ам на н арода; те е с т с с ь
вено не бяха достатъчни, но занапред разп олагах сам
със значителното си състояние _и паричните проблеми
вече не ме вълнуваха. Почти се бях отърсил от позор
ния си страх, че мога да не се харесам. Един белег от
4 рана на б радичката ми послужи като повод да нося
късата брада, характерна за гръцките философи. В
облеклото си вл агах простота, която доведох до край
ност като„,император; времето на гривните и парфю ми
те бе отминало. А че тази простота криеш е известна поза,
не е толкова важ но. Постепенно свиквах да се лиш а
вам заради самото лишение, както и с контраста, които,
харесвах по-късно, меж ду сбирката от скъпоценни ка
мъни и голите ръце на колекционера. З а да не се от- ■
клонввам от въпроса за облеклото, ще р азк аж а една
случка, от която извлякоха знамения, станала по в р е - |
мето на моята служ ба като народен трибун. П рез един |
уж асно лош ден, когато трябваш е д а говоря на публич
но място, изгубих наметалото си от дебела галска в ъ 1 ',
на. Принуден да произнеса речта си по тога, чиито гън
ки събираха д ъ ж д а като капчук, не преставах да бърн 13
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с ръка делото си, за д а се за п а зя от пороя, който пъл
неше очите ми. Д а хванеш хрема в Рим, е привилегия
на император, тъй като, каквото и да е времето, той ня
ма право да носи нищо върху тогата си: от този ден
н ататък уличните продавачки и търговци на дини повяр
ваха в щ астливата ми звезда.
Често говорим за мечтите на младите, като съвсем
заб р авям е тях н ата пресметливост. Тя също е мечта и
не по-малко безумна от самите мечти. Аз не бях един
ственият, който си правеш е сметки по време на тези
римски празници: ц ял ата арм ия се н адпреварваш е в го
нитба за почести. В лязох доста весело в ролята си на
амбициозен политик, която никога не съм играл д ъ л 
го и убедено, а още по-малко без да изпитвам нуж да
от непрестанната подкрепа на суфльор. Приех д а из
пълнявам най-съвестно и благоразумио досадната д л ъ ж 
ност куратор на сенатските архиви и мож ах д а и звъ р
ша всякакви полезни услуги. Л аконичният стил на импе
ратора бе прекрасен за войската, но недостатъчен за
Рим; императрицата, чиито литературни интереси б я 
ха близки до моите, го убеди д а ми повери изготвяне
то на речите си. Това бе първата от добрите услуги на
Плотина. С правих се успешно, толкова повече, че имах
известна практика в подобен вид съдействие. В трудното начало на кариерата си често бях писал речите на
някои лишени от идеи и неспособни да съчинят и една
ф раза сенатори, които н акрая започваха да вярват, че
те самите са авторите им. Работейки за Траян, изпитвах
абсолютно същото удоволствие, което ми доставяха
упражненията по реторика през моето юношество; сам
в стаята си, изпробвах пред огледалото ефекта "от свое
то красноречие и се чувствувах император. В -действи
телност учех се д а бъда такъв; известни дързости, на
които не мислех, че съм способен, ставаха нещо лесно,
*Цом някой друг поемаше отговорността з а тях. П роста
Та> но насечена и поради това неясна мисъл на импе
ратора ми стана близка; л аскаех се, че я познавам по.Добре от самия него. З а б а в л я в ах се да п одраж авам на
оениия стил на предводителя и д а го чувам к а к про’# ф 1аСЯ П^ед С ената онези сякаш типично негови ф ра'« в з За които бях отговорен аз. Когато се случеш е д а
'«окт СТа?т а ’ бивах натоварен лично д а прочета речите,
0 тон дори не си даваш е труд д а прегледа, и безуп

р еч н о то .д а произнасяне правеш е чест на уроците, полу
чени от-.мен при трагическия актьор Олимп.
Тези полутайни услуги ми спечелиха приятелство
то и д а ж е доверието на императора, въпреки че ста р а
та неприязън меж ду нас не бе изчезнала напълно. Т я
временно бе отстъпила място на удоволствието, което
изпитва застаряващ и ят владетел, виж дайки к а к един
м ладеж от собствената му кръв започва кариера, която
той м алко наивно смята за продълж ение на своята.
М ож е би сегашното му въодуш евление бе бликнало
толкова високо на бойното поле в С арм изегетуза с а 
мо защ ото преди това бе преминало през множество
наслоени пластове от недоверие. Все ощ е мисля, че в
случая имаш е нещо повече от неизкоренимата в р аж д еб 
ност, основана на мъчително постигнати помирения, на
различие в характерите или просто на обичайното ми
слене на един зас тар яв а щ мъж . И м ператорът м разеш е
инстинктивно подчинените, без които не мож еш е д а ми
не. Би ме р азб р ал по-добре, ако п роявявах старание, но
и допусках пропуски в служ б ата си; а аз му се струвах
едва ли не подозрителен с професионалната си безупречност. Това стана очевидно, когато, считайки, че е от
полза за кариерата ми, им ператрицата реши д а ме ож е
ни за дъщ ерята на една Траянова племенница. Той се
противопостави твърдо на този проект, мотивирайки се
с липсата на семейни добродетели у мен, с твърде мла
д ата в ъ зраст на девойката и дори със старите ми исто
рии за дългове. И м ператрицата не отстъпи; сам ият аз
проявих упорство; на тая възраст С абина не беше съв
сем лиш ена от чар. Този брак, търпян благодарение на
почти непрекъснатото ми отсъствие, се превърна в та
къв източник на раздразнение и неприятности впослед
ствие, че едва си го спомням като победа на един амби
циозен двадесет и осем годишен младеж .
Бях повече от всякога член на императорското се
мейство и повече или по-малко принуден д а ж и зея в
него. Всичко ме отблъскваш е в тази среда с изключе
ние на красивото лице на П лотина. И спанските братов
чеди и натрапниците от провинцията бяха многоброй
ни на императорската трап еза; те бяха същите, които
срещ ах по-късно на угощ енията на ж ена ми през р№
ките си престои в Рим, и не бих казал, че ги намира*
остарели, тъй като още по онова време те всички цмг; \

ха вид на столетници. И злъчваха вяла»м ъдрост и з а 
костеняло благоразумие. И м ператорът бе прекарал поч
ти целия си ж ивот във войската и познаваш е Рим не
сравнимо по-зле от мен. П роявяваш е похвално стар а
ние да се заобиколи с най-добрите му представители!
или поне с онези, които му бяха посочени като так и ва.
Официалното му обкръж ение се състоеш е от възхити
телно предани и почтени хора, но с ограничена култу
ра, чиято повърхностна философия не стигаш е до д ъ 
ното на нещ ата. Никога не ми се е н равила превзетата
лю безност на Плиний, а в безкрайната принципност н а
Тацит виж дах типичния за един реакционен република
нец мироглед, останал непроменен от см ъртта на Ц е
зар. Н еофициалният кръг на императора беше против
но вулгарен и този факт поне временно ме избави от
опасността д а се забъркам в нови интриги. Н езависи
мо от това проявявах нуж ната учтивост към всички те
зи толкова разнообразни хора. Б ях почтителен към
едни, гъвкав пред други, разгулен при нужда, хитър,
но не прекалено. Това непостоянство ми бе небходкмо;
бях многолик по сметка и непоследователен за заб ав л е
ние. Ходех по опънато въж е. Н уж даех се не само от уро
ците на актьор, а и на акробат.

По същото време бях упрекнат в прелюбодеяние е
няколко патрицианки. Д ве или три от тези толкова кри
тикувани връзки продълж иха почти до началото на моя
прикципат. Л есно податливият на разгул Рим никога
не е одобрявал особено любовните истории на своите
владетели. М арк-Антоний и Тит го бяха изпитали на
собствения си гръб. М оите любовни преживелици бяха
по-скромни и аз не си представям при наш ите нрави к а к
един мъж, когото куртизанките винаги са отвращ авали,
а бракът вече отегчаваш е до смърт, би могъл д а опо
знае другояче многоликия женски свят. В раговете .ми,
Качело с уж асния ми шурей, старият Сервиан, чиито»
тридесет години старшинство му позволяваха д а обе
дини срещу мен старанията на педагог и на шпионин,
твърдяха, че амбицията и любопитството имали по-го
лям дял в любовните ми приключения, отколкото са м а
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т а любов, и че близостта ми със съпругите постепенно
м е въ веж д ал а в политическите тайни на съ прузи те,' че
изповедите на метресите ми имали за мен стойността
я а полицейските доклади, които с удоволствие четях
ло-късно. И стина е, че всяка по-дълготрайна връзка во
деш е почти неизбежно до приятелството с някой тлъст
или хилав, надут или стеснителен и почти винаги сляп
съпруг, но обикновено това ми донасяш е малко удовол
ствие и още по-малко изгода. Т рябва дори да при
зн ая , че някои недискретни разкази на любовниците ми,
чути в леглото, събуж даха в последна сметка съчувст
вието ми към тези так а осмивани и зл е разбран и сьпрузи. Приятни, когато ж ените бяха опитни, любовните
ми връзки ставаха вълнуващ и, когато биваха красиви.
З а мен това бе общ уване с изкуствата; влизах в допир
с интимния свят на статуите; опознавах отблизо В е
нера от Книдос или Л еда, тръпнещ а под теж естта на
леб ед а. Н ам ирах се в света на Тибул и на Проперций:
нежна тъга, едва престорена и натрапчива като ф ркпш с к а мелодия ж ар, целувки по тайни стълбищ а, развети
л о гръдта воали, р азд ял а призори и венци от цвегя,
оставени пред нечий праг.
Н е знаех почти нищо за тези жени; м алкото от своя
ж ивот, което ми посвещ аваха, се побираш е спокойно
м еж ду две полуотворени врати; струваш е ми се, че лю 
б овта им, за която непрестанно говореха, е лека като
венец, моден накит или скъпо и крехко украш ение; по
дозирах, че страстта им бе премяна, която слагаха з а 
едно с червилото и огърлиците си. Собственият мл ж и 
вот им и зглеж даш е не по-малко потаен; съвсем и не
ж ел аех а да го опознаят, предпочитайки да си го пред
с та в я т напълно погрешно. Н а к р ая все п ак разбирах,
ч е правилата на играта н ал агат тези вечни преструвки,
край н ата разточителност в признанията и в о п л акв а
нията, ту престореното, ту прикривано удоволствие,
съ гласуваните като танцови фигури срещи. Д ори в к а в 
гите от мен се искаш е да изрека предварително оч аква
н а т а реплика, докато неутеш имата красавица кърш еш е
ръц е като на сцена.
Често съм мислел, че страстно влюбените мъж е се
п ривързват поне толкова към храм а и символите на своя
култ, колкото към самото божество: те се н асл аж д ават
н а къносаните в червено нокти, на натритата с парфю
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ми кож а, на хилядите хитрости, които подчертават к р а 
сотата, а понякога изцяло я създават. Тези изтънчени
идоли се разл и чаваха във всяко отношение от едрите
жени на варварите, както и от нашите тромави и на
въсени селянки; те се раж д ах а от позлатените колони на
големия град, от пълните с багрилки казан и на боя
дж иите или от топлите изпарения на баните, подобно
на Венера от недрата на гръцкото море. Е два лн биха
могли да б ъ д а т отделени от трепетната нежност на
антиохийските вечери шии от трескавото оживление на
римските утрини, от известните имена, които носеха, от
разкош а, сред който последната им прищ явка беше да
се п оказват голи, но никога без накит. Бих ж елал нещо
повече: д а видя човешкото създание само със себе см,
без маска, такова, каквото се н алага д а бъде понякога
в страданието, след смъртта на първородна рожба или
пред първата бръчка в огледалото. Когато един мъж
чете, р азсъ ж д ав а или пресмята, той принадлеж и на чо
вешкия род и няма пол, а в най-добрите мигове от ж и 
вота си той се издига даж е над човешкото. З а моите
лю бовници бе чест да мислят само като жени: интелек
тъ т или душ ата, които търсех, и този път не бяха ни
що друго освен приятно ухание.
Вероятно имаш е нещо повече от това: скрит за д н я
коя завеса като комедиен герой, който изчаква благо
приятния момент, дебнех с интерес шумовете на непозна
тия дом. особения звук на женските брътвежи, нечий
изблик на гняв йли смях, интимните ш уш укания, всич
ко, което затихваш е, щом станеше известно, че съм там.
Д ец ата, постоянната гри ж а за облеклото и паричните
затруднения, които скриваха от мен, отново придобива
ха значение в мое отсъствие; дори та к а осмиваният
съпруг ставаш е първенствуващ и мож е би любим.
С равнявах любовниците си с неприветливите лица на
пестеливите и амбициозни жени от собственото ми се
мейство, непрестанно заети с проверка на домаш ните
сметки игч с гриж а за бюстовете на наш ите предци;
питах се дали тези студени матрони не прегръщ ат н те
своите любовници под някоя беседка в градината н д а 
ли моите леснодостъпни красавици не ч акаха само да
ги напусна, за д а подновят св ад ата си с икономката на
дома. О питвах се, доколкото е възмож но, д а обединя
о едно цяло тези две лица на ж енския мир.
5. Мемоарите на Адрнан

М иналата година, малко след заговора, който стру
ва ж ивота на Сервиан, една от бившите ми любовници
си направи труд да дойде до В илата, за д а изобличи
един от зетьовете си. Не взех под внимание обвинението,
което можеше да бъде плод както на ом разата и, так а и на
ж еланието й да ми угоди. Р азговорът обаче м е интересу
ваше: както някога з съда по наследствени дела, ставаш е
дум а единствено за завещ ания, за тъмни машинации
между роднини, за неочаквани или нещастни бракове. И в
тоя случай се сблъсквах с ограничения свят на жените, с
грубото им практично чувство, със сивия им кръгозор,
щом не е озаряван от лю бовта. Р езки ят й тон и н якак
противната й лоялност ми напомниха досадната Сабина. Чертите на моята посетителка и зглеж даха сплеска*
ни и разм азани, сякаш разруш ителната ръка на време*
то беше минала многократко върху мека восъчна м а
ска; онова, което бях взел за красота на времето, ни
кога нс е било друго освен крехкия цвят на младостта.
Но притворството господствуваш е още: набръчканото
й лице продълж аваш е да играе непохватно с усм ивка
та. Чувствените спомени, ако изобщо е имало такива,
напълно се бяха изличили в паметта ми; останала бе
само разм ян ата на лю безни ф рази с едно създание, бе
лязан о като мен от болестта или възрастта, и същ ата
леко раздразнена благосклонност, която бих проявил
към някоя стара испанска братовчедка или далечна
роднина, дошла от Н арбона.
Н апразно се стремя д а уловя мимолетния спомен —
вал м а ог дим, преливащ и с багрите на дъ гата мехурче
та на детска игра. Колко лесно се заб р ав я всичко. . .
Толкова много неща са се случили от времето на тези
леки увлечения, че дори не мога да разпозная вкуса
им; харесва ми най-вече да отричам, че съм могъл да
страдам заради тях някога. И все пак измеж ду лю бов
ниците ми има поне една, която съм обичал нежно. Б е 
ше едновременно и по-изтънчена, и по-твърда, по-нежна и по-сурова от другите: тънкото й закръглено тяло
напомняш е тръстика. Винати съм се възхи щ авал от
красивите коси, тази копринена и гъвкава част на т я 
лото, но косите на повечето наш и жени представляват
кули или лабиринт, ладия или гнездо на пепелянки.
Н ейната беше само това, което бих искал да бъдат
всички коси — грозд или разтворено крило. Л егн ал а по

гръб, склонила към мен м алката си горда глава, гово
реше с възхитително безсрамие за любовните си пре
ж ивявания. Обичах буйната й страст и всеотдайносг в
лю бовната прегръдка, капризния й вкус и яростта, с
която разкъсваш е душ ата си. Знаех, че има цели д узи 
ни любовници и сам а не беше сигурна в техния брой.
А аз бях само минувач, който не държ и на верността й.
Беш е се влю била в един танцьор на име Батил, толко
ва красив, че всички безумства заради него бяха оправ
дани предварително. Ридаейки, шепнеше името му в
прегръдките ми, а моето одобрение й вдъхваш е смелост.
Често ни се случваш е д а се смеем до захлас. Умря м л а
да на един нездравословен остров, където бе заточена
от семейството си след шумен развод. Мога само д а
се радвам, че свърш и така, тъй като се страхуваш е от
старостта, но това е чувство, което никога не изпитва
ме към онези, които истински сме обичали. Н епрекъсн а
то имаш е нуж да от много пари. Един ден ми поиска н а 
заем сто хиляди сестерции, които й занесох на следва
щия ден. Тя седна на пода — м алка изящ на фигурка
на играчка на ашици, — изпразни кесията върху мраморната настилка и започна д а разпределя на купчин
ки л ъ ск ав ата кам ар а от монети. Знаех, че за нея, както
за повечето прахосници, каквито сме всички, тези зл а т 
ни монети не бяха звонковите пари, украсени с изобра
жението на Ц езар, а магическа материя, лично нейни
парични знаци, изсечени с образа на една химера, с
лика на танцьора Б атил. Не същ ествувах в този миг.
Тя беше сама. Е два ли не погрозняла, бърчейки чело с
възхитително нехайство към красотата си, не преста
ваш е д а прави на пръсти някакви сложни пресм ятания
с ученически израз на лицето. Никога не ме бе очаро
вала толкова.

Новината за сарм атските набези пристигна в Рим
по време на Траяновия триумф в чест на победата му
над даките. Д ълго отлаганите празненства п род ъ лж а
ваха от осем дни насам. В продълж ение на ц яла годи
на от А фрика и А зия пристигаха дивите животни, пред
назначени за масово клане на арената; унищ ож аването
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н а дванадесетте хиляди диви зверове и систематичното
убийство на десет хиляди гладиатори превръщ аха Рим
в тъж но средище на смъртта. С ъщ ата вечер се нам и
р ах на терасата в дома на Атиан, с М арций Турбон и
наш ия домакин. Осветеният град беше страшен с шумното веселие на тълп ата: теж ката война, на която М ар
ций и самият аз бяхме посветили четири години от м л а
достта си, се превръщ аш е в повод за пиянски празник
на простолюдието, извратен триумф от втора ръка. Не
беш е уместно да се съобщ ава на народа, че прехвалените ни победи не са окончателни и че нов неприятел
се е насочил към границите ни. П огълнат от азиатските
си планове, императорът вече не проявяваш е особен
интерес към положението на североизток и предпочи
таш е да вярва, че е уредено веднъж за винаги. П ървата
война срещу сарматите бе представена като обикнове
на н аказателн а акция. Бях изпратен там с титлата
управител на Панония и с пълномощ ията на главноко
м андуващ войските ни.
Т я продълж и единадесет месеца н бе ж естока. Ощ е
съм убеден, че разгром яването на даките беше повече
или по-малко оправдано: никой държ авен глава не по
н ася охотио наличието на организиран и настанен .[ред
собствените му врати враг. О баче унищ ож аването на
царството на Д ецебал беше създало празнина в тази
област, където именно се бяха втурнали сарматите. Н е
известно откъде появили се орди опустош аваха разоре
н ата от продълж ителни войни страна, опож арена и пре
в ъ р н ата в пепел от нас, където недостатъчните ни си
ли нямаш е на какво д а се опрат; тези шайки гъм ж аха
като червеи в трупа на дакийските ни победи. Н еотдав
наш ните ни успехи бяха подкопали дисциплината; в
предните ни постове виж дах нещо от дебелаш кото без
гриж ие на римските празненства. Гибелно изолирани в
ед н а област, чийто единствено добре познат участък
беш е бивш ата ни граница, някои трибуни п роявяваха
безразсъдно лековерие пред опасността; за д а продъл
ж а в а т д а побеж дават, те разчитаха на въоръжението
ни, което от ден на ден н ам аляваш е следствие на загу 
би и изхабяване, както и на подкрепления, на които
не се надявах, уверен, че занапред всичките ни резерви
ще б ъ д ат съсредоточени в Азия.
В ъзникваш е и друга опасност; четири години офи
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циални реквизиции бяха разорили селата от вътреш 
ността на страната; още след първите ни дакийски
походи виж дах как за всяко стадо от говеда или овце,
които търж ествено отнемахме от неприятеля, много
бройни стада от добитък биваха изтръгвани насила от
щшилното население. Ако това състояние на нещ ата
продължеше, нямаш е да е далеч моментът, в който, умо
рено от тегобите на военната ни машина, селското н а 
селение щеше да предпочете в крайна сметка варвари 
те пред нас. Войнишките грабеж и представляваха друг,
може би по-маловаж ен, но по-явен проблем. Б ях твъ р
де популярен и не се страхувах да налож а и най-теж ки
те ограничения на войските ни; въведох стил на строга
нравственост, който сам прилагах; въздигнах в култ
И мператорската дисциплина, а по-късно успях да я въве
да сред ц ял ата армия. В ърнах в Рим н евъздърж аните
и амбициозни офицери, които услож няваха зад ач ата
ми; за сметка на това извиках военни техници, които
ни липсваха. Н алагаш е се да възстановим отбранител
ните си съоръж ения, които, главозам аяни от неотдавнаш 
ните победи, бяхме особено много занем арили; оконча
телно изоставих онези, чието поддърж ане щеше д а стру
ва прекалено скъпо. Цивилните ни администратори,
удобно настанени всред безредието, което съпътствувз!
всяка война, се издигаха постепенно до положение н а
полунезависими вождове, способни на всякакви издева
телства над поданиците ни и на всякакви предателства
спрямо нас. В тази обстановка ясно виж дах зап л ах а та
от разцепления или бунтове, които щ яха да настъпят в
недалечно бъдеще. Не мисля, че бихме могли да избег
нем тези бедствия, както не можем да избегнем см ърт
та, но от нас зависи да ги отдалечим с няколко века..
Изгоних некадърните служ ители и наредих д а екзеку
тират най-зловредните. Открих, че мога да бъда без
милостен.
М ъглива есен и студена зим а последваха влажното»
лято. Н алож и се да прибягна до медицинските си по
знания най-напред за да лекувам себе си. Ж и вотът пограниците постепенно ме принизяваш е до нивото на
сармат: късата ми брада на гръцки философ се превръ
щ аш е в брада на варварски вожд. Отново видях всичко,
което до погнуса бях виж дал по време на дакийските
походи. Н еприятелят изгаряш е живи пленниците; ние
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започнахме д а убивам е наш ите по липса на транспорт,
който да ги откара до римските или азиатските пазари
за роби. По коловете на дъсчените огради стърчаха
забучени отрязаните глави на врага. Н еприятелят под
лагаш е на изтезания своите залож ници; много от при
ятелите ми загинаха по този начин. Един от тях пропъл
зя до л агера ни с окървавените си нозе; беше толкова
обезобразен, че никога след това не м ож ах д а си при
помня предишното му лице. Зи м ата също взе -своите
ж ертви; конници, приковани сред л ед а или отвлечени
от придош лата река, раздирани от каш лица болни, кои
то стенеха тихо в палатките, прем ръзнали крайници на
ранените. П рекрасни хора с добра воля се обединиха
около мен; малкият, здраво сплотен отряд, който ръко
водех, притеж аваш е най-висш ата добродетел, единстве
ната, която все ощ е понасям — твърдата решимост д а
бъдеш полезен. Един сарматски дезертьор, станал мой
преводач, рискува ж ивота си, като се завърн а сред своя
народ с цел да подбуди бунтове или предателства; съ
умях д а се споразум ея с това племе: занапред негови
те мъж е щ яха да се бият на предните ни линии, при
кривайки нашите бойци. Н яколко дръзки, непредпазли
ви сами по себе си, но умело подготвени акции д о к аза
ха на неприятеля безсмислието на една война срещу
Рим. Един от сарм атските вож дове последва примера
на Д ецебал: намерихме го м ъртъв в една плъстена п а
л а т к а заедно с удуш ените му жени и един уж асен в ъ р 
зоп, който съ държ аш е децата им. Този ден отвращ е
нието ми към безполезните разхищ ения се разпростря
и върху избитите варвари; съ ж ал явах за загиналите,
които биха могли д а бъд ат асимилирани от Рим и из
ползувани един ден като съюзници срещу още по-диви
орди. Разгромените ни нападатели изчезнаха, както се
бяха появили — в незнайната област, откъдето безсъм
нено щ яха да ни връхлетят други бури. В ойната не бе
приключила. Бях принуден да я подновя и завърш а н я
колко месеца след идването си на власт. М акар и вре
менно, редът се бе възцарил на тази граница. В ърнах
се в Рим отрупан с почести. Ала бях остарял.

П ърви ят ми консулат бе също година на поход — ед
на подмодна, но непрекъсната борба в полза на мира.
Не бях сам в тази битка. Една промяна, успоредна на
промяната в моите схващ ания, бе стан ал а преди за в р ъ 
щането ми с Лициний Сура, Атиан и Турбон, като че
ли въпреки строгата цензура, на която сам подлагах
кореспонденцията си, приятелите ми ме бяха разбрали,
изпреварили или последвали в моите намерения. В ми
налото превратностите в собствената ми съдба ме з а 
трудняваха най-вече заради тях; страховете или безпо
койствата, които бих понасял с леко сърце, ако бях
сам , се превръщ аха в непоносим товар, щом бивах при
нуден да гн крия от приятелското им съчувствие или
да ги признавам пред тях; сърдех им се, че в своята
привързаност се тревож ат за мен повече от мен самия,
че никога не ви ж дат под външното ми вълнение по-спо
койния човек, за когото нищо не е докрай важ но и кой
то следователно мож е да превъзмогне всичко. Занапред
нямаш е да имам време д а мисля за себе си, нито да
се откаж а от интереса към себе си. Личността ми отива
ше на заден план именно защ ото моето мнение зап очва
ше д а тежи. В момента беше важ но някой да се п р о ти -4
вопостави на завоевателната ни политика, да предвиди
последиците и к р ая й и д а се подготви, ако е възмож но,
д а поправи допуснатите грешки.
С луж бата по границите ми бе показала онази страна
на победата, която не е изобразена на Т раяновата ко
лона. В ръщ ането ми към граж данската администрация
ми позволи д а събера срещу военната партия досие,
по-уличаващ о, отколкото всички доказателства, н атру
пани през в о й н ата .’ Ръководният персонал на легиони
те и ц ял ата преторианска гвардия се състоят изключи
телно от италийцн, а далечните войни изчерпваха ре
зервите на една и без това бедна откъм население стра
на. Онези, които не загиваха, бяха не по-малко загуб е
ни за същинското ни отечество, тъй като биваха зас ел 
вани насила в новозавладените земи. Д ори в провинция
т а системата на набиране на войници бе причина за се
риозни размирици по това време. М алко по-късно пред
приех пътуване до И спания, за да извърш а проверка на
работата в медните мини на семейството ми, и се убедих,
че войната внася безредие във всички области на стопан
ството; окончателно се уверих в основателността на про71

тестите от страна на деловите среди в Рим, които .посе
щ авах. Не бях толкова наивен, за да смятам, че би з а 
висело винаги от нас д а избегнем всички войни; иска
ше ми се да водим само отбранителни; мечтаех за
армия, тренирана в опазване на реда по границите —
по-малко обширни, ако е необходимо, но по-сигурни.
Всяко ново разрастван е на огромния имперски органи
зъм ми приличаш е на болестен израстък, рак или
оток на воднянка, който неизбежно щ еш е да причи
ни см ъртта ни.
Нито един от тези възгледи не би могъл д а бъде из
лож ен пред императора. Той беше стигнал до този мо
мент в ж ивота, различен за всеки от нас, когато човек
се отдава на злия си дух или на своя гений и следва
тайнствения закон, който му повелява д а се самоуни
щожи или д а надмине себе си. В общ и линии делото на
неговия принципат бе достойно за възхищение, но мир
ните начинания, към които умело го бяха насочвали
най-добрите му съветници, великите проекти на архи
тектите и законодателите на неговото царуване винаги
бяха значели по-малко за него, отколкото една-един
ствена военна победа. Бясно ж елание за разточителство
бе завл ад ял о този така благородно пестелив човек, ко
гато ставаш е дума за личните му нужди. Златото на
варварите, изтръгнато от дунавското корито, както и
петстотинте хиляди златни кюлчета на ц ар Д ецебал
бяха стигнали да покрият направените на народа д а 
рения, възн аграж дени ята на военните, от които и аз по
лучих своя дял, безсмисления разкош на цирковите
игри, както и началните разходи, необходими за гран
диозните начинания в Азия. Това зловредно богатство
създаваш е илюзии относно истинското състояние на фи
нансите ни. Онова, което идваш е от войната, отново се
връщ аш е там.
М еждувременно почина Лициний Сура. Той беше
най-свободомислещ ият от личните съветници на импера
тора. З а нас см ъртта му беше равнозначна на изгубе
на битка. Винаги бе проявявал бащ инска загриж еност
към мен; от няколко години насам малкото сили, по
щ адени от болестта, му запрещ аваха продълж ителни
те усилия за задоволяване на личните амбиции; те об а
че му бяха достатъчни, за да се постави в услуга на чо
века, чиито разбирания му се струваха благоразумни.
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Завою ването на А рабия бе предприето въпреки съвети
те му; ако бе ж ивял, той единствен би могъл д а спести
на Д ъ р ж а в а т а изтощ енията и колосалните разходи на
войната срещ у партите. Този разяж д ан от треска човек
прекарваш е безсънните си нощи д а разисква с мен п л а 
нове, които изчерпваха последните му сили, но чийто
успех за него беше много по-важен, отколкото няколко
допълнителни мига същ ествуване. Край постелята му
изживях предварително, до н ай -м алката административ
на подробност, някои бъдещи етапи на моето царуване.
Критиките на ум иращ ия щ адяха императора, но той
чувствуваш е, че отнася със себе си малкото остан ал а
в реж има мъдрост. Ако бе ж ивял няколко години пове
че, известни заобиколни ходове, които б елязаха и два
нето ми на власт, щ яха да ми бъдат спестени вероятно;
той щеше да успее да убеди императора д а ме осинови
по-рано, при това — открито. Последните думи на този
държ авник, който ми завещ аваш е своята мисия, бяха
миг от поемането на императорската власт.
Ако групата на съмиш лениците ми растеш е, същ ото
ставаш е и с враговете ми. Н ай-опасният ми противник
беше Л узий Квиет, римлянин с арабска кръв, чиито
нумидийски ескадрони бяха изиграли реш аващ а роля
във втория поход срещу даките и който яростно под
стрекаваш е към война в Азия. Н енавиж дах всичко у
него: варварския му разкош , претенциозно разветите му
бели воали, пристегнати със златн а връв, наглия му и
лицемерен поглед, невъобразим ата му ж естокост към
победените и подчинените. Водачите на военната п ар
тия се сам оунищ ож аваха в братоубийствени борби, но
онези, които оцеляваха, още повече засилваха позиции
те си в реж им а и аз бях двойно повече излож ен на по
дозрителността на П алм а или на ом разата на Целс. З а
щастие собствената ми позиция беше почти непревземаема. Г раж д ан ската власт леж еш е все повече на пле
щите ми, откакто императорът се беше отдал изклю чи
телно на военните си планове. П риятелите ми, един
ствените, които биха могли да ме изместят б лагодаре
ние на способностите си или на познаването си на об
ществените дела, с благородна скромност предпочита
ха мен пред себе си. Н ераций Приск, който се ползуваш е с доверието на императора, все по-умишлено
се затваряш е в своята специалност на юрист. Атиан
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устройваш е ж ивота си така, че да ми бъде полезен;
рад вах се на негласното одобрение -на Плотина. Една
година преди войната бях повишен в длъж ността
управител на Сирия, а по-късно станах и военен легат.
Н атоварен да н адзиравам и организирам военните ни
бази, аз се превръщ ах в един от командните лостове
на начинание, което считах за безразсъдно. П околебах
се известно време, след което прнех. Д а откаж а, озн а
чаваш е да си отреж а пътя към властта в момент, ко
гато тя повече от всякога бе жизнено саж н а за мен.
Това означаваш е също да се лиш а сам от единствена
та възмож ност да се боря за по-умерена политика.
П рез няколкото години, предхож дащ и голям ата кри
за, взех решение, което н акара враговете ми да ме
см етнат веднаж за винаги за лекомислен, което отчасти
беше неговата цел, както и да пресече пътя на евен
туалн а атака. Отидох да прекарам няколко месеца в
Гърция. Поне привидно това пътуване нямаш е нищо
общ о с политиката. Беш е разходка за удоволствие и
учение: върнах се с няколко гравирани купи и книги,
които разделих с П лотика. Там получих официалната
почест, която приех с най-чиста радост: бях назначен
за архонт на Атина. П озволих си няколко месеца на
труд и приятни наслади, на пролетни разходки по обси
паните с анемони хълмове, на приятелско общ уване
с голия мрамор. В Херонея, където бях отишъл д а се
поклоня пред древните двойки приятели от Свещения
батальон, гостувах за два дни на П лутарх. Аз също бях
имал своя Свещен батальон, но както обикновено соб
ственият ми живот ме вълнуваш е по-малко от история
та. Ходих на лов в А ркадия; молих се в Д елф и. В С п ар
та, на брега на Еврота, овчари ме научиха една много
стара мелодия за кавал — странна като песен на птица.
Б лизо до М егара присъствувах на селска сватба, ко я
то продълж и цяла нощ; другарите ми и аз самият се
осмелихме да се присъединим към танцьорите, което
строгите римски нрави биха ни запретили.
Следите от нашите престъпления личаха навсякъде:
разруш ените от Мумий коринтски стени, светилищ ата,
където местата на статуите стояха празни поради гр а
беж а, организиран по времето на позорния престой на
Нерон в .тая страна. О бедняла, Гърция живееш е в
атм осф ера на чаровен унес, на трезва изтънченост и
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на мъдри наслади. Тук нищо не се бе променило от вре
мето, когато ученикът на Исей за пръв път бе вдъхнал
миризмата на топъл мед, сол и смола; в същност нищо
не се бе променило от векове насам. П ясъкъ т по спорт
ните площ адки бе все так а светъл, както в миналото;
Фидий и С ократ не ги посещ аваха вече, но младеж ите,
които се упраж н яваха тук, п родъ лж аваха д а приличат
на прелестния Хармид. П онякога ми се струваш е, че
гръцкият дух не бе довел до абсолютен завърш ек пред
поставките на собствения си гений: ж ъ твата предстое
ше д а се извърш и; узрелите на слънце и вече отрязани
класове бяха малко нещо в сравнение с елевсинската
надеж да на семето, посято в тази плодородна почва.
Д аж е у дивите ни сарм атски врагове бях намирал в а 
зи с чисти линии, огледало, украсено с об раза на Апо
лон, гръцки отблясъци като блед слънчев лъч върху
снега. М ечтаех за възм ож ността да елинизирам в а р 
варите, да пренеса атинската цивилизация в Рим и без
болезнено д а н алож а на света единствената култура,
която се бе и зтръгн ала от чудовищното, безформеното
и неподвижното, бе открила определение на метода и
теория на политиката и красотата. Л екото пренебреж е
ние от страна на гърците, което не преставах д а чувствувам и сред нзй-пламенните почести, не ме обиж даш е,
тъй като го намирах естествено. К аквито и добродете
ли да ме отличаваха от тях, знаех, че винаги ще бъда
по-малко хитър от някой егински моряк и по-малко
мъдър от някоя билкопродавачка на агората. П риемах
без раздразнение едва високомерната лю оезност на т а 
зи горда раса; признавах на цял един народ преиму
щ ествата, които винаги твърде охотно бях признавал на
обичаните от мен. З а д а имат време д а п родълж ат и з а 
върш ат делото си, гърците се нуж даеха от няколко ве
ка мир, от спокойни заним ания и умерени свободи, в ъ з
можни само в ммрно време. Гърция разчиташ е д а бъдем
нейни закрилници, след като се см ятам е нейни госпо
дари. О бещ ах си д а бдя над беззащ итния бог.

З а ем ах поста си на управител в Сирия от една го
дина насам, когато в Антиохия пристигна Траян. И д ва
ше д а провери подготовката за похода срещ у Армения,
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който ‘според плана му трябваш е да предш ествува н а 
падението срещу партите. П лотина го придруж аваш е
както обикновено, заедно с племенницата му М атидия,
снизходителната ми тъщ а, която от години го следва
ше по лагерите в качеството си на икономка. С тарите
ми врагове Целс, П алм а и Нигрин все още засед аваха
в С ъвета и имаха надмощ ие в главното командуване.
Всички тези хора се н атъп каха в двореца, очаквайки
началото на военните действия. Д ворцовите интриги се
подновиха с пълна сила. Всеки залагаш е, преди да бъ
де хвърлен заръ т на войната.
Войската ни потегли почти веднага на север. З а е д 
но с нея се оттегли и многобройната тълпа от висши
служители, кариеристи и безделници. И м ператорът и
свитата му спрели за няколко дни в К омагена за п раз
ненства, които отсега имаха характер на триумф; съ бра
ни в С атал а, по-незначителните източни царе се н ад
преварвали д а засвидетелствуват верността си към Т ра
ян, на която не бих разчитал много в бъдеще, ако бнх
на негово място. Н ачело на предните ни постове, опас
ният ми съперник, Л узий Квиет, завзел бреговете на
езерото Ван по време на една дълга военна разходка;
изоставена от партите, северната част на М есопотамия
била присъединена без трудности; ц арят на Осроена,
А бгар, се признал за победен в Едеса. И м ператорът се
завърн а в Антиохия, за д а прекара зи м ата тук, о тл а
гайки за пролетта нападението срещу същ инската партска империя и твърдо решен д а не приема никак
во предлож ение за мир. Всичко се бе развило спо
ред предвиж данията му. Радостта, с която се о тд ав а
ше на това так а дълго отлагано приключение, беше
възвърнала младостта на този шестдесет и четири годи
шен мъж.
Моите предвиж дания оставаха мрачни. Еврейско
то и арабското население бяха все по-враждебно н а
строени към войната; едрите провинциални собствени
ци се дразн еха, задето трябваш е д а покриват разходи
те, причинени от престоя на войската ни, а градовете
понасяха зле облагането с нови данъци. В еднага след
завръщ ането на императора първата катастроф а ста
на предвестник на всички останали: през една декем 
врийска нощ само за няколко секунди земетресение
превърна в развалини една четвърт от Антиохия. К он
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тузен от паднала върху него греда, Траян геройски про
дълж и да се гриж и за ранените; няколко души от найблизкото му обкръж ение същ о загинаха. Сирийското
население незабавно потърси виновниците за това б ед
ствие: пренебрегвайки м акар и за пръв път принципите
си на търпимост, императорът допусна греш ка, като
разреш и убийството на група християни. Лично аз из
питвам твърде малко съчувствие към тази секта, о б а
че гледката на пребити с тояга старци и на и зтеза
вани деца допринесе още повече за раздухване на не
доволството и направи още по-противна тази злополуч
на зима. Л и псваха средства за незабавното въстановяване на щетите от земетресението; хиляди хора без
покрив нощ уваха по площ адите.
П роверките ми разкриваха наличието на глухо не
доволство и стаена ненавист, която висшите държ авни
сановници, задръстили двореца, дори не подозираха.
И сред пепелищ ата императорът не прекъсваш е подго
товката за следващ ия поход: цяла гора бе употребена
з а построяването на подвижни и понтонни мостове за
преминаването на Тигър. С радост бе приел поредица
о т нови титли, присъдени му от Сената; бързаш е д а при
ключи с Ориента, за да чествува триумфа си в Рим. И
най-малкото забавян е отприщ ваш е ш ева му, който го
р азтъ р сваш е като пристъп на треска.
Човекът, който сновеше нетърпеливо из огромните
зал и на някогаш ния дворец на Селевкидите, украсен
лично от мен (каква досада!) с хвалебствени надписи и
дакийски трофеи в негова чест, не беше същ ият, който
ме бе посрещ нал в лагера край Кьолн преди близо д в а 
десет години. Дори добродетелите му бяха остарели.
Грубоватата му веселост, която скриваш е действител
н ата му доброта някога, сега не беше нищо друго освен
най-банален навик; реш ителността му се бе превърнала
в твърдоглавие, а склонността му към непосредственото
« практичното — в пълен отказ от мислене. Нежното
уваж ение, което изпитваш е към императрицата, и за я д 
л и в ата привързаност, която засвидетелствуваш е на пле
м енницата сн М атидия, се превръщ аха в старческа з а 
висимост от тези жени, на чиито съвети все повече и по
вече се съпротивяваш е. Чернодробните му кризи тре
вож еха л екар я Критон; той сам ият не се и зам исляш е за
тгях, У доволствията му винаги са били лишени от изис
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каност, но нивото нм спадаш е ощ е повече с възрастта.
Не беше особено важ но, че едва приключил работния
си ден, императорът се отдаваш е на войнишки оргии в
ком панията на м ладеж и, които намираш е приятни или
красиви. Много по-страшно бе това, че понасяш е зле
виното, с което злоупотребяваш е, и че дворът му, съ
стоящ се от все по-посредствени служители, подбрани
и насъсквани от освободени роби със съмнителни нам е
рения, присъствуваш е на всичките ни разговори и ги
предаваш е на противниците ми. Денем виж дах импе
ратора само на събранията на главното командуване,
посветени на уточняване на военните планове, където
нито веднъж не м ож ах д а изразя свободно мнението си.
В останалото време и збягваш е да бъде насаме с мен.
Този не много интелигентен човек черпеше множество
плоски хитрости от виното. Н якогаш ната му мнителност
бе изчезнала: настояваш е да се присъединявам към удо
волствията му; шумът, смеховете и най-безсолните м л а
деж ки шеги бяха винаги добре дош ъл повод, за д а ми
д ад е да разбера, че моментът не е подходящ за сериоз
ни дела; дебнеш е мига, в който една последна глътка
щеше д а ме лиши от ясно съзнание. Всичко се въртеш е
около мен в тази зал а, където главите на дивите бикове
от варварските трофеи сякаш ми се надсмиваха в л и 
цето. Д елвите с вино се редуваха с делви с вино; пиянска
песен или н аглият и очарователен смях на някой паж
се понасяш е тук и там ; опрял на м асата все по-треперещ ата си ръка, затворен в едно може би полупресторено пиянство, залутан далеч от всичко по пъти
щ ата на Азия, императорът потъваш е в теж ко мечта
ние. ..
З а нещ астие неговите мечти бяха красиви. Те бяха
същите, които ме бяха подтикнали да се откаж а от всич
ко някога и д а тръгна по северните пътищ а към Азия,
отвъд К авказ. Тази магия, на която се поддаваш е к а 
то омаян остарелият император, А лександър я бе из
питал преди него; той почти бе осъществил същ ите меч
ти и заради тях бе загинал на тридесет години. А ла найсериозната опасност на тези величави планове си оста
ваше привидната им разумност: както винаги п ракти
чески съображ ения за оправдание на абсурда и за под
тикване към невъзмож ното нзобилствуваха. И зточният
проблем ни тежеш е от векове насам и изглеж даш е есте

ствено да бъде решен веднъж за винаги. Търговията
ни със стоки от Индия и загадъ чн ата Страна на копри
ната зависеш е изцяло от еврейските търговци и ар аб 
ските износители, които имаха привилегията да преми
н ават през пристанищ ата и пътищ ата на партите. Ако
можехме да унищ ожим необятната и с променливи гра
ници империя на арсакските конници, щ яхме да имаме
непосредствен достъп до тези богати краищ а на света;
най-сетне обединена, Азия нямаш е да бъде друго освен
една от многото римски провинции. Александрийското
пристанище в Египет беше единственият ии излаз към
Индия, който не зависеш е от благоволението на п ар 
тите; там също непрекъснато се сблъсквахме с исканията
и бунтовете на еврейските общности. Успехът на Траяновия поход щеше да ни позволи да не се съ образява
ме с този несигурен град. Ала доводи от подобен х а 
рактер никога не са ме убеж давали . Щ ях д а бъда подоволен от склю чването на разумни търговски спогодби
и вече съзирах възмож ността д а нам аля ролята на
А лександрия, създавайки втора гръцка метрополия в
съседство с Червено море, което сторих по-късно с ос
новаването на Антиноя. Започвах д а опознавам слож ния
азиатски свят. Обикновените планове за пълно изтребле
ние, сполучили в Д аки я, оставаха неприложими в т а 
зи многолика страна, чието същ ествуване имаше д ъ л 
боки корени и от която впрочем зависеш е богатството
на останалия свят. О твъд Еф рат за нас започваш е стра
ната на опасностите и мираж ите, на пясъците, в които
затъваш , и на пътищ ата, които свърш ват, без да до
ведат доникъде. И най -м алката несполука щеше д а
предизвика разкл ащ ан е на престижа ни, последвано от
множество други катастроф и; въпросът беше не сам о
да победим, но д а побеж давам е непрекъснато, а силите
ни щ яха да се изчерпят в подобно начинание. И преди
бяхме правили такъв опит: представях си с уж ас гл а 
вата на Крас, подхвърляна като топка от ръка на ръка
по време на едно представление на „В акхаиките“ от Е в
рипид, което един повърхностно запознат с елинизма
варварин беше дал в деня на победата си н ад нас. Т раян
мечтаеше да отмъсти за миналото ни поражение, а аз —
най-вече как да предотвратя то да се повтори. П ред 
виж дах доста точно бъдещето, в крайна сметка нещ о
напълно възмож но, когато си запознат с известен брой79

елементи от настоящето: няколко незначителни победи
щ яха да увлекат още по-напред армиите ни, безразсъд 
но изтеглени от други граници; умиращ ият император
щ еш е д а се покрие със слава, но ние, останалите ж и 
ви, щяхме да се нагърбим с реш аването на всички проб
лем и и с лекуването на нанесените рани.
Ц езар е бил прав д а предпочете да бъде пръв на
село вместо втори в Рим. Не от амбиция или пустославие, а защ ото заем ащ ият второто място мож е д а изби
ра само между опасностите на подчинението или на
бунта, или на още по-страшните опасности на компро
миса. Д ори не бях втори в Рим. Тръгвайки на този рис
кован поход, императорът все още не беше посочил своя
наследник, а всяка крачка напред увеличаваш е изгледи
т е за успех на военачалниците от главното ком андувзне. Сега този леко наивен човек ми се струваш е по-сло
жен от самия мен. Успокояваш е ме единствено грубо
то му държ ане: навъсеният император се отнасяш е към
мен като със син. В други моменти очаквах да бъда изме
стен от П алм а или прем ахнат от Квиет, щом станеш е възможно да минат и без услугите ми. Н ям ах никаква
власт: дори не успях да издействувам аудиенция за
влиятелните членове на антиохийския Синедрион, които
:ъщ о като нас се страхуваха от подготвяните от еврей
ски подстрекатели бунтове срещу властта и които би
ха информирали Траян за подмолните действия на с ъ 
б р атята си по вяра. М оят приятел Л атиний Александър,
яотом ъ к на един от най-старите родове в М ала Азия,
чието име и богатство имаха голяма тежест, също не бе
послушан. И зпратеният във Витиния преди четири годи31и Плиний бе починал там , без да има време да осве
доми императора за точното състояние на духовете и
н а финансите — при условие, че неизлечимият му оп
тимизъм би му позволил това. Тайните доклади на ликийския търговец О прамоас, дсбре запознат с ази ат
ските въпроси, бяха посрещани с присмех от П алм а.
О свободените роби се възползуваха от сутрешното не*
разполож ение, с което завърш ваха обикновено пиянски
т е вечери, за да ме отстранят от им ператорската спалня:
юрдинарецът на императора, на име Федим, честен, но
ограничен и настроен срещу мен човек, на два пъти от
к а за да ме пусне при него. З а сметка на това една ве
ч ер моят враг, коксуларят Целс, се затвори с Траян
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на таен разговор, който продълж и часове, и аз реших,
че съм загубен. П отърсих съюзници, където бе възмож но; подкупих със зл ато бивши роби, които с радост бих
осъдил на каторж ен труд; галих отвратителни к ъ д р а 
ви глави. Д и ам ан тъ т на Н ерва не излъчваш е никакъв
б лясък вече.
В този момент се появи най-м ъдрият от добрите ми
духове — Плотина. П ознавах им ператрицата от близо
двадесет години. Б яхм е от съ щ ата среда и имахме при
близително едн аква възраст. Бях свидетел к а к спокой
но понася едно почти толкова угнетено същ ествуване,
каквото беше и моето, но по-лишено от бъдеще. Беше
ме подкрепяла в трудните ми мигове, сякаш без да си
дава сметка з а това. А ла нейното присъствие ми стана
повече от насъщ но през теж ките дни в Антиохия, както
по-късно нейното уваж ение, на което се радвах до см ърт
та й. Свикнах с тази фигура, облечена в бели дрехи,
толкова прости като на която и д а е ж ена, с м ълчание
то й, с отм ерената й реч, която винаги се свеж даш е с а 
мо до отговори, и то възм ож но най-ясни. В идът й с ни
що не наруш аваш е харм онията на този по-древен от
всички римски великолепия дворец: тази дъщ еря на
парвеню та беше достойна за Селевкидите. М ислехме
еднакво почти винаги. И д вам ата обичахме д а обогатя
ваме, а след това д а разголвам е душ ите си, д а изпробва
ме силата на духа си във всякакви изпитания. Тя имаш е
склонност към епикурейската философия, това тясно,
но чисто лож е, върху което и моята мисъл си почиваше
понякога. З а га д к а т а на боговете, която ме терзаеш е,
не я измъчваш е; не споделяш е и страстното ми увлече
ние по човешкото тяло. Беш е непорочна поради о тв р а
щение от лекодостъпното, щ едра — по-скоро по разум,
отколкото по природа, умерено мнителна, ал а готова да
приеме всичко от приятел, дори неизбежните му греш 
ки. П риятелството беше избор, на който посвещ аваш е
цялото си същество; отдаваш е му се докрай, так а к а к 
то аз се отдавах само в лю бовта. П ознаваш е ме по-добре
от всеки друг; позволих й д а види в мен това, което
грижливо скривах от останалите — никому неизвестни
прояви на подлост например. И ска ми се д а вярвам , че
от своя страна и тя не е скрила- почти нищо от мен.
П лътската близост, която никога не е същ ествувала
между нас, бе зам енена от в ръ зката меж ду две тя'сно
преплетени души.

6.

Мемоарите на Адриан
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Н аш ият съюз н е ее нуж даеш е от признания, обясне
ния и недомлъвки; ф актите бяха достатъчни. А тя ш
виж даш е по-добре от мен. П од теж ките плитки, н ал о 
жени от модата, гладкото й чело бе чело на съдник. В
паметта й се врязваш е отпечатъкът от най-незначнтелните неща; никога не й се случваше, както ставаш е с
мен, да се колебае прекалено дълго или д а взима при
бързани решения. С амо с един поглед разкриваш е и
най-тайните ми противници; преценяваш е привърж ени
ците ми с далновидно хладнокръвие. В същ ност бяхм е
съучастници, но и нан-опитното ухо едва ли би могло да
долови и най-леката следа от тайно споразумение м еж ду
нас. Никога не допусна груб ата греш ка д а се оплаква от
им ператора пред мен, нито по-малко' грубата — д а го
оп равдава или ласкае. К олкото до мен, лоялността ми
не бе подлож ена на съмнение. Току-що пристигналият от
Рим Атиан се присъединяваш е към разговорите ни, кон
то траеха ц яла нощ понякога, но сякаш нищо не умо
ряваш е тази невъзмутима и крехка ж ена. Беш е успя
л а д а издействува от императора д а назначи бив
шия ми настойник за свой личен съветник, от
странявайки по този начин моя в раг Целс. Мин*
телността
на Т раян или
невъзмож ността
да н а 
мери мой зам естник в тила щеше да ме зад ърж и з
Антиохия: разчитах н а приятелите си да ме осведомяват
за всичко, което щ яха д а п рем ълчават бюлетините. В
случай на злополука щ яха д а съум еят д а обединят око
л о името ми една част от преданите на мен легиони.
В раговете ми щ яха да б ъ д ат принудени да се съ образя
ват с присъствието на болния от подагра старец, кой
то зам инаваш е само за д а ми бъде полезен, и на ж е 
н ата, способна да си налож и п родълж ителната и зд ръ ж 
ливост на войника.
Видях ги д а потеглят: императорът на кон — реш и
телен и възхитително спокоен, покорната група жени
в носилки, преторианската гвардия заедно с нумидийските съгледвачи на страш ния Л узий Квиет. В ойската,
която беше п рекарала зи м ата по бреговете на Ефрат,
се задвиж и с пристигането на своя военачалник: похо
д ът срещу партите наистина започваш е. П ървите нови
ни бяха превъзходни. В авилон бе завл ад ян , реката Ти
гър — прекосена, а Ктесифонт бе паднал. К акто вина
ги нищо не устояваш е пред удивителното умение на

този човек. А рабският владетел Х арацен се обяви е*
наш поданик, откривайки по този начин цялото тече
ние на Тигър за римската флота: императорът потег
ли за пристанищ ето Х аракс в най-отдалечения край на
Персийския залив. Той най-сетне се докосваш е до при
казните брегове. Моето безпокойство не беше изчезнало,
но го потулях като престъпление; да си прав твърде
рано, е равносилно на греш ка. Н ещ о повече, съм нявах
се в преценката си; бях виновен за долното недоверие,
което ни пречи да признаем величието на човека, кого
то познавам е прекалено добре. Б ях забрави л, че някои
хора са способни да отместват границите на съдбата и
д а променят хода на историята. Б ях богохулствувал
срещу гения на императора. Р а зя ж д а х се от тревога на
своя пост. Н има щ ях д а бъда изклю чен от играта, ако
се случеше невъзмож ното? И тъй като всичко е по-лес
но от зд равия разум , изпитвах ж елание д а нахлузя
ризницата от сарм атските войни и д а използувам в л и я
нието на П лотина, за д а бъда върнат във войската. З а 
виж дах и на последния войник за прашните азиатски
пътищ а, за
сблъсъка с покритите с броня персий
ски воини. Този път С енатът гласува на императо
ра правото д а чествува не един, а поредица от триум 
фи, които щ яха д а п родълж ат до края на ж ивота му. Аз
самият направих дълж имото: заповядах да се органи
зи рат празненства и отидох д а извърш а ж ертвоприно
шение на връх Касий.
В незапно п ож арът, който тлееш е в Ориента, избух
на навсякъде едновременно. Еврейските търговци от
к азах а д а платят данъците си в Селевкия; К ирена се
разбунтува незабавно и ориенталското население изби
гръцкото; пътищ ата, по които превозваха
египетско
жито до войските ни, бяха прекъснати от шайки перусалимски зелоти; в Кипър гръцките и римските ж ители
бяха изловени от еврейската паплач, която ги принуди
д а се изтребят взаим но в гладиаторски борби. Успях да
зап азя реда в Сирия, но заб ел язвах плам ъчета в очи
те на седналите пред синагогите просяци, негласни по
дигравки по дебелите устни на водачите на камили —
ом раза, която впрочем не заслуж авахм е. Още от н ач а
лото евреите и арабите бяха обединили усилията си
срещу войната, която зап лаш ваш е д а разори търговия
та им; И зраел се възползуваш е от това положение, за
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д а се нахвърли върху света, от който неговата религиоз
на ярост, странните му обреди и непримиримостта на
неговия бог го бяха изключили. Н абързо завъ рн ал и ят
се във В авилон император изпрати К виет да н ак а ж е
разбунтувалите се градове: големите елински метро
полии в Ориента — Кирена, Едеса и С елевкия — бяха
опож арени като възм ездие за предателствата, зам и сле
ни по време на нощ увките на керваните или подготве
ни в еврейските квартали. По-късно, посещ авайки същ и
те градове, които трябваш е д а възстановя, минах под
разруш ените колонади и между редиците изпотрошени
статуи. И м ператорът Хозрой, който бе подкупил бун
товниците, веднага взе нападателн а
позиция; Абгар
въстана и зав зе опож арената Едеса; арменските ни с ъ 
юзници, които се п олзуваха с доверието на Т раян, по
дадоха ръка за помощ на сатрапите. Н еочаквано импе
раторъ т се о каза в центъра на огромно бойно поле, при
нуден да се отбранява от всички страни.
Той загуби ц яла зим а при обсадата на Х атра —
почти непристъпна, разполож ена сред пустинята к р е
пост, която коства хиляди ж ертви на войската ни. У пор
ството на императора беш е все повече и повече проява
на личната му храброст; този болен човек зд раво се бе
вкопчил в идеята си. От П лотина узнах, че въпреки
един нелек предупредителен пристъп на п арал и за Т раян
упорито отказвал д а назове своя наследник. Ако този
подраж ател на А лександър на свой ред умреш е от
треска или от невъздърж ание в някой нездравословен
азиатски край, войната срещ у външ ния неприятел щ е
ше да се услож ни с граж дан ска война; борба на живот
и на см ърт щеше д а избухне меж ду моите п ривърж е
ници и приближ ените на Ц елс или П алм а. В незапно
новините почти напълно секнаха; тън ката ниш ка, която
ме свързваш е с императора, се крепеш е единствено на
нумидийските банди на най-злия ми враг. Това бе в р е
мето, когато за пръв път помолих моя лекар д а отбе
леж и с червено мастило върху гърдите ми мястото на
сърцето: ако се случеше най-лошото, не д ъ р ж ах д а п ад 
на жив в ръцете на Л узий Квиет. Т рудната за д а ч а по
умиротворяване на островите и съседните области се
прибавяш е към другите ми задълж ени я, но изтощ ител
ният труд през деня се понасяш е лесно в сравнение с
дългите безсънни нощи. Всички проблеми на империята
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ме бяха налегнали наведнъж , но собственият ми проб
лем теж еш е т ай-много. С тремях се към властта. Ж е 
лаех я, за д а н алож а зам ислите си, д а изпробвам си
лите си и д а възстановя мира. Ж елаех я най-вече за да
осъщ ествя собственото си аз, преди д а умра.
Скоро щ ях д а стана на четиридесет години. Ако се
случеше да заги н а в този миг, от мен щеше д а остане
само име сред поредицата висши сановници и гръцки н ад
пис в чест на атинския архонт. О ттогава насам винаги
когато съм бил свидетел на см ъртта на някой, стигнал
средата на ж изнения си път и чиито успехи или неспо
луки са били като че ли точно претеглени от общестзото, съм си спомнял, че на съ щ ата възраст аз сам ият съ
ществувах само в собствените си очи и в очите на не
колцина приятели, които вероятно са се съмнявали в
способностите ми, както аз сам ият се съмнявах в себе си.
Р азб рах, че м алцина н ам и рат смисъла на ж ивота си пре
ди см ъртта, и преценявах с по-голяма снизходителност
прекъснатото им дело. Н атрап чи вата мисъл за един не
справедливо ограбен ж ивот п арализираш е съзнанието
ми в една точка, приковаваш е го като в гноен абсцес.
С моята ж а ж д а за вл аст ставаш е същото, което става в
лю бовта и което пречи на влю бения да яде, да спи, да
мисли или дори да люби, преди д а б ъ д ат изпълнени
известни обреди, И най-срочните задачи ми и згл еж д а
ха безсмислени, щом нямах свободата д а вземам реш е
ния, засягащ и бъдещ ето; имах н уж да д а бъда уверен,
че ще царувам , за д а си възвърна ж еланието да бъда
полезен. Д ворецът в Антиохия, където няколко години
по-късно щ ях д а ж и вея в щастие, близко до полуда, се
га бе само затвор за мен — затвор на осъден на смърт.
И зпратих тайни пратеници до оракулите, до Ю питер
Амон в К асталия и до Зевс Долихен. Н аредих да до
ведат гадатели; стигнах дотам, че изм ъкнах от антиохийските тъмници един осъден д а бъде разп ън ат пре
стъпник и зап овяд ах на един магьосник да му прере
ж е гърлото в мое присъствие с надеж да, че душ ата му,
разк ъ сван а меж ду ж ивота и см ъртта, ще ми разкрие
бъдещ ето. Н ещ астникът спечели, защ ото се отърва от
продълж ителна агония, но поставените въпроси оста
наха без отговор. Нощ ем обикалях двореца от една бой
ница до друга, от балкон на балкон, зали те с напукани
от земетресението стени, като чертаех тук-там по плочи
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те на пода астрологически изчисления, обърнал поглед
към трептящ ите звезди. Но не другаде, а на зем ята
трябваш е да търся знаците на бъдещето.
Н ай-сетне императорът вдигна обсадата на Х арта
и реши да мине отсам реката Е ф рат, която изобщо не
бе трябвало д а прокосява. Знойната ж ега и преследва
щите ни партски стрелци направиха още по-злополучно горчивото завръщ ане. П рез една горещ а м айска ве
чер излязох д а посрещна пред стените на града, на
брега на Оронт, м алката, изтощена от трески, умора
и тревоги група: болния император, Атиан и же-ните.
Траян настояваш е да измине на кон разстоянието до
двореца; едва се държ еш е прав; този изклю чително
ж изнен човек изглеж даш е по-променен от всеки друг
пред бли зката смърт. Критои и М атидия му помогнаха
д а изкачи стъпалата, отведоха го да легне и останаха
край леглото му. Атиан и Плотина ми р а зк азах а онези
случки от похода, които не бяха намерили място в к р а т
ките им послания. Един от разкази те им до так ав а сте
пен ме развълнува, че завинаги остана сред личните
ми спомени и собствените ми символи. Е два пристиг
н ал в Харакс, умореният император приседнал край
мудните вълни на П ерсийския залив. По това време
все още не се съм нявал в победата, но за пръв път бил
подтиснат от необятността на света, от възрастта, от
границите, в които сме затворени всички. Едри сълзи
се стичали по набръчканото лице на човека, когото
всички см ятаха неспособен да заплаче. П редводителят,
който, начело с римския орел, бе стигнал до неизследвани
дотогава брегове, разб рал , че никога не ше зап л ува
по так а ж адуваното море: И ндия, Б актри я, загад ъ ч 
ният Ориент, от който се бе опиянявал отдалеч, щ ял д а
си остане само име и блян. Л ош ите вести го принудили
д а потегли обратно ощ е на следващ ия ден. Всеки път,
когато на мой ред съ дб ата ми е к азвал а „не“ , си спом
нях сълзите, пролети една нощ край този далечен бряг от
един стар мъж , който мож е би за пръв път се бе срещ нал
лице в лице с ж ивота си.
Качих се при императора на следващ ата сутрин. Чувствувах се настроен синовно, братски. Този мъж , който
винаги се бе гордял, че живее и мисли като който и да
е войник от войската си, завърш ваш е ж ивота си в пълна самота: изпънат върху леглото, не преставаш е да гра

ди велики планов«, от които никой не се интересуваш е
вече. К акто винаги сухият му .и р я зъ к тон и е р азк р ася
ваш е мисълта му; изричайки с м ъ к а думите, той ми го
вори за триумфа, който го очаква в Рим. О тричаш е пора
ж ението, както отричаш е см ъртта. Д в а дни след това
получи втори удар. Моите тайни и тревож ни разговори
с Атиан и П лотина се подновиха. П розорли вата импе
р атри ц а беше току-що издигнала стария ми приятел
до всем огъщ ата длъж ност прегориански префект, по
ставяйки под наш а власт им ператорската гвардия. З а
щ астие М атидия, която не напускаш е спалнята на бол
ния, беше изцяло на наш а страна; впрочем тази обик
новена и неж на ж ена беше като восък в ръцете на П л о 
тина. Въпреки всичко никой от н а с не смееше да напом 
ни на императора, че въпросът за наследника му про
д ъ л ж а в а да бъде висящ. В ъзмож но е като А лександър
д а бе решил д а не посочва сам своя приемник или
пък имаш е само нему известни ангаж именти към п ар
ти ята на Квиет. И ли просто отказваш е д а допусне близ
к и я си край: срещ ат се семейства, в които по същите при
чини упорити старци умират, без д а оставят завещ ание.
З а тях не е толкова важ но д а зап азя т до края съкро
вищ ата {или империята си), които вцепенените им п ръ
сти са почти изтървали, колкото да не преминат твърде
рано в посмъртното състояние н а този, който не м ож е
д а взема вече решения, нито да причинява изненади,
нито д а зап лаш ва, нито да п рави обещ ания на живите.
'С ъж алявах го: бяхм е твърде различни, за д а очаква,
че в мое лице ще намери послушен продълж ител на д е 
лото си, предварително обречен на същ ите методи и съ 
щите грешки, този, когото повечето от хората, у п р аж н я
вали абсолю тна власт, отчаяно тъ р сят на смъртното
си легло. Но заоби калящ и ят го св я т бе пуст: там н ям а
ше други държ авници. Бях единственият, когото м ож е
ше да вземе, без д а изневери на своя дълг на добър са
новник и велик владетел: привикнал д а прави оценка
на служебните заслуги на своите подчинени, той бе
почти принуден д а ме приеме за свой наследник. Впро
чем това беше прекрасно основание д а ме мрази. П о 
степенно здравето му се подобри достатъчно, за да му
позволи д а напусне стаята. Говореш е за нов поход и
сам не си вярваш е. Л ек ар я т му Критон см яташ е, че
летните горещини са вредни за него, и най-сетне успя
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д а го убеди да отпътува за Рим . В навечерието на свое
то зам ин аван е ме извика на борда на кораба, който
трябваш е д а го отведе в И тали я, и ме назначи главно
ком андуващ войските ни на свое място. Не отиде подалеч от това. Но главното не бе още извършено.
Противно на получените заповеди, предприех н еза
бавно тайни преговори за мир с Хозрой. З а л а г а х на
ф акта, че вероятно нямаш е да се налож и д а д авам
сметка за действията си пред императора. След по-м ал
ко от десет дни бях събуден от един пратеник посред
нощ: веднага разпознах един от доверените хора на
П лотина. Носеше ми две писма. Едното — офицналното — ми съобщ аваш е, че неспособен д а понесе морското
вълнение, Т раян бил свален в Селинунт, в Киликия, къ
дето л еж ал теж ко болен в дом а на някакъв търговец.
Второто писмо — тайното — ми съобщ аваш е за неговата
смърт, която П лотина
обещ аваш е д а не оповестява
колкото е възмож но по-дълго, давайки ми по този начин
преимуществото пръв д а науча новината. Н езабавно
зам инах за Селинунт, след като взех всички необходими
мерки, за да си осигуря верността на сирийските гар 
низони. Едва-щ о бях потеглил, и втори куриер ми до
несе официалното известие за см ъртта на императора.
Завещ анието, в което ме посочваше за свой наследник,
било току-що изпратено за Рим в сигурни ръце. Всичко,,
което от десет години насам бе трескаво мечтано, под
готвяно, разисквано или премълчавано, се свеж даш е
до послание от д ва реда, написано на гръцки с дребен
женски почерк, но с твърда ръка. Атиан, който ме ча
каш е на кея в Селинунт, пръв ме поздрави с ти тл ата
император.
Тук именно, в пром еж дутъка меж ду свалянето н а
болния от кораба и см ъртта му, се случват цяла поре
дица от събития, които не м ож ах д а възстановя н икога
след това, въпреки че съ дб ата ми бе и зградена върху
тях. Н яколкото дни, прекарани от А тиан и жените в.
къ щ ата на търговеца, определиха завинаги жизнения
ми път, но и с тях ще стане това, което стана по-късно
с един следобед край Нил, з а който също не ще узн ая
нищо повече точно защ ото з а мен бе важ но да зн ая
всичко за него. П оследният римски зяпльо има свое
мнение за тези епизоди от ж ивота ми и само аз съм
най-зле осведомен от всички в това отношение. В рагове-
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те ми обвиниха Плотина, че се е възп олзувала от агонията на императора и е принудила ум иращ ия да н апише няколкото думи, с които ми завещ аваш е властта.
Още по-долнопробни клеветници описваха леглото съсг
завеси, м ъж деливата светлина на л ам п ата и л ек а р я
Критон, диктуващ последната- воля на Т раян с глас,
който наподобява гласа на починалия. И зтъ кваха, че
ординарецът Федим, който ме мразеш е и чието м ълча
ние не могло д а бъде купено от приятелите ми, починал
тъкм о навреме от лош а треска един ден след господаря
си. В тези пълни с насилие и сплетни картини и м аш е
нещо, което поразява въображ ението на простолю дие
то, вклю чително и моето. Л аск аех се от мисълта, че ш е
па почтени хора са могли д а и звърш ат престъпление
зар ад и мен и че предаността на императрицата я е от
вела т а к а далече. Тя познаваш е опасностите, на които се
и зл ага Д ъ р ж а в а т а заради едно невзето решение; по
читам я твърде много и вярвам , че би допуснала да из
върш и изм ам а при нуж да, ако мъдростта, зд равият р а 
зум, общ ественият интерес и приятелството я подтикнат
към подобно деяние. О ттогава много пъти съм д ъ рж ал
в ръцете си так а яростно оспорвания от противниците
ми документ: не съм в състояние да се произнеса „ з а “
или „против“ автентичността на тази последна диктовкана един болен. Естествено предпочитам д а вярвам , чепреди см ъртта си, ж ертвувайки личните си п ред разсъ
дъци, сам ият Траян доброволно е завещ ал империята
на човека, когото в крайна см етка е оценил като най-достоен. Д л ъ ж ен съм да призная обаче, че в този слу
чай за мен бе по-важ на целта, а не средствата: главното
е дали успелият д а вземе властта е д о казал впослед
ствие, че е заслуж ил да я упраж нява.
Тялото на императора бе изгорено на брега малко
след пристигането ми преди търж ественото погребение,
което щеше д а бъде извършено в Рим. Почти никой
не присъствува на простата церемония, която се състоя
призори и бе последният епизод от продълж ителните
семейни грижи, с които жените обграж даха личността
на Траян. М атидия плачеш е с горещи сълзи; трептене
то на въздуха около к л ад ата разм азваш е чертите на
П лотина. Спокойна, сдърж ан а, отслабнала от тр еск а
та, тя си оставаш е както винаги съвърш ено непрони
цаем а. Атиан и Критон следяха изгарянето д а стане
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както подобава. Л ек и я т дим се разнесе в прозрачния
въздух на ран н ата утрин. Никой от приятелите ми не
отвори дум а за събитията през дните, предш ествували
см ъ ртта на императора. Очевидно бяха се наговори
л и д а м ълчат и аз реших д а не зад ав ам опасни въпроси.
Още същ ия ден вдовицата на императора и близки
те й зам ин аха за Рим. Завъ рн ах се в Антиохия, придру
ж ен от радостните възгласи на легионите по целия път.
И зклю чително спокойствие ме бе зав л ад ял о : амбицията
и страхът и зглеж даха като отколеш ен кош мар. К акво
то и д а се бе случило, бях решен д а се боря докрай за
им ператорската власт, но осиновителният акт опростя
ваш е всичко. Собственият ми ж ивот вече не ме зан и м а
ваш е: отново мож ех д а мисля за останалото човечество.
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TELLUS
STABILITA*

* Укрепена земя (лат.). — Б. пр.

В ж ивота ми беше настъпил ред,
но не и в империята. Н аследеният от мен свят прилича
ше на човек в разц вета на силите си и все още здрав,
въпреки че окото на л ек ар я започваш е д а д олавя ед 
ва забележ им и признаци на изхабяване, човек, минал
наскоро през изпитанията на теж ка болест. П регово
рите бяха подновени, този път открито; н авсякъде р а з
гласих, че сам ият Т раян ме е натоварил с тях преди
см ъртта си. Теглих черта на опасните за нас зав о ев а
ния: не само М есопотамия, където не бихме могли да
се задърж им , но и твърде д алечната и капризна Арме
ния, която зап ази х само като васална д ъ р ж ава. Трудно
стите, поради които мирните преговори биха се прото
чили с години, ако заинтересованите страни мож еха
да и звлекат н якаква полза от това, бяха преодолени
с посредничеството на търговеца О прамоас, ползуващ
се с доверието на сатрапите. П остарах се да влож а в
преговорите съ щ ата ж ар , с която някои вл и зат в боя, и
налож их подписването на мира. Впрочем моят партньор
го ж елаеш е поне толкова, колкото и аз: партите мисле
ха само к ак отново да отворят търговските си пъти
щ а меж ду И ндия и нас. Н яколко месеца след голям ата
криза с радост видях нови редици от кервани по бре
говете на Оронт. О азисите започваха д а се населяват
с търговци, които коментираха последните новини край
огньовете и всяка сутрин заедно с предназначените за
непознати страни стоки се зар еж д ах а с много наши
мисли, думи, обичаи, които постепенно щ яха д а з а в л а 
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д еят света по-сигурно от бойните легиони. О бращ ението
на златото, движението на идеите, тека неусетно като
протичането на ж ивителния въздух в артериите, се въ 
зобновяваха в голямото тяло на света; пулсът на зем я
та започваш е да бие отново.
Бунтовната треска стихваше на свой ред. В Е ги
пет тя беше толкова силна, че се налож и спешно о р га
низиране на селска милиция в очакване на подкрепле
нията ни. Н езабавно натоварих моя другар М арций
Турбон да възстанови реда, което той направи с м ъдра
непреклонност. Но редът по улиците не ме зад овол я
ваш е напълно; искаш е ми се, ако е възмож но, да го
възстановя или по-скоро д а го въ зц аря за първи път в
умовете. Едноседмичния си престой в Пелусий употре
бих изцяло за да постигна равновесие меж ду вечно
непримиримите гърци и евреи. Не видях нищо от това,
което исках д а видя: нито бреговете на Нил, нито А лек
сандрийския музей, нито статуите в храмовете; едва
намерих време да посветя на приятни блудства една
нощ в Канопа. П рекарах шест безкрайни дни във в р я
щия казан на съда, защ итен от ж егата с дълги завеси
от тънки летви, които плющ яха от вятъра. Нощ ем ог
ромни комари кръ ж аха около лампите. Опитах се да
д о к аж а на гърците, че не винаги са най-мъдрите, на
евреите — че съвсем не са най-непорочните. С атирич
ните песни, с които елините от низш ите слоеве преслед
в аха своите врагове, бяха почти толкова глупави, кол
кото и ж алките проклятия на еврейските квартали. Д в е 
те раси, живеещ и рам о до рам о от векове насам, нико
га не бяха проявили ж елание д а се опознаят, нито им а
ха приличието да се понасят взаимно. И зтощ ените тъ 
ж ители, които н апускаха местата си късно през нощ та,
ме нам ираха на м асата ми призори, все още зает със
сортиране на сметта от лъж ливи показания; проводени
те с кам а трупове, които ми п редлагаха като вещ естве
ни доказателства, често биваха труповете на болни, по
чинали в легл ата си и откраднати от специалистите по
балсам иране. Въпреки това всеки миг на затиш ие беше
победа, нетрайна като всяка победа, а всеки решен
спор — прецедент, залог за бъдещ ето. Н ям аш е зн аче
ние, че постигнатото споразумение е само външно, н а 
лож ено и вероятно временно: знаех, че както доброто,
т ак а и злото са въпрос на навик, че временното може
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да продълж и дълго, че външ ното прониква вътре и ч е
с течение на времето м аската се превръщ а в лице. След,
като ом разата, глупостта и безумието могат да и м ат
трайни последици, не виж дах защ о д а не бъде так а »
със зд равия разум , п равдата и добронамереността. Ми
рът по границите беше нищо, ако не можех д а уб ед я
еврейския вехтош ар и гръцкия месар д а съж ителствуват в мир.
М ирът беше моята цел, но съвсем не моят идол: не
бих казал дори идеал, тъй като и тази дум а е тв ъ р д е
отдалечена от действителността. С м ятах да се откаж а
напълно от завою ваните земи, като изоставя Д аки я, №
щях д а го н аправя, ако мож ех д а скъсам реш ително с
политиката на моя предшественик, но беше по-добре
да използувам възм ож но най-разумно наследените при
добивки, регистрирани вече от историята. П ървият у п р а
вител на новосъздадената провинция — прекрасният
Юлий Б ае — беше загинал на своя пост (както щ ях д а
загина и сам и ят аз през оная година, прекарана по сарматските граници), сразен от неблагодарната зад ач а
да умиротворява
неуморно една привидно покорена
страна. Н аредих д а бъде търж ествено погребан в Рнм,.
почест, на която обикновено само императорите им ат
право; почитта, която отдадох на този добър, неволно
пожертвуван служ ител, п редставляваш е моят последен
и негласен протест срещу завоевателната ни политика:
вече не бях длъж ен да я разобличавам , след като и м ах
власт да я прекратя. Затова пък в М авритания, където
приближените на Л узнй К аиет подстрекаваха къмразмирици, беше необходима военна намеса, но мое
то присъствие там не беше налож ително в този момент.
Същото ставаш е и в Британия, където каледонците се
бяха възползували от изтеглянето на войските ни по
ради войната в Азия и бяха унищ ожили малкото оста
нали погранични гарнизони. Н атоварих Ю лий Север
д а вземе най-спешни мерки, тъй като, преди да пред
приема подобно далечно пътуване, трябваш е д а слож а
ред в държ авните дела. Д ъ р ж ах много да приклю ча
сам с войната против сарматите, чийто изход не беше
още решен, и този път д а хвърля в нея необходимия
брой отряди, за да слож а най-сетне край на щ етите,
които ни нанасяха. И в този случай както винаги отка
зах д а се подчиня н а определена система. П ри ем ах
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в ой н ата като път към мира сам о ако преговорите се
окаж еха недостатъчни, подобио на лекаря, който при
б я г в а до изгаряне, след като е изпробвал билките.
Всичко е толкова сложно в човешките дела, че и мое
то мирно царуване ще има своите периоди на война,
как то в ж ивота на един велик военачалник настъпват
периоди на мир независимо о т ж еланието му.
Преди д а се отправя на север за окончателното
ур еж д ан е на сарм атския конфликт, се срещ нах повтор■но с Квиет. К иренейският палач продъ лж аваш е да
бъде опасен за нас. П ървото нещо, което направих сле
дователно, беше да разпусна неговите отряди от нумидийски съгледвачи; оставаш е му мястото в С ената, по
стът му в редовната арм ия и огромно владение от п я
съци на зап ад, което можеш е д а използува според ж е
ланието си било като трамплин, било като убежищ е.
Той ме покани на лов в горските дебри на М изия и скрои
умело една злополука, в която при по-малко късмет и
ф и зическа ловкост от моя страна положително щ ях да
се простя с живота. По-добре беше д а не показвам ни
к ак в о съмнение, д а бъда търпелив и д а изчакам. Не
след дълго в Д олн а М изия, в момента, в който к ап и тул а
цията на сарм атските вож дове ми позволяваш е да счи
т а м за предстоящ о завръщ ан ето си в И талия, научих
от разменените м еж ду мен и бивш ия ми настойник ши
фровани писма, че Квиет се завъ рн ал прибързано в
Р им и се съюзил с П алм а. В раговете ни засилваха по
зициите си, прегрупирваха силите си. Н и каква безопас
ност не беше възм ож на, докато тези д вам а м ъж е бяха
против нас. П исах на Атиан да действува незабавно.
•Старият човек порази враговете ни като мълния. Той
■превиши н ареж дани ята ми и ме отърва наведнъж от
всичките ми отявлени врагове. В един и същи ден с н я
колко часа разли ка в Б а я бил екзекутиран Целс, П а л 
ма — във вилата си в Терацина, а Нигрин — във Фа■венция, на п рага на л ятн ата си къщ а. Квиет загинал
■на път след тайна срещ а със съучастниците си, на стъ
палото на колесницата, с която се зав р ъ щ ал в града.
В ълна от у ж а с зал я Рим. О старелият ми шурей Сервиан, който привидно се беше примирил с моя успех, но
ж ад н о дебнеше бъдещ ите ми грешки, вероятно е изпи
т а л так ав а радост в този момент, че тя без съмнение
е била най-голям ата н аслада в целия му живот. З л о 
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вещите слухове, които се носеха по мой адрес, се по
твър ж д авах а.
Научих тези новини на борда на кораба на път за
И талия. Те ме потресоха. Човек винаги е доволен, ко
гато се отърве от враговете си, но моят настойник беше
проявил старческо безразличие към далечните послед
ствия от своята постъпка: той просто бе забрави л, че
аз именно щ ях да ж ивея с отгласа от тези убийства в
продълж ение на повече от двайсет години. Мислех си
за смъртните присъди на О ктавиан, завинаги опетнили
паметта ка Август, за първите престъпления на Нерон,
последвани от толкова други. Спомнях си също за по
следните години от царуването на Д омициан, посред
ствен, но не по-лош от други човек, на когото страхът,
който сам изпитваш е и който всяваш е у другите, бе
отнел постепенно човеш кия образ и той бе ум рял в д во
реца си като подгонен в гората звяр. М оят обществен
ж ивот вече не ми принадлежеш е: първият ред от н ад 
писа съдърж аш е няколко дълбоко врязани думи, които
никога нямаш е д а мога за залича. С енатът, това огром 
но, но слабо тяло, което се изпълваш е съ с сили, щом
се почувствува заплаш ено, никога ням аш е д а забрави,
че четирима излезли от неговите редици м ъж е бяха
екзекутирани набързо по моя заповед; така трима заговорници и един ж есток грубиян щ яха да се превърнат в
мъченици. Н езабавно известих на Атиан, че е необходи
мо да ме посрещ не в Брундизий, за д а ми д ад е отчет
за д елата си.
Той ме чакаш е близо до пристанищ ето, в една от
стаите на странноприемницата, обърната на изток, к ъ 
дето някога умря Вергилий. П осрещ на ме на прага, на
куцвайки; страдаш е от пристъп на подагра. След като
останахме сами, избухнах в упреци: исках моето ц ару
ване д а бъде умерено и да служи за пример, а то з а 
почваш е с четири екзекуции, от които само едната беше
налож ителна и които лекомислено бяха пренебрегнали
да облекат в законна форма. Впоследствие щ ях да бъ
да упрекван още повече за тази злоупотреба с в л аст
та, тъй като щ ях д а се опитам д а бъда милостив, съ
вестен и справедлив. Щ яха д а си послуж ат с тезн убий
ства, за д а д о каж ат, че мнимите ми добродетели не са
нищо друго освен поредица от маски, и д а ми съчинят
легенда на най-обикновен тиранин, която мож е би ше
7* М ем оарите на А дриав
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ме преследва до края на И сторията. П ризнах опасения
та си: не мислех, че съм лишен от жестокост или от
който и да е друг човешки порок — споделях общ оприе
тото мнение, че едно престъпление води до друго, че
звяр, вкусил веднъж човеш ка кръв . . . С тарият приятел,
чиято преданост винаги ми се е струвала сигурна, вече
си позволяваш е волности, възползувайки се от греш ки,
които си въобразяваш е, че е заб ел язал у мене; под пред
лог, че ми служи, беше уредил личните си сметки с
Нигрин и П алм а. Т ака осуетяваш е мирното ми дело и
ми подготвяш е най-мрачно завръщ ан е в Рим.
С тарият човек поиска разреш ение д а седне и поста
ви на ниско столче бинтования си крак. Не преставай
ки да говоря, хвърлих една зави вка върху болния му
крайник. Той ме остави д а се и зкаж а с усм ивката на
учител, доволен, че ученикът му се справя нелошо с труд
ния урок. К огато свърш их, спокойно ме попита какви са
били намеренията ми спрямо враговете на реж им а. Ако
беше необходимо, мож ехме да докаж ем, че четиримата
м ъж е са заговорничш ш срещу ж ивота ми; във всеки
случай в техен интерес е било д а го направят. Всяко
преминаване от една вл аст към друга влече след себе
си подобни чистки; той се бе нагърбил с тази, за д а з а 
пази неопетнени моите ръце. Ако общественото мнение
искаш е ж ертва, ням аш е нищо по-лесно от това да му
отнема поста на преториански префект. Беш е предви
дил тази м ярка и сам ме съветваш е д а я прилож а. Ако
трябваш е още нещо, за д а си възвърна доверието на
С ената, би одобрил реш ението ми да бъде отстранен
временно от Рим или д аж е изпратен в изгнание.
Атиан винаги е бил настойникът, комуто изпросваш
пари, съветникът в трудните дни, верният помощник,
но едва сега за първи път се взирах в неговото гриж 
ливо избръснато лице, в деформираните му ръце, спо
койно опрени на д р ъ ж к ата на абаносовия бастун. Мно
го добре познавах различните страни от ж ивота му на
преуспял човек: ж ена му, която той обичаше и чието
зд раве непрекъснато се нуж даеш е от грижи, омъж ени
те му дъщ ери и децата им, за които хранеш е амбиции,
подобни на своите — скромни, но упорити; слабостта
му към изисканите ястия, силното му влечение към
гръцките камеи и младите танцьорки. Той ме бе по
ставил над всички тези неща и от тридесет години на
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сам първата му гриж а беше да ме закриля, а после —
д а ми служи. Т ази обикновена преданост на човек към
човек ми се струваш е изумителна, непонятна, тъй като
лично аз бях поставял над себе си само идеите, начина
нията или в най-добрия случай — собственото си бъ
деще. Никой не е достоен за подобна преданост и аз все
още не мога д а си я обясня. П оследвах съвета му и той
изгуби длъж н остта си. Т ънката му усмивка ми показа,
че беше очаквал да приема думите му буквално. Знаеш е
отлично, че никаква неуместна загриж еност към стария
приятел няма д а ми попречи да взем а най-разумното ре
шение; този ловък политик не би ж елал да постъпя друго
яче. Не бива да преувеличавам е разм ерите на неговата не
милост: след като изчезна за няколко месеца, успях да
го върна отново в С ената. Това беше най-голям ата по
чест, която мож ех да окаж а на този член от коннншкото съсловие. П р екара старините си като богат римски
благородник, ползуващ се с влияние, което се д ъ л ж е
ше на прекрасното познаване на обществените дела и
на големите римски семейства. Често съм бивал негов
гост във вилата му на А лбанските хълмове. К акто и
д а е, също като А лександър в навечерието на битка,
т ак а и аз бях послуш ал страха си преди завръщ ането
ми в Рим: случва ми се д а броя Атиан меж ду ж ертви
те си.

Атиан беш е видял правилно нещ ата: чистото зл ато
на уваж ението щеше д а бъде твърде меко без известен
примес от страхопочитание. С убийството на четирима
та консулари стана същото както в историята с под
правеното завещ ание: честните и добродетелни гр аж д а
ни не повярваха, че съм зам есен в тях, а циниците, в ъ 
преки че предполагаха най-лошото, още повече ми се
възхищ аваха. Рим се успокои, щом стана ясно, че гне
вът ми спира дотук; радостта и облекчението, което
изпитаха всички, бързо изличи спомена за мъртвите.
Чудеха се на великодуш ието ми, считаха го за съ зн а
телно, ж елано и предпочитано пред една необузданост, която би ми у д ал а със същ ата лекота; хвале
ха скромността ми, защ ото вярваха, че е преднамерена.
Т раян беше притеж авал по-голямата част от скромни
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те човешки добродетели, но моите изненадваха повече;
малко оставаш е да видят в тях н якаква изтънчена проя
ва на порочност. Б ях същ ият човек, но това, което бяха
презирали в миналото, сега минаваш е за възвишено:
изклю чителната ми учтивост, в която простите умове
виж даха израз на малодуш ие или дори на подлост, сега
и зглеж даш е в очите им като глад ката и лъск ава н ож 
ница на силата. П ревъзнасяха до небето моето търп е
ние с просителите, честите ми посещения във военните
болници и друж еското ми отношение към завърналите
се по домовете си ветерани. По същия начин се бях от
насял през целия си ж ивот със слугите и хората от
моите чифлици. Всеки от нас има повече добродетели,
отколкото се предполага, но единствено успехът ги р а з
крива в пълната им светлина мож е би защ ото точно
тогава от нас се очаква да престанем да ги п роявява
ме. Хората п ризнават най-голям ата си слабост, когато
се учудват, че един владетел на света не е глупаво без
грижен. високомерен или жесток.
Б ях се отказал от всички титли. Още през първия
месец от царуването ми С енатът без мое знание ме беше
окичил с дълга поредица от почетни звания, които обви
ват като шал с ресни вратовете на някои императори.
Д акийски, П артски, Германски: Т раян харесваш е тези
красиви войнствени имена, напомнящ и цимбалите и тъ 
паните на партските отряди. У него те предизвикваха
възпоминания и отгласи; мен само дразнеха или оглу
ш аваха. С ложих край на всичко това. Временно откло
них и прекрасната ти тла Б ащ а на Отечеството. Август
я бе приел едва в края на ж ивота си, а аз още не се
считах достоен за нея. Т ака постъпих и с триум ф ални
те почести: щеше д а бъде смешно да ги приема в името
на война, за която имах само една заслуга — че я бях
приключил. Тези, които видяха скромност в отказа ми,
се заб л уж д аваха, както и онези, които ме упрекваха във
високомерие. М оята цел беше не толкова да въздействувам върху околните, а по-скоро д а извлека полза за се
бе си. И сках авторитетът ми да бъде личен, неделим от
мен, непосредствено измерим в бърз ум, сила или осъ
ществени действия. Титлите, ако изобщо дойдеха, щяха
д а дойдат по-късно — други титли, свидетелство за
по-съкровени победи, на които не смеех д а се надявам
още. В момента ми предстоеше да извърш а още много,
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за да стана или да бъда във възмож но най-висш а сте
пен Адриан.
О бвиняват ме, че не обичам достатъчно Рим. А колко
красив беше през двете години, в които Д ъ р ж а в а т а и
аз се изпитвахме взаимно, град ът с тесни улички, със
задръстени от хора форуми и тухли с цвят на остаряла
плът. След Ориента и Гърция Рим изглеж даш е някак
странен, нещо, което един римлянин, роден и и зраснал
в града, не би могъл д а усети. П ривиквах отново с
влаж ните му и пропити със саж ди зими, с аф ри кан 
ските му жеги, разхлаж дани от водопадите на Тнбур
и езерата на Алба, както и с почти селското му насе
ление, питаещ о провинциална привързаност към седемте
му хълма. Амбицията, ж а ж д ата за печалба и п реврат
ностите на завоеванията и робството постепенно довеж 
даха тук представителите на всички човешки раси —
от татуирания аф риканец и косматия германец до тън
ки я грък и тлъстия ориенталец. Започнах да се отърсвам
от прекалената си чувствителност: посещ авах общ естве
ните бани в часовете на най-голяма навалица; научих
се да понасям игрите, в които доскоро виж дах само
ж естоко разхищ ение. Не бях променил мнението си:
все так а ненавиж дах тези кланета, в които животното
е обречено предварително; постепенно обаче започнах
да долавям обредното им значение и въздействието на
трагично пречистване, което те уп раж н яваха над не
просветената тълп а; искаше ми се тези търж ества да
се р авн яват на Траяновите по блясък, но в тях да има
повече изкуство и ред. З астав ях се да изпитвам удо
волствие от точните удари на гладиаторите при усло
вие все пак, че никой не е принуден да уп раж н ява н а
сила този зан аят. С виквах д а преговарям с тълп ата
от трибуната на Ц ирка посредством херолдите, да я
карам д а зам ълчи, като й засвидетелствувам уважение,
което тя стократно ми връщ аш е, и да и разреш авам
само онова, на което тя с право се надяваш е, както и
никога д а не отказвам нещо, без да д авам обяснение
за отказа си. Не взем ах книгите ся в императорската
л о ж а като теб: д а покаж еш , че пренебрегваш удовол
ствията на другите, е обидно за тях. Ако зрелищ ето ме
отвращ аваш е, усилието, което полагах, за д а го изтърпя,
беше по-поучително за мен, отколкото мислите на
Епиктет.
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М оралът е въпрос на лично споразумение; благопри
личието е обществено дело; винаги съм см ятал, че морал н ата разпуснатост е проява на лош вкус. Забрани х
смесените бани, повод за почти непрестанни сбивания,
и наредих д а претопят в полза на д ъ рж авн ата хазна
колосалния сребърен сервиз, изработен по поръчка за
чревоугодника Вителий. Н аш ите първи Ц езари си бяха
спечелили неприятната слава на присвоители на ч уж 
ди наследства: за мен стана правило да не приемам ни
то за Д ъ р ж ав а та, нито за себе си никакво имущество,
върху което мож еха д а предявят права преките наслед
ници. П остарах се да нам аля огромния брой роби в
императорския дом и най-вече тяхната дързост, която
ги караш е д а се см ятат равни на най-добрите римски
граж дани, а понякога дори да всяват страх у тях; ведн аж един от слугите ми се обърна твърде безочливо
към един сенатор: зап овяд ах д а го н акаж ат с плесни
ци. Толкова ненавиж дах разпуснатостта, че . зап овядах
да набият с камш ик насред Ц и рка няколко прахосници,
потънали до гуша в дългове. П ак в името на реда н а 
стоявах на публични места д а се носят тогата и туни
ката, дрехи, неудобни като всичко свързано с почести
те и които самият аз обличах единствено в Рим. П осре
щ ах приятелите сн прав; стоях прав и по време на аудиен
циите в зн ак на несъгласие с нехайната легн ала илн
седящ а поза. Н ам али х неприличния брой коли, които
зад ръ стват улиците ни — лукс, който сам се обезмисля,
тъй като пешеходецът винаги печели преднина пред сто
залепени една за друга коли, пъплещи по завоите на
С вещ ения път. Когато правех частно посещение, в ъ з
приех навика д а влизам с носилката направо в домове
те, като спестявах на домакина неприятното задълж ение
д а ме чака или изпращ а навън в слънчевия пек или под
злия римски вятър.
Отново бях при своите: винаги съм изпитвал из
вестна нежност към сестра си П олина и дори Сервиан
ми изглеж даш е не так а противен, както в миналото.
М оята тъщ а М атидия се беше зав ъ р н ал а от Ориента
заедно с първите признаци на някакво смъртоносно з а 
боляване: за д а я разсея от страдани ята й ,орган и зи рах
скромни празненства, на които тази наивна като девойка
матрона се опиваш е от една-единствена чаш а вино. О т
съствието на ж ена ми, която се беше оттеглила на село
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в пристъп на лош о настроение, не н аруш аваш е с нищо
тези семейни забавления. От всички човешки същ ества
вероятно тя е лицето, на което съм успял да се х ар е
сам най-малко: истина е, че почти не съм си дал труд да
го постигна. П осещ авах скромната къщ а, в която вдо
виц ата на бившия император се отдаваш е на зрялата
наслада на книгите и съзерцанието. Там отново нам и
р ах ведрото мълчание на Плотина. Беш е се оттеглила
без шум; тази градина, тези светли стаи всеки ден все
повече се п ревръщ аха в обиталищ е на муза, в храм на
вече обож ествената императрица. Тя все така и зисква
ше много от приятелството, но изискванията и винаги
биваха разумни.
В иж дах пак приятелите си и изпитвах приятно удо
волствие д а общ увам отново с тях след д ъ л гата р а з
д я л а, отново да подлагам на преценка и сам да бъда
преценяван. Н якогаш ният ми другар по удоволствия
и литературни занимания Виктор Воконий бе починал;
за е х се да напиш а надгробното слово; предизвиках у с 
мивки, когато меж ду другите добродетели на покойника
споменах и неговата непорочност. Собствените му пое
ми оп ровергаваха това, а так а също и присъствието на
траурното търж ество на русокосия Тестилис, когото Вик
тор наричаш е някога своя „прекрасен м ъчител“. Моето
лицемерие не беше толкова голямо, колкото изглеж даш е:
всяко изтънчено удоволствие ми се струваш е непорочно.
Подредих Рим като дом, чийто господар би могъл да
го напусне, без отсъствието му д а се почувствува: но
вите ми сътрудници п оказаха на какво са способни, а
довчераш ните врагове се събираха на вечеря в Д воре
ц а заедно с приятелите от трудните времена. Н а м а
сата Нераций П риск н ахвърляш е проектите си за ново
законодателство; архитектът Аполодор ни разясняваш е
чертеж ите си; Цейоний Комод, изключително богат п а
триций от етруски произход, в чиито вени течеше почти
кр алска кръв, добър познавач на вина и на хора, ми
помагаш е да изработя следващ ите си ходове пред С е
ната.
Н еговият син, Луций Цейоний, едва осемнадесетгоди
шен по това време, развеселяваш е със своята л ъ ч езар 
на прелест на м лад принц нашите събирания, които
исках да бъд ат делови. Още тогава проявяваш е някои
странни и очарователни наклонности: страст да приго-
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товдява редки ястия за приятелите си, изискан вкус
към украсите с цветя, лудо увлечение по хазартните
игри и по преобличането в женски дрехи. М арциал бе
ше неговият Вергилий: рецитираш е сладострастните му
стихове с възхитително безсрамие. Д адох му известни
обещ ания, които много ме затрудниха впоследствие; то
зи м лад танцуващ ф авън запълни шест месеца от ж и 
вота ми.
В течение на следващ ите години толкова пъти се
разделях и отново срещ нах Луций, че се опасявам д а не
зап азя образ, съставен от множество наложени един
върху друг спомени, който в крайна сметка не ще от
говаря на никой момент от краткото му същ ествуване.
Д ръзки ят съдник на рим ската мода, начеващ ият о р а
тор, който скромно търси стилови образци и иска мне
нието ми за някой труден пасаж , м лади ят и неспокоен
офицер, подръпващ ряд ката си брадичка, болният, р а з
търсван от агонията, над когото бдях до последното
дихание, се появиха по-късно. О бразът на юнош ата
Луций се таи в най-интимните гънки на спомена: лице
и тяло с бледорозов цвят на алабастър, точно копие на
лю бовна епиграма от К алим ах или на няколко прости
и ясни стиха от поета Стратон.
И все п ак бързах д а напусна Рим. Д осега моите
предшественици бяха отсъствували от град а само по
време на война: за мен големите начинания, м ирната
дейност и самият ж ивот започваха извън стените нз
града.
О ставаш е ми д а изпълня едно задълж ение: д а орга
низирам триумфа на Траян, за който бе мечтал з по
следните дни от ж ивота си. Триумфалните почести при
л я гат само на мъртвите. П риж иве винаги ще се намери
някой да припомни слабостите ни, както бяха упрек
нали Ц езар заради неговата плешивост и лю бовните
му похождения. М ъртвите имат право на подобно осве
щ аване в смъртта, на няколкото часа шумно великоле
пие преди векове слава или хилядолетия заб рава. Те не
са изложени на превратностите на съдбата и д аж е по
раж ен ията им придобиват величието на победи. П о
следният триумф на Т раян съвсем не увенчаваш е него
вата повече или по-малко съмнителна победа над п ар 
тите, а достойното за уваж ение усилие, каквото пред
ставляваш е целият му живот. Бяхм е се събрали д а по

четем най-добрия римски император след стария Август,,
най-упорития в труда, най-почтения, най-малко неспра
ведливия. Д ори недостатъците му не бяха нищо друго
освен онези особености, които п озволяват да открием
съвърш ената прилика на мраморния бюст с оригинала.
Д уш ата на им ператора се издигаш е към небето по не
подвиж ната спирала на Т раяновата колона. В торият
ми бащ а се превръщ аш е в бог: той беше заел мястото
си сред множеството превъплъщ ения на безсм ъртния
М арс, които разтъ рсват и обновяват света от пек на
век. П рав на балкона на Д вореца, преценявах какво
ме отличава от него; подготвях се за по-мнролюбнви
цели. Започвах да мечтая за олимпийска власт.

Рим не е вече само в Рнм: зан ап ред градът тр яб в а
или д а загине, или да бъде равен на половината от све
та. Неговите покриви, тераси и къщи, позлатени в р о 
зово от залязващ ото слънце, вече не са предвидливо
опасани с крепостни стени като по времето на ц арете
ни; аз възобнових голяма част от тези стени край гер
манските гори и британските степи. Всеки път, когато
от завоя на някой слънчев път съм зървал отдалече
гръцки акропол сред съвърш ения като цвят град, свър
зан с него като цветно венче със своето стебло, съм чувствувал, че това несравнимо цвете е ограничено от соб
ственото си съвърш енство, че е разц ъф н ало в опреде
лена точка от пространството, в определен миг от веч
ността. Единствената му възмож ност за разпростране
ние, както при растенията, е неговото семе — семето на
идеите, с които Гърция оплоди света. П о-тежък, по-безформен, по-разлят в равнината край своята река, Рим се
насочваше към по-пространно развитие: градът бе станал
Д ъ р ж ав а. Бих искал тази Д ъ р ж ав а д а се разрасн е ощ е
повече и д а се превърне в ред на света, в ред на н ещ а
та. Д обродетелите, достатъчни за м алкия град на се
демте хълм а, трябваш е да станат по-гъвкави, по-раз
нообразни, за д а подхож дат на ц ял ата земя. Рим, кой
то пръв се осмелих д а нарека „вечен“, щеше все пове
че д а заприличва на богиннте-майки от азиатските
религии: прародителка на младостта и на ж ътвите, при

тиснала до гръдта си лъвове и пчелни кошери. А ла в ся
ко човешко творение, което се стреми към вечността,
тр яб в а д а се пригоди към променливия ритъм на вели 
ките природни явления, д а бъде в съзвучие със звезд 
ното време. Н аш ият Рим не е пасторалното селище от
времето на стария Е вандър, оплоден с бъдеще, което
отчасти е вече минало; грабителският Рим от времето
на Републиката изигра ролята си, а безумната столица
н а първите Ц езари сама се стреми към разум ; Рим ще
бъде многократно друг и аз трудно си представям бъ
дещ ите му лица, за чието и зграж дане ще съм доприне
съл и аз. Когато посещ авах древните свещени град о
ве, отживели времето си и без настоящ а стойност за чо
вечеството, си обещ ах да спестя на своя Рим вкам ене
ната съдба на Тива, В авилон или Тир. Рим няма да
остане скован в собственото си тяло; градът ще бъде
символ на думите д ъ р ж ава, граж данство, република —
залог за по-сигурно безсмъртие. В ощ е нецивилизованите страни, по бреговете на Рейн, на Д ун ав или на Батавското море всяко село, защ итено с ограда от д ъ р 
вени колове, ми напомняш е тръстиковата колиба и куп
чин ата тор, където, преситени от вълче мляко, отрасна
х а римските ни близнаци: тези бъдещ и метрополии
щ яха д а бъд ат копие на Рим. Н ад физическите тела
н а нациите и расите, над бедствията на историята и
географ ията, над разнородните изисквания на богове
т е или на предците ние завинаги ще наложим, но без
нищ о да разруш авам е, единството на човешкото пове
дение и е;м пиризма на един м ъдър опит. Рим ще про
д ъ л ж и д а живее и в най-м алкия град, където д л ъ ж 
ностни лица полагат усилия д а проверяват теглилките
н а търговците, д а чистят и осветяват улиците, да се
противопоставят на безредието,
нехайството, страха,
н еп равдата и да тъ л куват разум но законите. Рим ще
заги н е заедно с последния град на света. Humanitas, Feli
citas, Liberias* — тези красиви думи, изписани върху
монетите на моето царуване, не са били измислени от
мен. Който и да е гръцки философ и почти всеки о б р а
зован римлянин си представя света като мен. И зправен
п ред един прекалено суров и поради това несправед
л и в закон, чух Траян да възкликва веднъж , че негово
* Хуманност, Щастие, Свобода (лат.). — Б. пр.
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то приложение вече не съответствува на духа к
то. М оже би щ ях д а бъда първият, подчинил е,
но всичките си действия на духа на времето, ко!
маш е да бъде вече само м ъглява мечта на фи
или неясен стремеж на добър владетел. Благод
н а боговете, задето ми бяха позволили да ж ивея в .о
ха, когато отредената ми зад ач а е да преустроя умело
един свят, а не д а изтръгна от хаоса една още безф ор
мена материя или да легна върху труп, за да се опитам
д а го възкреся. Щ астлив бях, че миналото ни е достатъчно дълго, за да ни предлож и примери, и не така
теж ко, че д а ни см аж е под товара си; че нашето тех
ническо развитие е напреднало до степен, която улес
н ява хигиенизирането на градовете и благоденствието
н а народите, но не е доведено до крайност, която би
зап л аш и л а да обремени човека с безполезни придобив
ки; че нашите изкуства, подобни на натеж али от оби
л ен д ар дървета, все още са годни да родят прекрасни
плодове. Р ад вах се, че нашите достойни за уваж ение и
неопределени религии, изчистени от всякаква неприми
рим ост или ж естока обредност, ни свързват тайно с
най-древните мечти на човека и зем ята, без да ни зап ретяват едно светско обяснение на фактите, както и
едно рационално
схващ ане за човешкото поведение.
Н ай-сетне беше ми приятно, че думите Хуманност, С во
б о да и Щ астие все още не са изгубили стойността си
<от нелепа употреба.
В иж дам едно-единствено възраж ение срещ у всяко
усилие за подобряване на човеш ката участ: че може
би хората не са достойни за него. Но то може д а бъде
отхвърлено лесно: докато мечтата на К алигула остане
неосъщ ествима и целият човешки род не бъде сведен
д о една-единствена, подложена на сеч глава, наш дълг
е да търпим човечеството, д а го държ им в известни
граници и д а го използувам е за целите си; естествено
щ е бъде в наш интерес, ако му служим. М оят подход
почиваше на редица дългогодиш ни
наблю дения над
сам и я мен: всяко ясно обяснение винаги ме е у б еж д а
вало, всяка учтивост ме е покорявала, а всяко щастие
почти винаги ме е правело мъдър. И само с половин
ухо слуш ах добронамерените хора, които казват, че
щ астието изнервя, че свободата разм еква и че чо
вещ ината п окварява онези, към които се прилага. Въз107

можно е д а е так а: но при обичайното състояние на
нещ ата в този свят тав а о зн ач ав а д а откаж еш да на
храниш прилично един изгладнял човек от страх, че би
могъл д а страда от преяж дане след години. Д ори д а
бъде облекчена, доколкото е възмож ио, безполезната
зависимост и д а бъд ат избягнати ненужните нещ астия,
п ак ще остане нещо, което да държ и в готовност герой
ските добродетели на човека — д ъ л гата поредица от дей
ствителни злини, см ъртта, старостта,
неизличимите
болести, несподелената любов, отхвърленото или изм а
мено приятелство, посредствеността на един живот, поскромен от плановете ни и по-сив от бляновете ни —
всички злочестини, причинени от бож ествената същност
на нещата.
Д лъж ен съм да призная, че не вярвам много в з а 
коните. П рекалено сурови ли са, биват наруш авани с
основание. Ако пък са прекалено сложни, човеш ката
находчивост винаги намира начин д а се промъкне м еж 
ду брънките на тази неустойчива и слаба мреж а. З а ч и 
тането на древните закони съответствува на най-дълбо
кото човеш ко милосърдие, но то може да служи и за
оправдание на съдийската инертност. Н ай-старите зак о
ни са част от същ ата диващ ина, която се стремят да из
правят; най-достойните са също резултат на насилие.
Повечето от н аказателните ни закони се прилагат, мо
ж е би за шастие, само към м алка част от виновниците;
граж данските ни закони никога не ще бъдат достатъчно гъвкави, за да се приспособят към огромното и
променливо разнообразие от факти. Законите се изме
нят по-бавно от нравите; опасни, когато изостават от
тях, те са двойно по-страшни, когато си наум ят д а ги
изпреварят. Въпреки всичко сред множеството риско
вани нововъведения или отж и вяла времето си практика
тук-там се открояват, както в медицината, няколко по
лезни формулировки. Гръцките философи ни научиха
да познаваме малко по-добре човеш ката природа; от
няколко поколения насам наш ите най-добри закон од а
тели работят от позициите на здравия разум. Аз с а 
мият осъществих някои частични реформи, които са
единствено трайни. Всеки прекалено често наруш аван
закон е лош: д ъл г на законодателя е да го отмени или
промени от страх, че незачитането на този недобре
обмислен закон мож е да се прехвърли и върху други,
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по-справедливи разпоредби. П оставих си разум ната цел
д а премахна излиш ните закони и д а обнародвам с твър
дост м ал ъ к брой мъдри решения. Стори ми се, че е
дош ло време д а се преоценят всички стари предписания
в интерес на човечеството.
В еднъж посетих сам една полуизоставена мина в
И спания, в околностите на Т арагона. Един роб, чийто
д ъ л ъ г ж ивот почти напълно бе преминал в подземните
галерии, се нахвърли върху мен с нож в ръка. Съвсем
логично той си отм ъщ аваш е на императора за своето че
тиридесет и три годишно робство. О безоръж их го л ес
но, предадох го в ръцете на моя л екар и гневът му пре
мина; той се преобрази в това, което беше в действи
телност — не по-малко разум ен от всеки друг човек и
по-предан от много хора. Виновникът, когото прило
ж ени ят безмилостно закон би осъдил на н езабавна смърт,
стан а мой полезен служител. Повечето хора приличат
на този роб: те са само прекалено поробени; дългите
им периоди на затъ п яван е са прекъсвани от колкото
внезапни, толкова и безплодни бунтове. И сках да про
веря д ал и една правилно насочвана свобода не би и з
в л я к л а от човека повече и се удивлявам , че никой в л а 
детел не е бил изкушен от подобен опит. Този осъден
на работа в мините варвари н стана за мен символ на
всичките ни роби, на всички варвари . Не ми се струва
ш е невъзмож но да се отнасяме с тях так а, както се
б ях отнесъл с този човек, д а ги обезвреж дам е с мно
го доброта, стига първо д а разберат, че ръката, която
ги обезоръж ава, е силна. Д осегаш ната гибел на някои
народи се д ълж и на тяхната липса на великодушие:
С парта би ж и вял а по-дълго, ако беше заинтересувала
илотите си с проблема за своето бъдеще; един хубав
ден А тлас престава д а подпира небето и неговият бунт
р азтъ р сва зем ята. Бих искал да отлож а или д а и збяг
на, доколкото е възмож но, момента, в който варварите
отвън и робите отвътре ще се нахвърлят върху света,
чиито облаги не са предназначени за тях, от които се
иска да го почитат от разстояние или д а му сл у ж ат в
подчинение. Д ъ р ж ех и най-онеправданото от всички съ 
зд ан и я — робът, който чисти градските помийни ями,
изгладнелият варварин, който обикаля край границите
ни, д а има интерес от просъщ ествуването на Рим.
С ъм нявам се, че ц ял ата световна философия ще ус
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пее да премахне робството: ще промени най-много н аз
ванието му: Способен съм д а си представя и по-лош и
форми на робство от наш ата, тъй като биха били поковарни: било ако успеем да превърнем хората в глу
пави и доволни машини, които се см ятат свободни, ко
гато в същност са зависими, било ако развием у тях»
с изключение на развлеченията и човешките удоволст
вия, так ав а настървена лю бов към труда, каквато е
страстта към война у варварските раси. П ред това роб
ство на духа или на човеш кото въображ ение аз все п ак
предпочитам сегашното робство. К акто и да е, уж асното състояние на даден човек, поставен под зависи
мостта на друг, се нуж дае от старателно уреж дане със
закон. С ледях робът да не бъде вече безименна стока,
продавана без оглед на семейните връзки, които си е
създал, презряна вещ, чието свидетелство се приема от
съдиите само след изтезания, вместо да бъде взето под
клетва. Забраних д а бъде принуж даван да у п раж н я
ва опасни или срамни занаяти, д а бъде продаван на
съдърж атели на публични домове или на гладиаторски
школи. Н ека подобни професии уп раж н яват тези, кои
то ги харесват: резултатът ще бъде само по-добър. В
чифлиците, където управителите злоупотребяват с роб
ския труд, замених, доколкото бе възмож но, роба със
свободни колони. Сборниците ни с анекдоти са пълни
с истории за чревоугодници, които хвърлят слугите си
на рибите, но скандалните и лесно наказуеми престъп
ления са нищо в сравнение с хилядите банални и чу
довищни деяния, извърш вани ежедневно от почтени хора
със закоравели сърца, които никой не мисли д а безпо
кои. П ротестираха, когато изгоних от Рим една богата
и високо у в аж аван а патрицианка, която се отнасяш е
нечовешки с остарелите си роби: и най-незначителният
неблагодарник, който пренебрегва немощните си родите
ли, възм ущ ава повече общ ествената съвест, но аз почти
не виж дам разли ка меж ду тези две прояви на безчовечност.
П оложението на ж ените се определя от странни
обичаи: те са едновременно зависими и закриляни, сл а
би и всевластни, прекалено презирани и твърде много
почитани. В този хаос от противоречиви нрави социалната практика се покрива с природната и пак не е лес
но да ги различиш една от друга. Това объркано със
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тояние на нещ ата е навсякъде по-устойчиво, откол
изглеж да: в общи линии жените ж елаят д а бъдат т
което са; те или се противопоставят на промяната, I
я използуват за едни и същи свои цели. Д неш ната сво
бода на жените, по-голяма или поне по-явна, отколкото в
миналото, не е нищо друго освен една от проявите на
по-лекия ж ивот през епохите не разцвет; обаче нито
принципите, нито някогаш ните предразсъдъци са сериоз
но накърнени. Искрени или не, официалните хвалебст
вия и надгробните надписи п родъ лж ават д а приписват
на нашите матрони същите добродетели — сръчност, це
ломъдрие и нравственост, които изискваха от тях по
време на Р епубликата. Д ействителните или предпола
гаеми промени в същност с нищо не са изменили ве
ковната разпуснатост на нравите сред простолюдието,
нито лицемерната добродетелност на по-висшите слое
ве и единствено времето ще д окаж е тяхната трайност.
С лабостта на жените и на робите се д ълж и на законния
им статут; в зам яна на това силата им се проявява в
дребните нещ а, където уп раж н яван ата от тях власт е
едва ли не безгранична. Р ядко съм срещ ал домове, в
които д а не господствуват жените; виж дал съм и так и 
ва, където господари бяха било икономът или готва
чът, било някой освободен роб. В парично отношение те
биват обвързани по закон с известна форма на зави си 
мост; на практика обаче във всяко дю кянче на Субура обикновено п родавачката на птици или на плодове
важничи по господарски за д тезгяха. С ъпругата на
Атиан у п равляваш е семейното състояние с възхитител
н ата д ар б а на делови мъж . Би следвало законите да
се разли чават възм ож но най-м алко от п рактиката: д а 
дох на ж ените по-голяма свобода д а разп ол агат със
своето имущество, д а завещ ават или д а н аследяват.
Н астоявах никоя девойка да не бъде ом ъж вана без ней
но съгласие: законното изнасилване е толкова противно,
колкото и всяко друго. Ж ени тбата е най-голямото
дело в ж ивота им и е справедливо д а става само спо
ред ж еланието им.
И звестна част от злините ни се дълж и на ф акта, че
прекалено много хора са или безсъвестно богати, или
безнадеж дно бедни. З а щ астие в наш е време между те
зи две крайности сякаш се установява някакво равнове
сие: колосалните богатства на императори и освободе
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ни роби прин адлеж ат на миналото — Трималхион и Н е
рон са мъртви. И все пак има д а се направи още много по
пътя на едно ^разумно преустройство на световното сто
панство. И двайки на власт, аз се отказах от доброволни
те данъци, плащ ани на императора от градовете, които
не са нищо друго освен прикрит грабеж . С ъ в е т в а й т е да
н аправиш същото. П ълното опрощ аване на частните
дългове към Д ъ р ж а в а та беше по-опасна м ярка, ала
тя беше необходима, за д а се започне на чисто след
десетте военни години. От един век насам нашите пари
се бяха обезценили застраш ително, а вечността на Рим
се измерва с разм енната стойност на златните ни мо
нети: наш дълг е да им възвърнем тяхната ценност и
теж ест, превърнати в блага. Земите ни се обработват
б ез всякакъ в ред: единствено такива облагодетелству
вани области като Египет, А фрика или Тоскана, зае д 
но с някои други, са успели д а съ здадат свои селски
общности, вещи в отглеж дането на ж ито или лозя. Е д 
на от гриж ите ми беше да подкрепя тази класа и да
взем а оттам опитни хора, за да н аставл яват по-примитивното, по-неуко и по-изостанало селско население.
С лож их край на скандалното изоставяне на обработ
ваеми земи от страна на някои едри собственици, кои
то н ехаят за общественото благоденствие: отсега н ата
тъ к всяка нива, необработена в продълж ение на пет
години, принадлеж и на този, който се заем е да я р а з 
работи. П оложението е почти същото и в мините. П о
вечето от богаташ ите ни правят огромни дарения на
Д ъ р ж ав а та, на обществените институции и на императо
ра. Много от тях постъпват так а от интерес, други —
о т добродетелност и в крайна см етка почти всички пе
челят от това. Бих искал щ едростта им д а вземе други
форми, да не бъде показно подаяние, д а ги науча да
увеличават разумно имотите си в полза на обществото,
а не както досега — д а об огатяват наследниците си. С
подобна цел поех ръководството на
императорските
имения в собствените си ръце: никой няма право д а се
отн ася със зем ята като скъперник с гърне жълтици.
П онякога наш ите търговци са най-добрите ни гео
графи, астрономи и най-учените ни естествоизпитатели.
Банкерите ни са измеж ду най-тънките познавачи на чо
веш ката природа. И зползувах познанията на тези хора
и с ц ялата си енергия се борех срещу възмож ностите
112

за злоупотреба. П одкрепата, оказан а на притеж ателите
на кораби, удесетори търговията ни с чужди народи;
успях също да подсиля, без много разходи, скъпо стру
ващ ата императорска флота: що се отнася до вноса от
Ориента и от А фрика, И тали я е остров и зависи от д о 
ставчиците на жито, за д а се прехранва, откакто не е в
състояние д а задоволява сам а нуж дите си; единстве
ното средство да се п редотвратят опасностите, които
крие това положение, е да се отнасяме като с държ авни
служ ители към тези търговци, без които не мож ем,
и да ги следим отблизо. П рез последните години ста
рите ни провинции са постигнали благоденствие, което
би могло д а бъде увеличено ощ е повече, но е важ но то
д а ползува всички, а не само б ан ката на Херод А тик
или дребния спекулант, който си присвоява ц ял ата р е
колта от зехтин на някое гръцко село. Никой закон не
е прекалено суров, ако позволява д а се намали броят
на посредниците, от които гъм ж ат градовете ни — долкопробна и тлъста паплач, сплетничещ а във всички
кръчми, облакътена на всеки тезгях, готова да провали
всяко начинание, от което не мож е д а извлече н езаб ав
на изгода. П равилното разпределение на държ авните
хам бари способствува д а се спре скандалното повиш а
ване на цените по време на недоимък, но аз разчитах
преди всичко на организацията на самите производите
ли, на галските лозари, на рибарите от Евксинския
Понт, чийто оскъден зал ъ к се ограбва от вносителите
на хайвер и солена риба, които се угояват за см етка на
техния опасен труд. Един от най-хубавите ми дни бе д е
нят, в ..който убедих група моряци от А рхипелага да се
съю зят в сдружение и да преговарят направо с град 
ските продавачи на риба. Н икога не съм се чувствувал
по-полезен като управник.
Твърде често м ирът не е нищо друго за войската ос
вен период на шумно безделие меж ду две сраж ения:
редуването на бездействие с безредие е алтернативата на
поредната ни подготовка за война и след това — сам ата
война. С късах с тази практика: непрестанните ми посещ е
ния на предните ни постове бяха едно от многобройни
те средства за поддърж ане на мирновременната войска
в състояние на полезна активност. Н авсякъде, в равни
нен или планински терен, край гора или сред пустиня,
легионите ни р азп о л агат наш ироко или съсредоточават
8. Мемоарите не Адриап
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по един и същи начин своите лагери, маневрените си
полета, казарм ите, построени в Кьолн, за д а устоят на
снега, или в Л ам б еза — против пясъчните бури, л ав ки 
те, чиято излиш на стока бях зап овяд ал д а разпро
дадат, офицерската постройка, украсена със статуята
на императора. Но това еднообразие е само привидно:
взаим озам еним ите лагери съ дъ рж ат различната всеки
п ъ т тълп а на помощните части; всички раси в л агат във
войската своите добродетели и характерно оръж ие, своя
гений на пехотинци, на конници или на стрелци. Тук о т
кривах в суров вид онова разнообразие в единството,
което се стремях д а постигна като император. Р а зр е 
ш их на войниците д а използуват своя национален боен
вик и д а д а в а т заповеди на родния си език; утвърдих
съю за на наши ветерани с жени от варварските
племена и се погрижих д а б ъ д ат признати за законни
техните деца. Т ака се стараех д а смекча суровия л аге
рен живот и д а се отнасям към тези прости хора като
към хора. С риск д а ги нап равя по-малко подвижни,
настоявах д а се н астан яват трайно на оня къс земя,
който се зад ъ л ж а в а х а д а бранят; не се поколебах
д а създам регионални войскови части. Н ад явах се, че
щ е възстановя, в м ащ абите на ц ял ата империя, нещо
равностойно на милицията от времето на р ан н ата Р е 
публика, когато всеки м ъж е защ и щ авал своята нива
и своето стопанство. Усилията ми бяха насочени найвече към развиване на техническата ефикасност на л е 
гионите: възн ам ерявах д а си послуж а с тези военни
яд ра като с лост на цивилизацията ни, като клин, достатъчно здрав, за д а н авлезе постепенно там , където по
слабите оръдия на цивилния ж ивот биха се изхабили.
В ойската се превръщ аш е в съединителна черта между
обитателите на горите, степите и б латата и изискания
градски ж ител, в първоначално училище за варвари ,
ш кола за издръж ливост и отговорност за начетения
грък или младия конник, привикнал с охолствата на
римския живот. Б ях зап озн ат лично както с трудно
стите, так а и с леките страни и хитростите на този ж и 
вот. П рем ахнах привилегиите; забраних прекалено че
стите отпуски на офицерите и наредих д а изхвърлят от
лагерите зали те за пирш ества, постройките за удовол
ствия и скъпите градини. Тези безполезни сгради б яха
п ревърнати в болници или в приюти за ветерани. Н аб и 
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рахме войниците си прекалено млади и ги д ърж ахм е
до късна възраст, което ни струваш е скъпо и в същото
време беше жестоко. Промених всичко това. И м пера
торската дисциплина е д лъ ж н а да д ад е своя принос
за хуманния напредък на наш ия век.
Ние сме държ авн и служители, а не цезари. Една
тъж ителка, която отказах да изслуш ам докрай един
ден, възкликна, че ако не ми стига време да чуя м олба
та й, няма да имам време и д а управлявам . И звинения
та, които й поднесох, не бяха формални. И все п ак вре
мето не стига: колкото повече се разраства империята,
толкова повече различните аспекти на властта се съ
средоточават като че ли само в ръцете на държ авн и я
глава; н ал ага се този претоварен човек д а прехвърли
върху други част от своите зад ълж ени я, а умението му
ще се състои в това все повече да се обграж да с д ове
рени хора. Голямото престъпление на К лавдий или на
Н ерон е, че от леност бяха позволили на бивши или н а
стоящи роби д а обсебят функциите на техни доверени
ци, съветници или представители. И звестна част от ж и 
вота и от пътеш ествията ми премина в подбор на р ъ 
ководители за новата администрация, в обучението им,
във възмож но най-изкусното съчетаване на способно
стите с длъж ностите, в разкриването на полезни в ъ з
можности за дейност на средната класа, от която з а 
висят държ авните дела. Д обре виж дам опасността, ко я
то крие тази цивилна армия: тя се състои в две думи —
затъ ване в рутината. Подобен механизъм, изграден за
векове напред, ще се разстрои, ако бъде занем арен;
д ълг на неговия господар е д а регулира непрестанно
движението му, да предвиди или предотврати износва
нето му. О питът п оказва, че независимо от безкрайното
старание, с което избирам е приемниците си, посред
ствените императори винаги ще бъдат повече от оста
налите и че във всеки век царува най-малко един безу
мец. По време на криза добре организираните канце
ларии ще п родълж ат д а се зан и м ават с основното и да
осигуряват нерядко дългото меж дуцарствие м еж ду д в а 
ма мъдри владетели. Н якои императори вл ачат след
себе си неизброими редици от вързани за ш ията в ар 
вари — безкрайно шествие от победени. Е литът от д ъ р 
жавни служители, които се заех д а обуча, е също част
от моята свита. Благодарение на членовете на импе
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раторския съвет мож ах д а отсъствувам от Рим в про
дълж ение на дълги години и д а се връщ ам обратно са
мо за кратко. Кореспондирах с тях посредством найбързите куриери, а в случай на опасност — чрез си гн ал 
ните кули. Н а свой ред те също обучиха полезни по
мощници. Т яхната компетентност е мое дело; добре ор
ган и зираната им дейност ми даде възмож ност д а използувам силите си другаде. Това ще ми позволи да се от
тегля спокойно и в смъртта.
О т двадесет години царуване прекарах дванадесет
без постоянно местожителство. Ж и в ял съм последова
телно в дворци на азиатски търговци, в тихи гръцки к ъ 
щи, в красиви вили с бани и отопление на римски ж и 
тели от Галия, а също в колиби и в селски хижи. Ала
пред всички тях предпочитах л еката п ал атка, това ус
тройство от платно и въж ета. К орабите не бяха пом алко разнообразни от земните ми домове: имах соб
ствен, съоръж ен с гимнастически салон и библиотека,
но твърде много се боях от заседналия живот, за да
се привърж а към което и д а било жилищ е, било то и
подвижно. Н ам ирах еднакво подходящ и и увеселителна
та лодка на сирийския милионер, и бойните кораби на
наш ата флота, а так а също и каи к а на гръцкия рибар.
Единственият разкош беше бързината и всичко, което
я улеснява — най-добрите коне, най-удобните коли,
най-леките багаж и, най-подходящ ите за даден климат
дрехи и лични вещи. А ла най-голямото богатство беше
преди вси чко'отличн ото ми физическо състояние: един
принудителен преход от двадесет левги беше нищо, а
една безсънна нощ — само покана за разм исъл. М алко
хора обичат дългите пътувания, това непрекъснато
наруш аване на всичките ни навици, тези безкрайни
удари, нанесени на п редразсъдъците ни. С тараех се да
ням ам никакви предразсъдъци и да си създавам м а л 
ко навици. Ц енях удобството на меките легла, а так а съ
що допира и дъха на голата земя, грапавините на в ся
ка частица от земния кръг. Б ях свикнал с всякакъв вид
храни — и с британския булгур и с аф риканските д и 
ни. Един ден ми се налож и д а вкуся ястие от п олураз
лож ен дивеч, който е истинска н аслада за някои гер
мански племена: повърнах го, но опитът бе осъществен.
Въпреки твърдите си предпочитания в лю бовта и в то
зи случай се боях от установените навици. С витата ми,
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която се свеж даш е само до най-необходимото или до
най-прекрасното, твърде малко ме отделяш е от околния
свят; особено вним авах да бъда свободен в движ енията
си, а достъпът до мен д а бъде лесен. Провинциите, т е 
зи обширни административни единици, чиито емблеми
бях избрал лично (Британия върху своя каменен трон
или Д ак и я с нейния ята ган ), за мен бяха съставени от
гори, под чиято сянка бях почивал, от кладенци, от кои
то бях пил, от отделни срещ нати по нощувките хора,
от познати и понякога обичани лица. П ознавах всяка
миля от пътищ ата ни, мож е би най-хубавият подарък,
направен на света от Рим. Но незабравим ият миг беше,
когато пътят стигаш е до някой планински склон и ние
се изкачвахм е над пропастите, от скала на скала, за
д а присъствуваме на зората от върха на някой алпий
ски или пиренейски хребет.
Само няколко души бяха обиколили зем ята преди
мен: Питагор, П латон, дузина мъдреци и не м алък брой
авантю ристи. З а пръв път пътникът бе едновременно
и господар, напълно свободен да гледа, да преобразу
ва и д а съ здава. В това се състоеше моето щастие и аз
съзнавах, че вероятно щ яха д а минат векове, преди д а
се повтори отново сполучливото съчетание меж ду ед 
на длъж ност, една личност и един свят. Т огава именно
проумях предимството д а си нов човек, при това сам и ед 
ва женен, без деца и почти без предци, Одисей без друга
И така освен тази, която носи в себе си. Н а това място
трябва да нап равя признание, което не съм правил нико
му досега: никога не съм имал чувството, че п ринадлеж а
напълно на някое място, дори не на лю бимата си Атина,
дори не на Рим. Н авсякъде чужденец, никъде не се чувствувах истински сам. С транствувайки, уп раж н явах
различните занаяти, от които се състои професията на
императора: връщ ах се към военния ж ивот като към
дреха, стан ал а твърде удобна от дълга употреба. Зап оч 
вах отново да говоря с лекота лагерния език, този обезо
бразен под натиска на варварските езици латински,
изпъстрен с обичайните ругатни и простовати шеги;
свиквах отново с неудобното снаряж ение по време на
маневрите, с промяната на равновесие в цялото тяло,
предизвикана от носенето на теж кия шит с л явата ръка.
Където и да отидех, по-неприятни бяха безкрайните
ми зад ълж ени я на сметководител — било д а се прове
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рят сметките на азиатските провинции, било на някое
м алко британско селище, зад л ъ ж н ял о поради и згр аж 
дането на нови градски бани. Вече говорих з а д лъ ж н ост
та си като съдия. И дваха ми наум и сравнения с д р у 
ги професии: мислех за пътуващ ия лекар, който лекува
хората от къщ а на къщ а, за служ ителя от общински
те служби по поддърж ане, извикан за поправка на
пътя или д а запои някоя тръба, за н адзирателя, който
тича от единия край на кораба до другия, за д а н асъ р
чава гребците, използувайки възмож но най-рядко своя
бич. А днес от терасата на В илата наблю давам к ак ро
бите кастрят д ърветата или плевят лехите и си мисля
най-вече за м ъдрата и непрестанна дейност на град и 
наря.
Различните специалисти, които водех със себе си при
своите обиколки, не ми причиняваха много грижи: тяхната ’с траст към пътеш ествия беше равн а на моята.
И м ах по-скоро неприятности с литературните си съ
трудници. Н еизбеж ният Флегон има недостатъците на
стара ж ена, но той е единственият ми секретар, който
оцеля след толкова работа и все още е при мен. П ое
тът Флор, комуто предлож их да води кореспонденция
та ми на латински, разтръби навсякъде, че не би искал
да бъде дори цезар, ако тряб ва д а понася скитския
студ и британските дъж дове. Д ългите преходи пеша съ
що не му допадаха. От своя страна аз охотно го оста
вях д а се н асл аж д ава на прелестите на римския лите
ратурен живот, на кръчмите, където всяка вечер се
срещ аха, за д а си разм енят все същ ите остроумия и
по братски д а бъдат нзхапвани от същите комари. Б ях
назначил Светоний за куратор на архивите, което му
осигури достъп до тайните документи, от които се н уж 
даеш е за своите биографии на цезарите. Човек трудно
мож еш е да си представи този способен мъж , наречен
т ак а успешно Транквил, извън четирите стени на биб
лиотеката: той остана в Рим и беше един от приближ е
ните на ж ена ми, член на кръга от недоволни консер
ватори, които се събираха у нея, за д а критикуват начи
на, по който е устроен светът. Тази група не ми д о п а
даш е много: освободих от длъж ност Транквил и той се
оттегли в къщ ичката си на Сабинските хълмове, за да
р азм иш лява на спокойствие върху пороците на Тибе
рий. З а известно време мой секретар на гръцки беше

Ф аворин от Арл: това д ж уд ж е с писклив гл ас не беше
лишено от интелигентност. Беш е един от най-неискрените хора, които съм срещ ал; често спорехме, но него
вата начетеност ме очароваш е. З аб авл яв аш е ме ипохондрията му, поради която полагаш е такива грижи за
здравето си, каквито влю беният за лю бимата ж ена. Н е
говият индийски слуга му приготвяш е ориз, доставян
от Ориента доста скъпо; за нещ астие този екзоти
чен готвач говореше зле гръцки и твърде м алко други
езици: нищо не научих от него за чудесата на родната
му страна. Ф аворин се гордееше, че е извърш ил три
редки нещ а в ж ивота си: гал — бе усвоил по-добре от
всеки елинската култура; от ниско потекло — непре
станно се караш е с императора и ни най-малко не бе
пострадал от това — особеност, чиято заслуга впрочем
беш е само моя; импотентен — не преставаш е д а плащ а
глоби за прелюбодеяние. Истина е, че неговите про
винциални обож ателки му съ здаваха неприятности, от
които го отървавах не един път. Н ак р ая той ми омръзна
и Евдемон зае мястото му. В общи линии бях неве
роятно добре обслуж ван. У важението на м алобройната
група от приятели и служители надж ивя, само бого
вете зн аят как, суровата интимност на пътеш ествията;
ако това е възмож но, тяхн ата дискретност беше по-учудващ а от преданоста им. Бъдещ ите светониевци не ще
м огат да съберат много анекдоти за мен. Аз сам ият
съм разкрил това, което ш ироката публика зн ае за ж и
вота ми. П риятелите ми зап ази ха както политическите,
так а и другите ми тайни: справедливо е д а отбележ а,
че и аз често им отвръщ ах със същото.
Д а строиш, означава да сътрудничиш със зем ята,
да положиш човешки отпечатък върху един пейзаж ,
който завинаги ще бъде променен; това озн ачава съ
що да дадеш своя принос в бавното преобразуване,
каквото представлява животът на градовете. К акви
усилия и грижи да намериш най-точното местополож е
ние на даден мост или чешма, д а придадеш на планин
ския път най-удачната крива, която е едновременно и
най-късата . . . Р азш и ряван ето на пътя за М егара про
меняше основно скалистия скиронски пейзаж ; двете хи
ляди стадии павиран път, съоръж ен с резервоари и
военни постове, свързващ и Антиноя с Червено море, з а 
меняха опасностите на пустинята с ерата на сигурност
119

та. Всички доходи на петстотин азиатски града едва
стигнаха, за да се построи система от водопроводи в
Т роада, акведуктът в К артаген сякаш изкупваш е ж е
стокостите на Пуническите войни. Д а се издигнат укреп
ления, беше в крайна сметка същото, каквото бе построя
ването на диги: целта беше д а се намери мястото, където
един бряг или империя могат да бъдат защ итени, онази
точка, която ще задърж и, спре или отблъсне пристъпа на
вълните или нападението на варварите. Д а се прокопаят
пристанищ а, означаваш е да се оплоди красотата на з а 
ливите. Д а се основат библиотеки, беше все едно да се
и зградят обществени хранилищ а и д а се натрупат ре
зерви за духовната зима, която щеше да настъпи н еза
висимо от волята ми; виж дах го по известни признаци.
В ъзстанових много разруш ения: в този случай да стро
иш означава да сътрудничиш с изминалото време, да
проникнеш или видоизмениш духа му, да му послужиш
за връзка с едно по-далечно бъдеще, под кам ъка да
откриеш тайната на извора. Ж и вотът ни е кратък: ние
не преставаме д а говорим за вековете, които предхож 
д ат или които ще последват нашия, сякаш са ни напълно
чужди, а аз се докосвах до тях чрез своята игра с к а 
мъка. Стените, които укрепвам, са още топли от допи
ра на изчезналите тела; ръце, които не същ ествуват
още, ще милват тези колони. Колкото повече разм и ш ля
вах над см ъртта си и най-вече над нечия друга, толко
ва повече се стараех да прибавя към наш ия ж ивот тези
почти неразруш ими продълж ения. В Рим предпочитах
да използувам вечната тухла, която много бавно се връ
щ а към зем ята, от която е родена, и чието едва заб е
леж имо слягане или разп адан е се извърш ва така, че
постройката все още има вид на планински масив д а
ж е след като видимо е престанала да бъде крепост,
цирк или гробница. В Гърция и Азия си служех с мест
ния мрамор, прекрасен материал, който, веднъж издя
лан, остава верен на човешкото измерение, така че
план ът на целия храм се съ държ а във всеки отломък
от колона. А рхитектурата е богата на по-разнообразни
възмож ности, отколкото ни к а р а т да мислим четирите
стила на Витрувий; нашите мраморни блокове и музи
кални тонове са извор на безкрайни съчетания. За строе
ж а на П антеона се обърнах към старата Етрурия на
гадателите и харуспексите; напротив, светилището 51а

Венера издига под слънцето закръглените си йонийски
форми, с изобилие от бели и розови колони около бо
гинята от плът, която роди расата на цезарите. Атин
ският Олимпейон трябваш е да бъде точният противо
вес ка П артенона, да се разгръш а в равнината так а,
както
последният се извисява на хълм а, първият —
величествен, вторият — съвърш ен: стихията — на ко
лене пред покоя; великолепието — в подножието на
красотата. О лтарите и храмовете в памет на Антиной бя
ха вълш ебна обител, паметници на тайнственото пре
минаване от ж ивота в смъртта, светилищ а на непреодо
лим а скръб и щастие, място за молитви и срещи с отвъдното: тук се отдавах на безпределната си м ъка.
Гробницата ми на брега на Тибър възпроизвеж да в ги
гантски разм ери древните гробници от Апиевия път,
но самите и пропорции я видоизменят и напомнят за
Ктесифонт, за Вавилон, за терасите и кулите, чрез кои
то се стремим д а се приближим до звездите. Лобно м я
сто, Египет предлож и плановете на обелиските и алеи
те със сфинксове за гробницата, която натрапва на един
донякъде враж дебно настроен Рим паметта на непреж алимия ми другар. В илата беше гробница на странствуванията ми, последен лагер на скитника, и м акар
от мрамор — равностойна на палатките и ш атрите на
азиатските принцове. Почти всичко, до което се до
могва наш ият вкус, е било сторено вече в света на фор
мите; аз се обърнах към този на цветовете: ясписът —
зелен като морските дълбини, порфирът — зърнест като
плът, б азал тъ т и м рачният обсидиан. Наситеното чер
вено на завесите се украсяваш е с все по-сложни везби; мозайките на пода или на стените никога не бива
ха достатъчно златисти, нито достатъчно бели или тъм 
ни. Всеки кам ъ к п редставляваш е удивителното осъ
щ ествяване на едно ж елание, спомен, понякога дори
предизвикателство. В сяка постройка беше планът на
един блян.
Плотинополис, Андринопол, Антиноя, Адрианотера . . . Р азм н ож и х във възмож но най-висша степен те
зи човешки кошери. В одопроводчикът и зидарят, ин
ж енерът и архитектът ръководеха раж дането на гра
довете; тази дейност изисква също известни дарби на
магьосник. В един свят, наполовина завл ад ян все още
от гори, пустини и необработени равнини, колко пре
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к р а сн а е гледката на град с павирани улици и. храмове,
посветени на един или друг бог, обществени бани и от
ходни места, бръснарница, в която собственикът раз
исква последните римски новини с клиентите си, дю 
кянче на сладкар, на продавач на сандали или може би
на книги, фирма на лекар или театър, в който от вре
ме на време се играе по някоя пиеса от Теренций, Н а 
шите преситени граж дани се оп лакват от еднообразието
на градовете ни: те страдат, че н авсякъде срещ ат все
съ щ ата императорска статуя и същ ите водопроводни
инсталации. Греш ат, тъй като красотата на Ним се
разли чава от тази на Арл. Но самото еднообразие, ко
гато се срещ а в три континента, успокоява пътника к а 
то вида на крайпътните камъни; и най-обикновените
ни градове п ритеж ават сл авата на спокойно място за
почивка, на подслон, на военен пост. Градът, с негово
то местоположение, с построеното от човеш ката ръка,
м ож е би еднообразен, но с еднообразието на препъл
нените с мед клетки на восъчна пита, място за срещи
к обмен, където селяните идват, за д а продават стока
т а си и се застояват със зяпнали уста пред рисунките
на някой п о р т и к . . . М оите градове са рож ба на срещи:
срещ ата ми с къс земя, на зам ислите ми на император
съ с събитията от личния ми живот. Плотинополис е
плод на нуж дата да установя нови селскостопански
представителства в Тракия, а също и на нежното ми ж е
л ан и е д а почета пам етта на Плотина. Адрианотера
е предназначен да служи за търговски пункт на гор
ските работници от М ала Азия: за мен той бе най-на
пред лятно убеж ищ е, пълна с дивеч гора, ловен п ави 
лион от издялани трупи в подножието на хълма, н аре
чен на бога Атис, пенлив поток, в който се къпехме
всяка сутрин. А дрианопол в Епир вдъхва ж ивот на
старо градско селищ е в центъра на обедняла провин
ция: той изникна след посещението ми в прорицалишето на Д одона. Андринопол, град на селяни и войни
ци, стратегически център на границата с варварските
области, е населен с ветерани от сарматскнте войни;
лично познавам силата и слабостите на тези мъж е, име
ната им, броя на прислужените години и на раните им.
Антиноя, най-скъпият за мен град, роден на мястото
на нещастието, е притиснат върху тясна ивица безплод
на почва, меж ду реката и ск ал ата. З атова още повече
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д ъ р ж а х д а го обогатя с други възмож ности — търго
вията с И ндия, речния транспорт — и д а му придам
изискания чар на гръцка метрополия. Н ям а място на
зем ята, което ж е л а я да виж дам по-рядко, както няма
друго, за което д а съм положил повече грижи. Този град
п редставлява безкраен низ от колони. Аз съм в писме
на в р ъ зк а с Фидус Аквила, неговия управител, по по
вод на пропилейте на храм а и статуите на триум ф алната
ар к а; избрах имената на отделните му квартали и деми —
явни и тайни символи, пълно и вярно отраж ение на
спомените ми. Л ично начертах плана на коринтските
колони край брега, които съответствуват на стройните
редици от палми. Хиляди пъти съм обхож дал мислено
почти съвърш ения
четириъгълник, пресечен от успо
редни улици, разделен на две половини от триум ф ал
ния път, който води от един гръцки театър до един грсб.
Ние сме затрупани със статуи, преситени от ваяни
или рисувани великолепия, но това изобилие е измамно, тъй като възп роизвеж дам е неуморно няколко де
сетки шедьоври, които не бихме били способни д а съз
дадем вече. К ато всички останали и аз наредих д а н а 
правят за В илата копие на Х ермаф родита и К ентавъра,
на Ниобида и В енера. И скаш е ми се д а ж ивея възм ож но най-много сред тази музика от форми. Н асърчавах
търсенията в миналото, стремеж а към един изкусен
архаизъм , който да преоткрива значението на изчез
налите замисли н техники. И зпробвах разни варианти;
опитах например д а претворя в червен мрамор голата
ф игура от бял мрамор на М арсий и т ак а д а го върна
в света на рисуваните тела. Или пък да копирам в
светлите тонове на паруския мрамор ч ерн озъ рн есп л е
египетски статуи, да превърна идола в привидение. Н а 
шето изкуство е съвърш ено, тоест завърш ено, но съ
върш енството му се поддава на толкова вариации, кол
кото и красивият глас: от нас зависи д а играем на из
пусната игра, която ще ни доближ и или отдалечи от
веднъж за винаги намереното решение, ще ни позволи
д а отидем до предела на простотата или на разточител
ството, д а затворим множество нови построения във въ 
треш ността на тази красива сфера. Предимство е да имаш
хиляди примери за сравнение зад себе си, д а си свободен
д а продълж иш умно тради ци ята на Скопас или да се про
тивопоставиш с н асл ад а на П раксител. М оят допир с

варварските изкуства ме убеди, че всяка човешка раса
се ограничава с известни сюжети, с няколко, от множе
ството възмож ни стилове; от своя страна всяка епоха
прави някакъв подбор меж ду възмож ностите, с конто
разп олага всяка раса. В Египет съм виж дал огромни
статуи на бож ества и царе; по китките на с а р м а т о ^ 1е
пленници съм нам ирал гривни, които повтарят до без
край все същ ия препускащ кон и все същите взаимоизяж дащ и се змии. Ала нашето изкуство (имам п р ед ви д
гръцкото изкуство) е избрало д а се придърж а към чо
вешкото изображение. Ние единствени съумяхме да
покаж ем скритата сила и пъргавината в едно неподвиж
но тяло; единствени ние направихм е от едно гладко
чело символ на мъдрия разм исъл. Аз съм като наш ите
ваятели: човешкото ме задоволява; в него намирам
всичко, включително и вечността. М оята любима гора
се побира изцяло в образа на кентавъра, а диханието
на бурята се чувствува най-добре в издутия воал на
н якоя морска богиня. Природните тела и свещените
символи имат стойност само ако са наситени с човешки
представи: ф алическата и злокобна борова ш иш арка,
басейнът с гълъби, който напомня за следобедна д рям 
ка край извора, грифонът, който отнася любимия към
небето.
И зкуството на портрета не ме интересуваш е много.
Н аш ите римски портрети имат само историческа стой
ност: копия, белязани с точния брой бръчки или един
ствена брадавица, м аска на модели, с които разсеяно
се разминавайте в ж ивота и които заб равям е веднага
след см ъртта им, Противно на нас гърците до так ава
степен са били влюбени в човешкото съвърш енство, че
твърде м алко са се зам исляли върху разнообразието
на човешките лица. Х върлях само бегъл поглед към
собственото си изображ ение — това обгоряло от слън
цето лице, неестествено бяло от мрамора, тези широ
ко отворени очи, тези тънки и все пак месести устни,
потрепващи от вътреш но напрежение. Но нечий друг
образ ме е зним авал много повече. Щ ом зав л ад я съ з
нанието ми, изкуството престана да бъде излишен р а з
кош и се превърна в източник на сила, в своеобразен
съюзник. Н алож их този образ на света: днес същ ест
вуват повече портрети на ю нош ата, отколкото на кой
то и д а е именит човек, на която и да е царица. Най-

напред пож елах да увековеча чрез изкуството на ваятелите последователните форми на една променящ а се
красота; след това изкуството
стана вълш ебна дей 
ност, годна да съживи спомена за едно изгубено лице.
С трува ми се, че колосалните статуи са единственият
начин да изразим истинските размери, които придава
лю бовта на обичаните от нас; исках фигурите с об ра
за му да б ъ д ат огромни като гледано съвсем отблизо
лице, високи и търж ествени като виденията и халю цина
циите на кош м ара, теж ки като спомена за него. И зи ск
вах най-съвърш ена изработка, нещо повече — абсодютно съвърш енство, накратко — бога, какъвто е за оне
зи, които са обичали, всяко създание, починало на д в а
десетгодиш на възраст; изисквах също и точната при
лика, познатото присъствие и всяка особеност на това
лице, по-скъпа от сам ата красота. Колко разговори
бяха нужни, за д а се зап ази плътната линия на веж ди 
те, на леко издутите у с т н и . . , Б езнадеж дно разчитах
на безсм ъртието на кам ъка и на непреходността на
бронза, за д а увековечат тленното или вече станало на
прах тяло, и настоявах еж едневно н ам азвани ят със
смес от м асла и киселини мрамор д а придобие лъскавината и нежността на м лада плът. Н авсякъде срещ ах
неповторимото му лице: смесвах всичко — бож ествата,
половете и безсмъртните символи, м ъж ествената горска
Д и ан а с печалния Бакхус, якия Хермес о г гимнасти
ческите игрища с двуликия бог, който спи, опрял гл а
ва на р ъката си, в позата на клю мнал цвят. Установих
до каква степен може д а прилича на мъж ествената
Атина един зам ислен м ладеж . Моите ваятели бяха м ал 
ко объркани; най-посредствените
изпадаха често
в
сладникавост или в превзетосг, но всички повече или
по-малко бяха съпричастни с моя блян. И м а статуи и
рисунки на живия младеж , които отразяват безпредел
ния и изменчив пейзаж меж ду петнадесетата и д ваде
сетата година: сериозен профил на послушно дете; ста
туята, в която коринтс.ки скулптор е дръзнал да преда-’
де нехайната стоика на м ладеж а, който издува корем,
прибирайки рамене, с ръка на ханш а, сякаш н аблю да
ва игра на зарове на близкия уличен ъгъл. И ма и т а 
кава статуя, в която П апиас от Афродизия е изваял
беззащ итно голо тяло, крехко и свежо като нарцис.
П од мое ръководство Аристей създаде м ладата, го.рда
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и властна глава ог м алко грапав к а м ъ к . . . С ъщ еству
ват и посмъртни портрети, в които смъртта, е остави
л а следа — едри лица със знаещ и устни, заклю чили
тайни, които не са вече мои, защ ото не са тайните на
'ж ивота. И ма и барелеф , където кариецът Антониан е
придал божествена грация на облечения в сурова ко
прина гроздоберач и на преданата кучеш ка муцуна,
опряна о голия крак. И онази почти непоносима маска,
творба на киренайски скулптор, в която н асл ад ата и
болката се сливат и сблъскват в същото лице като две
вълни, които се разб и ват в една и същ а скала. И м ал 
ките евтини глинени статуетки, които послужиха за
разпространение на императорския девиз: Т eilus stabili la — геният на ум иротворената зем я, изобразя
ващ полегнал младеж , който държ и плодове и цветя.
T rahit sua quemque
voluptas*
. Всеки следва
своя път: всеки има своя цел или своя амбиция, свое
най-съкровено ж елание и свой най-светъл идеал. М оят
идеал се съ държ аш е в дум ата красота, так а трудна за
определяне въпреки неопровержимото свидетелство на
наш ите сетива и най-вече на очите. Ч увствувах ее от
говорен з а красотата на света. И сках градовете да бъ
д ат великолепни, просторни, напоявани от бистри во
ди, населени с хора, чието тяло не е осакатено нито от
белезите на нищ етата или робството, нито от затл ъ с тя 
ването на парвенюш кото охолство; ж елаех учениците
д а рецитират правилно смислени уроци, а ж ените д о м а
кини д а притеж ават изпълнени с майчино достойн
ство и могъщо спокойствие движ ения; гимнастически
те салони д а се посещ ават от м ладеж и, които не са не
веж и в игрите и изкуствата, овощ ните градини д а но
сят най-сладки плодове, а нивите — най-богати ж ътви.
И сках славният и величав римски Мир да се простре
над всички — неусетен и все п ак действителен като
м узиката на небесното движение; исках и най-скромният
пътник да може д а обикаля от страна в страна,
от континент на континент, без обидни формалности,
без опасности, н авсякъде сигурен в минимум от закон 
ност и култура; ж елаех наш ите войници д а п родъ лж а
в ат своя извечен военен танц по границите; всичко да
действува безпогрешно — и работилниците, и храмовете;
Всеки следва своето влечение (лат.). — Б. пр.
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красиви кораби да б разд ят морето, а пътищ ата ни да
бъдат посещ авани постоянно от коли; исках най-сетне
и танцьорите, и философите да имат своето място в един
добре уреден свят. В същ ност ние щ яхме да се добли 
ж авам е по-често до този скромен идеал, ако -му посве
щ авахм е поне част от усилията, които изразходвам е за
жестоки и необмислени деяния. Една щ астлива слу
чайност ми позволи да то осъщ ествя отчасти през по
следната четвърт от настоящ ия век. Арион от Никомедия, един от най-блестящ ите умове на нашето време,
често ми припомня хубавите стихове, в които старият
Терпандър е определил само с три думи идеала на спартанците, съвърш ения начин на живот, за който бе меч
т а л а Л акедемония, без никога д а го постигне: С ила,
П р авд а, М узи. С илата е основата, дисциплина, без
която няма красота, твърдост, без която ням а справед
ливост. П р авд ата е равновесие меж ду отделните части
на цялото, съвкупност от хармонични пропорции, която
не бива да бъде опорочена от никаква крайност. С и л а
та и правдата не са нищо друго освен добре настриен
инструмент в ръцете на М узите. В сяка нищ ета, всяка
грубост трябваш е д а бъдат забранени като обидни за
красивото тяло на човечеството. В сяка неправда беше
фалш ива нота, която трябваш е д а бъде избягната в съ з
вучието на сферите.

В ъзстановяването или изграж дането
на лагери и
укрепления, прокарването на нови или поправката на
стари пътищ а ме зад ъ р ж ах а близо година в Герм ания;
нови бастиони, издигнати по протежение на седемде
сет левги, подсилиха рейнската ни граница. Тази стра
на на лозя и буйни реки не криеш е никакви изненади
за мен: тук попаднах по следите на младия трибун,
който донесе на Траян новината за идването му на
власт. О твъд последната ни крепост от борови трупи
пред мен отново се разстилаш е същ ият скучен и черен
хоризонт, същ ият затворен за нас свят, откакто легио
ните на Август непредпазливо н ападнаха тези земи — оке
ан от дървета, хранилищ е на руси, светлокожи хора. К о
гато зад ач ата ми по реорганизирането бе приключена,
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се спуснах по протежение на белгийските и батавските
равнини ч ак до устието на Рейн. С еверният п ей заж се
състоеш е от прорязани от остра растителност самотни
дюни; построените на колове къщ и на пристана Новиомагус бяха долепени о корабите, закотвени пред тех
ния праг; по покривите бяха н акацали морски птици.
О бичах тези тъж ни места, които изглеж даха отблъсква
щи в очите на моите помощници, навъсеното небе и
калните води на реките, проправящ и си път през една
безф орм ена и лиш ена от топлина земя, чиято глина не
б е докосната от никое божество.
П лоскодънна лодка ме отведе до Британския остров.
В ятъ р ъ т многократно ни изтласкваш е към брега, който
б яхм е напуснали: това трудно плаване ме дари с н я
колко удивителни свободни часа. Огромни облаци и з
ви раха от оловното море, зам ърсено от пясък и прео
бръщ ано безспир в леглото си. В миналото, при дакит е и сарматите, бях съ зерц авал с благоговение боги
н ята Зем я, а тук за пръв път се сблъсквах с един Н еп
тун, по-хаотичен от наш ия, с един безкраен воден
свят. В П л утарх бях чел една легенда за м ореплава
тели, в която се говореше за остров, разполож ен в съ
седните на Северно море земи, където, според предание
то, преди много векове победоносните Олимпийци
прокудили победените Титани. Тези величави пленни
ци на скалите и вълните, вечно шибани от неуморния
океан, неспособни д а заспят, но непрестанно унесени в
мечти, ще п родъ лж ат д а противопоставят на олимпий
ския ред своята необузданост, отчаяние и завинаги
умъртвени пориви. В този зареян за д пределите на све
т а мит още веднъж откривах потвърж дение на фило
софските теории, които бях възприел като свои: през
краткото си същ ествуване всеки от нас е принуден да
избира постоянно меж ду неуморната надеж да и м ъдро
то примирение, между н асл ад ата от хаоса и удовол
ствието от порядъка, меж ду Титана и Олимпиеца. Д а
избере между тях или да успее д а ги помири един с
д р у г някой ден.
Граж данските реформи, извършени в Британия, са
част от административното ми дело, за което говорич
д ругаде. В аж ното тук е, че аз съм първият император,
настанил се мирно на този остров, разполож ен на пре
д елите с познатия ни свят, където единствен Клавдий
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се бе осмелил д а надникне за няколко дни в качество
то си на главноком андуващ . П о мое ж елание за ц яла ед
на зи м а Лондиниум стана действителният център на све
та, каквато бе по необходимост преди това Антиохня
по време на войната ни срещу партнте. Т ака всяко пъ
туване отместваш е центъра на теж естта на властта, к а
то я поставяш е временно ту на брега на Рейн, ту иа
брега на Тем за, и ми позволяваш е д а преценя добри
те и лош ите страни на подобно императорско седали
ще. Този престой в Британия ме н акара д а разгледам
възм ож ността за една д ъ р ж ава
или Атлантически
свят, чийто център би бил З ап ад ъ т. Подобни р азсъ ж д е
ния бяха лишени от практическа стойност: те обаче
п рестават д а б ъ д ат абсурдни, щом като авторът им си
определи едно достатьчно далечно бъдещ е за осъщ е
ствяване на своите проекти.
С ам о три месеца преди моето пристигане Ш естият
победоносен легион беш е преместен на британска тери
тория. Той зам естваш е злополучния Д евети легион, р аз
громен от каледонците по време на размириците в
Британия, които бяха неприятна последица от похода
ни срещу партите. Д ве мерки бяха наложителни, за да
се предотврати друго подобно бедствие. Н аш ата войска
бе подсилена чрез създаването на помощни части от
местното население: в Еборакум от върха на един зелен
хълм за пръв път н аблю давах маневрите на новообра
зу в ан ата британска арм ия. В същото време и згр аж д а
нето на стена, р азд ел ящ а острова на две в най-тясната му част, послужи за защ и та на плодородните и р а з
вити южни области срещу нападенията на северните
племена. Л ично направих проверка на значителна част
от строителството, извърш вано едновременно по насип,
д ъ л ъ г осемдесет левги: този ограничен участък, свър
зващ д вата бряга, ми даваш е възмож ност да изпробвам
една отбранителна система, която би могла д а се при
лож и навсякъде другаде впоследствие. Това чисто
военно съоръж ение съ здаваш е условия за мир още се
га и съдействуваш е за благоденствието в тази част на
Британия; никнеха нови села и към границите ни з а 
почнаха д а п рии ж дат нови заселници. Изкопчиите от
легиона бяха подпомагани в зад ач ата си от местните
ж ители; з а много от тези планинци — довчерашни ^аш и
врагове — и зграж дан ето на стената беше първото* нео9. Мемоцгст« ш Адриан
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споримо д оказателство за закрилническата мощ на
Рим, а зап л атата им — първите римски монети, които
м инаваха през ръцете им. Тази крепостна стена се пре'
върна в символ на моя отказ от завоевателната ни по
литика: в подножието на най-северния бастион построщЕ
храм на бога Термин.
Всичко ме очароваш е в тази дъж довна страна: иви
ците от мъгла по планинските склонове, езерата — оби
тал и щ а на нимфи, по-чудновати и от нашите, тъж ните
й ж ители със сиви очи. И м ах за водач м лад трибун от
британските помощни части: този рус бог беше научил
латински, сричаше на гръцки и правеш е плахи опити
д а съчинява любовни стихове на този език. П рез една
студена есенна нощ ми послужи като преводач при сре
щ ата ми с една гадателка. С едяхме в зади м ен ата коли
ба на келтски дървар и топлехме краката си, обути в ши
роки панталони от груба вълна, когато видяхме, че към
нас пристъпва мокра от д ъ ж д а старица, с разчорлени
от вятъра коси, дива и потайна като горско животно.
Тя се нахвърли върху овесените питки, които се леча
ха в огнището. М оят водач успя д а я придума и тя се
съгласи да изследва бъдещ ето ми в димните спирали,
внезапно блесналите искри и крехката плетеница от
тлеещ и съчки и пепел. В тях видя строящ и се градове
и радостни тълпи, а също опож арени селищ а и тъж ни
върволици от победени, които опровергаваха мирните
ми мечти; м ладо и нежно лице, което взе з а женски
образ и в което отказах д а повярвам; бял призрак, а мо
ж е би само статуя — още по-необяснима, отколкото
п ризрака за тази ж и телка на горската пустош. И след
неопределен брой години — моята смърт, която мож ех
д а предвидя и без нейна помощ.
Б лагоденствуващ а Галия и охолна И спания ме з а 
д ъ р ж ах а много по-малко, отколкото Британия. Нарбонска Галия ми напомняше Гърция, която беше нарои
л а чак дотук изисканите си училищ а по реторика и свои
те портици под чистото небе. Спрях за малко в Ним, за
д а изготвя плана на бази ликата, посветена на П лоти
на и предназначена да бъде неин храм един ден. С е
мейни спомени свързваха им ператрицата с този град и
правеха още по-скъп за мен сухия и слънчев пейзаж .
М еждувременно бунтовете в М авритания все още
н е стихваха. С ъкратих престоя си в Испания, като д о
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ри пропуснах, по пътя м еж ду К ордова и морето, да
спра за м алко в И талика, града на моето детство и на
дедите ми. О тплувах за А фрика от Кадис.
К расивите татуирани воини -от А тласките планини
п родъ лж аваха д а безпокоят крайбреж ните аф рикан
ски градове. Само за няколко дни преж ивях един нумидийски вар и ан т на сарм атските
сраж ения; видях
покорените едно след друго племена, подчинението на
гордите им вож дове, паднали ничком в пустинята сред
безредието от жени, вързопи и н аклякали животни. Ала
п ясъ кът зам естваш е снега.
Щ еше да ми бъде приятно да прекарам поне веднъж
пролетта в , Рим, да навестя зап очнатата В ила, д а се
върна към капризните ласки .на Луций и приятелство
то на Плотина. Но престоят ми в град а беше почти не
забавн о прекъснат от тревожни слухове за война, М и
рът с партите беше сключен само преди три години, а
по Е ф р ат вече започваха д а избухват сериозни инци
денти. Зам ин ах незабавно за Ориента.

Реших да уредя пограничните размирици не с баналното изпращ ане на войски. Уговориха ми лична
срещ а с Хозрой. Водех със себе си императорската д ъ 
щ еря, пленена като дете по времето, когато Т раян з а 
в л ад я Вавилон, и която д ърж ахм е като залож ница в
Рим. Тя беше слабичка девойка с огромни очи. Беш е
важ но пътуването да се извърш и без забавяне, а ней
ното присъствие, както и това на придруж аващ ите я
жени доста ме затрудни. Групата забулени жени пре*
коси С ирийската пустиня, лю ш кайки се на гърба на
камилите под балдахини с плътно затворени завеси. В е
чер, когато спирахме да нощуваме, изпращ ах човек д а
попита дали принцесата не се нуж дае от нещо.
Спрях за един час в Л икия, за д а склоня търгове
ца О лрам оас, който вече беше д оказал качествата си
на посредник, да ме придруж и в П артия. Л ипсата па
време му попречи да ме приеме с обичайния разкош . То
зи инак разглезен от богатството м ъж беше чудесен
спътник, привикнал на всички изненади на пустинята.
С рещ ата трябваш е да се състои на левия бряг на
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Е ф рат, недалеч от Д ура. Прекосихме рек ата със сал.
Войници от п артската императорска страж а в златни
ризници, чиито коне блестяха не по-малко от самите
тях, образуваха ослепителна линия на брега на реката.
Н еразделният от мен Флегон беше твърде блед. П ри
друж аващ ите ме офицери същ о изпитваха известен
страх; срещ ата мож еш е д а се окаж е клопка. О прамоас,
свикнал да надуш ва азиатския въздух, се чувствуваш е
като у дом а си; той гледаш е с доверие на тази смеси
ц а о т безмълвие и врява, покой и внезапен галоп, на
цялото това великолепие, разстлано над пустинята к а 
то килим върху пясъка. Щ о се отнася до мен, чудесно
беше, че не изпитвах никакво безпокойство: подобно
на Ц езар в неговата лодка, так а и аз бях поверил съд
б ата си на дъсчения сал. Д ад о х доказателство за до
верието си, като веднага предадох партската принцеса
на бащ а й, вместо да я зад ъ р ж а в наш ия лагер до з а 
връщ ането си. О бещ ах същ о д а върна златния трон на
ар сакската династия, заграбен в миналото от Траян,
който не ни беше нужен и на който ориенталското суе
верие придаваш е голям а стойност.
Б л ясъ к ъ т на срещите с Хозрой беше само външен.
В същност нищо не ги разли чаваш е от преговорите
м еж ду д вам а съседи, които се стремят д а уредят по
приятелски начин спора си във връзка с граничната
м еж да. И м ах работа с изискан варварин, говорещ
гръцки, нп най-малко глупав и не непременно ио-лукав
от мен, но все пак твърде колеблив, так а че в последна
см етка изглеж даш е несигурен. М оят обучен ум ми по
м агаш е д а улавям
неговата и зплъзващ а се мисъл:
седнал срещу им ператора на партите, свикнах д а пред угаж дам , а не след дълго и д а насочвам отгозорите му;
вл язох в играта му и си представих, че съм Хозрой. во
дещ преговори с Адриан. Н енави ж дам
безполезните
спорове, при които всеки предварително зн ае дали ще
отстъпи, или не: истината в сделките ми харесва пайвече като средство д а се опростят нещ ата и д а се при
клю чат по-бързо. П артите се страхуваха от нас; нне
също се боехме от тях и войната щеше д а произлезе от
сблъсъка на взаимните ни опасения. С атрапите ин под
ти кваха към нея от лични съображ ения: бързо сн д а
дох сметка, че същ о като мен Хозрой имаш е своите
К виет и П алм а. Ф арасм ан, най-непокорният от тези
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полунезависими принцове, завладели пограничните об
ласти, беше по-опасен от нас за П артската империя..
Обвиниха ме, че съм подкупил това обкръж ение от
злонамерени и продаж ни владетели: парите не бяха
отишли напразно. Бях твърде уверен в превъзходство
то на наш ите сили, за д а се измъчвам от глупаво че
столюбие: бях готов на всякакви празни отстъпки, з а 
сягащ и само престиж а, но на никакви други. Най-трудното беше да убедя Хозрой, че ако д авах м алко обещ а
ния, то беше, защ ото възн ам ерявах да ги изпълня. И
той ми повярва или се престори, че ми вярва. Д оговорът,
сключен по време на това посещение, е още в сила:
от петнадесет години насам нито ние, нито те са нару
шили установения по границите мир. Р азчитам па теб
това състояние на нещ ата да продълж и и след см ърт
та ми.
Една вечер, по време на търж еството, което Хсзрой
даваш е в моя чест в им ператорската п ал атка, заб ел я 
зах сред ж ените и паж овете с дълги мигли едни гол,
изм ърш авял и съвърш ено неподвижен мъж , чиито ши
роко отворени очи сякаш не виж даха безпорядъка от
отрупани с меса подноси, акробати и танцьорки. З а го 
ворих го с помощта на преводача си: той не благоволи
д а отговори. Беш е някакъв мъдрец. Учениците му се
оказаха по-разговорливи: набожните скитници идваха
от Индия, а техният учител принадлеж еш е на м огъщ а
та каста на брамините. Научих, че неговите разм иш ле
ния са го довели до заключението, че ц ял ата вселена,
е изтъкана само от илюзии и грешки: за него в ъ зд ъ р 
жанието, отричането от земните блага и см ъртта бяха
единственият начин на бягство от променливото тече
ние на нещ ата — от което се оставяш е д а бъде носен
наш ият Хераклит, — единственият път д а стигне, извън,
пределите на сетивния свят, до сф ерата на истински
божественото, до неподвижния и пуст небосвод, за кой
то беше мечтал и П латон. Въпреки неумението на пре
водачите отгатвах, че известни схващ ания, изразени
по-просто и по-категорично от индуса, не са съвсем
чуж ди на някои наши философи. Б рам инът беше стиг
нал до такова състояние, при което нищо освен тял о
то му не го делеш е от неосезаемия, безплътен и безлик
бог, с когото ж адуваш е да се слее; беше решил д а се}
изгори ж ив на другия ден. Хозрой ме покани н а това
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търж ество. Беш е издигната клада от аром атно дърво,
индусът се хвърли в нея и изчезна без стон. Учениците
му не проявиха никакъв признак на печал: за тях т а 
зи церемония не беш е’траурна.
С ъщ ата нощ дълго мислих за случилото се. Л еж ах
на килим от скъпа вълна, в п ал атка, украсена с теж ки
й преливащ и от цветове тъкани. Един п аж р азтр и в а
ше к р ак ата ми. Отвън до слуха ми достигаха редките
шумове на ази атската нощ: ш епотът на робите пред в р а
т а т а ми, лекото шумолене на палм а, хъркането на
О прам оас за д завесите, ударите с копито на спънат
кон, и по-далече, от ж енската част на лагера — тъж ни 
те звуци на песен. Б рам инът бе презрял всичко това.
Опиянен от ж а ж д а за самоунищ ожение, той се беше
о тд ал на пламъците, както лю бовникът потъва в ме
кото легло. Беш е се отрекъл от вещите, от хората и н а
к р а я от собственото си аз, беше ги отмахнал от себе си
като дрехи, които скриват от него онова единствено
присъствие, незримия и пуст център, който предпочита
ше пред всичко.
Ч увствувах се различен, готов за друг вид избор.
В ъздърж анието, отричането от земните блага не ми бя
х а напълно чуж^и: бях се увлякъл по тези теории, к а к 
то става почти винаги, когато бях на д вадесет години.
Б ях още по-млад, когато един приятел ме завед е в Рим
д а видя стария Епиктет в колибата му в С убура малко
преди д а бъда изпратен в изгнание от Домициан. Б и в 
ш ият роб, комуто някога ж есток господар беше счупил
крака, без да изтръгне от него нито стон, м ърш авият
старец, търпеливо понасящ мъките на бъбречната бо
лест, ми приличаш е на човек, който се радва на почти
бож ествена свобода. С ъзерц авах с възхищ ение п ате
риците, сламеника, глинената лам п а, д ървената л ъ ж и 
ц а и пръстената паница — простите средства на това це
ломъдрено същ ествуване. Епиктет се беше отказал от
твърде много неща, а аз бързо си бях д ал сметка, че
за мен няма нищо по-опасно и по-лесно от отричането.
Много по-логичен, индусът отричаш е самия живот. М о
ж ех д а науча много от тези безкомпромисни фанатици
при условие, че видоизменя първоначалното значение
на предлагания ми урок. Тези мъдреци се опитваха д а
откри ят своя бог бтвъд пределите на океана от форми,
д а го сведат до нещо единствено, недостижимо и б ез
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плътно, от което той сам ият се бе отрекъл в деня, в кой
то се бе превърнал във вселена. В иж дах по друг начин
отнош енията си с божественото. П редставях си, че му
съдействувам в усилията да поучава и уп равл ява све
та, д а го р азви ва и ум н ож ава неговите разклонения
и продълж ения. Аз бях един от сегментите на колело
то, едно от свойствата на неповторимата сила, влож е
на в многообразието на нещ ата, орел и телец, човек и
лебед, ф алус и мозък едновременно, Протей, който е
същ о так а Юпитер.
Приблизително по това време започнах д а се чувствувам бог. Не ме разбирай криво: бях все още и пове
че от всякога същ ият човек, този, когото зем ята х р а 
неше с плодове и живите си твари и който й в р ъ щ а
ш е остатъците от храната си, който при всяко за в ъ р 
тване на звездите се отпускаш е в съня и биваш е обзет
от лудо безпокойство, когато прекалено дълго беше
лиш ен от сгряващ ото присъствие на лю бовта. М оята
сила, физическото и умственото ми здраве бяха под
държ ани гриж ливо с помощ та на чисто човешки у п р аж 
нения. Но какво да к а ж а, освен че всичко това бе из
ж ивяно по божествен начин? С мелите опити на м л а
достта, с присъщ ото й нетърпение д а се възползува от
отлитащ ите дни, бяха приключени. Н а четиридесет и
четири години бях търпелив, у в ер ен .в себе си, толкова
съвърш ен, колкото позволяваш е природата ми, вечен.
Р азбери ме добре: тук става дума за едно чисто умо
зрително схващ ане, а безумието, ако трябва да го н а 
зова с тази дума, дойде по-късно. Б ях бог просто з а 
щото бях човек. Бож ествените титли, с които гърците
ме удостоиха впоследствие, само дадоха гласност на
онова, което отдавна бях установил сам. М исля, че бих
могъл да се чувствувам бог дори в затворите на Д ом и 
циан или н а дъното на минна ш ахта. Ако имам д ързост
та д а твърдя това, то е, защ ото това чувство не е нещо
изключително и не е ни най-малко неповторимо. Д руги
преди мене са го изпитвали и ще го изпитват в бъдеще.
Вече казах, че моите титли едва ли прибавяха нещо
към тази учудващ а увереност: нещо повече, тя се по
твъ р ж д аваш е от най-простите ми и ежедневни дейности
на император. Ако Ю питер е мозъкът на света, тогава
човекът, натоварен да организира н уп равлява човеш 
ките дела, мож е с основание д а се счита като част от
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този всемогъщ мозък. С прав® или не, човечеството вин а
ги си е представяло своя бог като Провидение; за
известна част от човеш кия род моята функция на им
ператор ме зад ъ л ж аваш е д а бъда въплъщ ение на то
ва провидение. Колкото повече се засилва Д ъ р ж ав а та,
като затяга в гъстата си и ледена м реж а човечеството,
толкова повече расте стрем еж ът на хората да издигнат
на другия край на огромната верига обож авания образ
на някакъв закрилник. Със или без моето ж елание източното население на империята ме почиташе като бо
жество. Д ори на Зап ад , в Рим, където официално ни
о б явяват за богове едва след см ъртта ни, простолюдие
то, в своята неосъзната набожност, все по-охотно ни
обож ествява още приживе. Н еотдавна признателните
парти издигнаха храм ове в чест на римския император,
който беше налож ил и зап ази л мира; имах светилище
дори във Бологезия, в сърцето на този необятен и чуж д
свят. В тези прояви на обож ание далеч не виж дах оп ас
ност от главозам айван е или злоупотреба с властта за
този, който ги приема. Т ук откривах по-скоро спирачка,
задълж ени ето да се придърж ам към един вечен модел,
д а прибавя към човеш ките си възмож ности частица
най-висш а мъдрост. Д а бъдеш бог, в крайна см етка
изисква повече добродетели, отколкото да бъдеш им
ператор.
Б ях посветен в Елевсина година и половина по-късно. В известен смисъл пребиваването ми при Хозрой
бележ еш е повратна точка в моя живот. Вместо д а се
върна в Рим, бях реш ил д а посветя няколко години на
гръцките и източните провинции на империята: Атина
все повече се превръщ аш е в мое отечество, мой при
тегателен център. Д ъ р ж ех много д а се лонравя на
гърците и да усвоя във възмож но най-висока степен
елинската култура. Моето посвещ аване, м акар и д онякъ
де предизвикано от политически съображ ения, беше
изклю чително религиозно преж ивяване за мен. Внуши
телните обреди п редставят символично събитията на
човешкия живот, но символът отива по-далеч от дей
ствието и обяснява всяка н аш а постъпка с помощта
на вечното движение. Посвещението в. Елевсина тр яб в а
д а се зап ази в тайна; впрочем опасността д а бъде р а з
гласено е малка, тъй като ро своята същност то е неи зра
зимо. Ф ормулирането с думи би се свело до нан-банал136

ните истини; в това именно се крие неговата дълбочи
на. По-висшите степени, с които бях удостоен по-късно
по време на разговорите ми с хиерофанта, не п риба
виха нищо към първоначалното вълнение, изпитвано
от всички до най-невеж ия от поклонниците, който у ч а
ствува в обредните очищения и пие от свещ ения извор.
Н еблагозвучието се превръщ аш е в хармония; за миг
бях стъпил на друга планета и съ зерц авах отдалеч, но
и отблизо, човешкото и божествено шествие, в което
имах своето място, този свят, в който все още същ е
ствува мъка, но вече няма място, за заблуди. Н еясни
те очертания на човеш ката участ, в които и най-необученото око открива толкова много несъвърш енства, се
га блестяха като рисунки на небето.
Тук е мястото да спомена за една привичка, която
през целия ми ж и вот ме е водила по пътищ а не тол
кова тайни както в Е левсина, но в същност — успо
редни на тях: имам пред вид изучаването на звездите.
Винаги съм бил приятел на астрономите и клиент на
астролозите. Н ау ката на последните е несигурна, по
греш на в подробностите и може би вярна като цяло.
Щ ом като човекът, частица от вселената, е подчинен
на същите закони, които уп равляват небето, не е абсурд
но да търсим именно там горе предначертанията на н а 
шия живот, както и безликите сили, които участву
ват в нашите успехи или грешки. Не пропусках никоя’
есенна нощ да поздравя съзвездието Водолей на юг,
небесния Виночерпец, р азд ав ащ блага, под чийто зн ак
съм роден. Н е заб равях да проследя всяка поява на
Юпитер и на В енера, които н ап равл яват ж ивота ми,
нито да измеря влиянието на опасния Сатурн. Но ак о
това странно отраж ение на човешкото върху небесния
свод често ме е заним авало в часовете на бдение, ощ е
повече ме интересуваха небесната математика и аб
страктните теории, които п ораж дат тези огромни п лам 
тящ и тела. Б ях склонен да вярвам , заедно с някои от
най-дръзките ни мислители, че и зем ята участвува а
нощния и дневен кръговрат, чието човешко подобие
са свещените процесии в Елевсина. В свят, където
всичко е само вихър от сили, кипеж на атоми, едно
временно и горе, и долу, по края и в центъра, аз труд
но си представях същ ествуването на едно застин ало
кълбо, мъртва точка, която да не е подвиж на в същ о
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т о време. П онякога изчисленията на Хипарх А лексан
дрийски за прецесията на равноденствието ме зан и м а
в а х а дълго нощем: в тях намирах под форм ата на до
к азател ства, а не на измислици или символи, същ ата
■елевсинека загад к а за вечния кръговрат. В наши дни
К ласът на Д евата не е вече на онова място на к а р т а 
т а , посочено от Хипарх, но това отклонение е резултат
•от един цикъл и потвърж дава хипотезите на астроно
м а. Бавно и неизбежно това небе ще бъде отново същото,
■което е било по времето на Хипарх, и пак ще бъде т а 
кова, каквото е по времето на Адриан. Хаосът се пре
връщ аш е в порядък, а промяната беше съставна част
о т план, който астрономът беше способен д а прозре
предварително; тук човеш кият ум проявяваш е своето
уч асти е в мирозданието чрез създаване на точни тео
рем и, както в Елевсина — чрез обредни викове и танци.
Ч овекът, който съзерцава звездите, както и самите зв ез
д и : неизбежно се придвиж ват към своя край, отбеля
з а н някъде на небосвода. Ала всеки миг от това дви
ж ени е е кратък отдих, отправна точка, част от кри
ва, зд р ав а като златн а верига. В сяка стъпка ни връщ а
отново към същ ата точка, която ни изглеж да като цен
т ъ р на всичко само защ ото случайно сме били там.
Любопитството ми към небесните тела не ме е н а 
пуснало от детските ми години, когато М арулин ми
п оказваш е съзвездията нощем. По време на принуди
телните лагерни бдения често н аблю давах лунния бяг
в оЧЗлачното небе на варварите; по-късно в светлите
нощ и на Атика слуш ах обясненията на астронома Терон, Родоски за неговата система на света или легнал
н а п алубата на кораба сред Егейско море, гледах бавното люлеене на м ачтата, чието движение отиваш е от
червеното око на Телеца до звездите на П л еядата, от
П е га с до съзвездието Л ебед: отговорих възмож но найд обре на наивните и сериозни въпроси на м ладеж а,
кой то съзерцаваш е заедно с мен това небе. Тук, във
В и л ата, построих обсерватория, но сега болестта ми
■пречи да изкачвам стъ п алата й. Б ед н аж в ж ивота си
н ап равих нещо повече: принесох ц яла една нощ в
ж ер тва на съзвездията. Това стана след посещението
■ми при Хозрой, на път през С ирийската пустиня. Л е г
н ал по гръб, с ш ироко отворени очи, заб рави л за ня
колко часа всичките си човешки грижи, аз се отд з138

дох от вечерта до зори на този свят от п лам ък и кри 
стал. Това беше най-хубавото от всичките ми пъте
шествия. Г олям ата звезда от съзвездието Л и р а, пол яр н а звезд а за онези, които ще ж ивеят, когато от д е
сетки хиляди години нас ням а д а ни има, блестеш е над
главата ми. Близнаците п роблясваха слабо на фона на
зал язващ о то слънце; Зм и ята бягаш е пред С трелеца;
О релъ т се издигаш е към зенита с разтворени криле,
а под него се виж даш е онова още неименувано съ звез
дие, на което по-късно дадох най-скъпото за мен име.
Нощ та, която никога не е съвсем черна, както мислят
онези, които ж ивеят и спят по домовете си, стана потъм на, след това по-светла. Огньовете, оставени д а го
рят зар ади чакалите, угаснаха; купчината ж а р ми н а
помни за моя дядо, прав сред лозето си, за неговите
пророчества, станали вече настоящ е и които не след
дълго време щ яха д а б ъ д ат минало. Опитвал съм да
се слея с божественото по много начини; изпитал съм
не едно опиянение; някои от тях — мъчителни, други —
неизказано приятни. Е кстазът на сирийската нощ бе нео
бикновено прозрение. Небесното движ ение се зап еч ата
в съзнанието ми с так ав а точност, каквато никое ч а
стично наблю дение не би ми дало възмож ност да по
стигна. В момента, в който ти пиш а, зн ая точно кои
звезди м инават тук в Тибур, над таван а ми, украсен
с мраморна м ази л ка и скъпи рисунки, и н якъде далеч
н ад един гроб. Н яколко години по-късно см ъртта щеше
д а стане постоянен обект на съзерцание, мисъл, на която
посвещ авах всичките си духовни сили, непогьлнати
от държ авн и те дела. А който мисли за см ъртта, мисли
същ о за тайнствения свят, където мож е би отиваме след
нея. След толкова разм иш ления и понякога осъдителни
опити аз все още не зн ая какво става за д тази черна
завеса. Но сирийската нощ представлява моят съ зн а
телен дял безсмъртие.

139

SAECULUM AUREUM*

Л ятото, последвало срещ ата ми с
Хозрой, премина в М ала Азия: отбих се във Витиния, з а
да проверя лично к ак върви изсичането на д ъ рж авн и те
гори. В Н икомедия, светъл, уреден и просветен гр ад ,
се настаних у прокуратора на провинцията Гней П ом
пей П рокул, в бившия дворец на цар Никомед, изпъл
нен с лю бовните спомени на м ладия Ю лий Ц езар. М ор
ският вятър на Пропонтида освеж аваш е мрачните му
прохладни зали. Човек с добър вкус, П рокул организи
ра литературни четения в моя чест. Временно пребива
ващ и софисти, групи от студенти и любители на худо
жественото слово се събираха в градините, на брега н а
извор, посветен на бога П ан. От време на време слуга
потапяш е в него голям а делва от пореста глина; и найкристалните стихове не и здъ рж аха сравнението с би
стрите му води.
Една вечер четохме доста неразбираем а творба о т
Ликофрон, когото харесвам заради дръзките съпоста
вяния на звуци, намеци и образи, заради слож ната м у
система от отраж ения и отгласи. З а стан ал настрана о т
другите, един юноша следеш е трудните строфи едно
временно разсеяно и замислено и аз веднага си пред
ставих овчар сред горските дебри, бегло заслуш ан в не
ясния вик на птица. Не беше взел със себе си нито таб 
лични, нито стило. Седнал на р ъ б а на басейна, докос
ваш е с пръсти краси вата и гладка водна повърхност.
Научих, че бащ а му е заем ал скромна длъж ност в уп
равлението на императорските имения; оставен съвсем
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м л ад на гриж ите на своя дядо, бил изпратен д а учи
при един бивш гост на родителите си, собственик на
кораби в Никомедия, който изглеж дал богат в очите на
бедното семейство.
З а д ъ р ж ах го, след като всички си бяха отишли. Б е 
ше едва образован, невеж почти във всичко, разсъдлив
и доверчив. П озн авах Клауднополис, родния му град:
успях да го н акарам да говори за бащ ината си къщ а
край обширните борови гори, които сн абдяват кораби
те ни с мачти, за храм а на бога Атис на хълм а, чиято
пронизителна музика обичаше, за красивите коне
и
странните богове на родината си. М алко д резгави ят му
гл ас произнасяш е гръцките думи с азиатски акцент.
В незапно, осъзнавайки, че го слуш ат или мож е би гле
дат, той се смути, почервеня и изпадна в упорито м ълча
ние, с което свикнах по-късно. И звестна близост се з а 
роди помеж ду ни. Впоследствие ме придружи във всич
ките ми странствувания и това бе началото на някол
ко приказни години.
Антиной беш е грък: проследих историята на тази
«стара и неизвестна ф ам илия ч ак до епохата на първи
те аркадски заселници по бреговете на Пропонтида. Но
А зия бе о к а зал а своето въздействие върху неговата
м алко буйна кръв, так а както кап к ата мед прави помътно, но по-уханно чистото вино. В него откривах суе
верията, присъщи на привърж ениците на Аполоний,
верноподаническата преданост на ориенталец към В ели
кия Ц ар. Присъствието му беше изключително безм ъ л
вно: следваш е ме като ж ивотно или домаш ен дух. П о
добно на младо куче, притеж аваш е неизчерпаеми спо
собности за игра и леност, необузданост и доверчивост.
Т ази красива хрътка, ж адн а за ласки и покорство, л ег
н а върху ж ивота ми. В ъзхищ авах се на неговото почти
високомерно безразличие към всичко, което не е соб
ствен ата му н аслада или култ: то зам естваш е у него
безкористиостта, скрупулите, всички строги и придоби
ти добродетели. Бях очарован от суровата му нежност
и от м рачната му преданост, в която влагаш е цялото
си същ ество. И все пак това подчинение не беше сл я 
по; тъй често сведените в зн ак на съгласие или на меч
тан и е клепачи понякога се повдигаха; най-внимателн ият поглед на света се взираш е в мен; чувствувах, че
м е съди, но така, както вярващ ият съди своя бог: гру144

бостта ми, моите изблици на недоверие (имах такива
по-късно) бяха понасяни търпеливо и съсредоточено.
Един-единствен път съм бил абсолютен господар, и то
н ад едно-единствено създание.
'
Ако още не съм к азал нищо за толкова безспорната
му красота, това съвсем не се обяснява с в ъ зд ъ р ж а
ността, присъщ а на напълно покорения мъж . А ла об
разът, към който се стремим отчаяно, ни убягва: това
е само за м и г .. . В иж дам сведена глава под тъмни ко
си, очи, които изглеж дат полегати поради дългите миг
ли, широко лице на м л ад еж в покой. Н ежното тяло се
променяш е непрекъснато, подобно на растение, и някои
от тези промени се д ъ л ж ат на времето. М омчето се из
мени: то порасна. Д остатъчна беше една седмица на
безделие, за д а се отпусне напълно; само един след
обед на лов възвръщ аш е атлетическата му твърдост и
пъргавина. Един час, прекаран на слънце, придаваш е
на ясминовия му тен цвят на пчелен мед. Възпълните
му крака на м лад ж ребец се и здълж иха; лицето му из
губи неж ната си детска закръгленост, бузите му леко
се вдлъбнаха под изпъкналите скули; издутият торс на
млад бегач на дълги разстояния придоби гл ад ката и
л ъ ск ав а извивка на гръдта на вакханка. Нацупениге
устни и здавах а вече горчива пламенност, тъж на преситеност. В действителност това лице се променяш е така,
сякаш лично го ваех ден и нощ.
К огато се обръщ ам към тези години, имам чувство
то, че се връщ ам към Златн и я Век. Всичко беше про
сто: някогаш ните усилия бяха възнаградени с почти бо
ж ествена лекота. П ътуването беше игра — познато,
умело подготвено и овладяно удоволствие. Н епрестан
ната работа бе само друг вид наслаж дение. Ж и вотът
ми, в който всичко идваш е късно — и властта, и щ астие
то, придобиваш е великолепието на зенита, слънчевия
б лясъ к на ранния следобед, когато всичко плува в по
зл ата — предметите на стаята и полегналото до нас
тяло. В задоволената страст има нещо невинно, тя е
почти толкова уязвим а, колкото всяка друга страст:
красотата на останалото човечество се свеж даш е до
зрелищ е и преставаш е да бъде дивечът, който бях пре
следвал. Това приключение, започнало банално, обога
тяваш е, но и-опростяваш е същ ествуването ми; бъдещ ето
не означаваш е почти нищо; престанах да зад авам въ10. М ем оарите на А дриан
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проси на оракулите, а звездите бяха само великолепни
рисунки по небесния свод. Н икога не се бях лю бувал
с подобна н асл ад а на бледия изгрев н ад далечните ост
рови, на прохладните пещери, посветени на нимфите и
посещ авани от прелетни птици, на теж кия полет на пъд
пъдъците по здрач. Препрочетох поетите: някои ми се
сториха по-добри от преди, повечето — по-лоши. С амият
аз написах стихове, които изглеж даха по-задоволителни от обикновено.
Б яхм е във Витиния, сред море от дървета и гори
от корков дъб и бор; там имаш е ловен павилион с г а 
лерии от дървени решетки, където, завл ад ян от безгри
ж ието на родната земя, разп и лявай ки на всички стра
ни своите стрели, меча и златн и я си пояс, м л ад еж ъ т се
търкал яш е по кож ените дивани заедно с кучетата. Р а в 
нините бяха събрали топлината на дългото лято; пара
се издигаш е от поляните по бреговете на С ангариос,
където препускаха стада от необяздени коне; призори
слизахме да се окъпем в реката, газейки из високите,
мокри от нощ ната роса треви под небе, от което висе
ше тънкият лунен сърп, ем блем а на Витиния. Т ази
страна бе обсипана с добрини и дори взе моето име.
З и м ата ни връхлетя в Синопе; при студ, който н а
помняш е скитския, открих търж ествено строителните
работи по разш иряване на пристанищ ето, предприето
по мое нареж дане от моряците на наш ата флота. По
пътя за В изантия първенците палеха в селата огромни
огньове, край които се топлеш е охран ата ми. П реплу
ването на Босф ора в една снеж на буря бе прекрасно.
С лед това препускахме на коне през тракийските гори,
докато буйният вятър нахълтваш е м еж ду гънките на
плащ овете ни, а д ъ ж д ъ т не преставаш е да барабан и по
листата на дърветата и по покрива на п ал атката; спрях
ме в лагера н а строителите, където върху м еката пръст
скоро щеше д а се издигне Андринопол с неговите стени
и кули, сред овациите на ветераните от дакийските вой
ни. С ъщ ата пролет едно посещение на дунавските г а р 
низони ме отведе в цветущото днес селище С армизегетуза; сега витинският юноша носеше на китката си грив
на на цар Д ецебал. Завръщ ан ето в Гърция стана през
северния път: дълго се застоях в напоената от буйни
води Темпейска долина, след това — в слънчевата Евбея, и н акрая — в Атика с ц вят на розово вино. Почти
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не стъпих в Атина; в Елевсина, по време на посвеще
нието ми в М истериите, п рекарах три дни и три нощи
заедно с тълп ата поклонници, дошли тук за същ ите
празненства: единствената предпазна мярка, която взех,
беше заб р ан ата да се носят ножове.
Заведох Антиной в А ркадия, родина на дедите му:
горите бяха все так а непроходими като по времето на
древните ловци на вълци. П онякога конник подплаш ваше усойница с камш ика си; по каменистите хълмове
слънцето ж ареш е като сред лято; опрян на някоя ска
ла, м лад еж ът дремеш е с глава на гърдите, с едва до
косвани от в ятъ р а коси — същ ински спящ посред бял
ден Ендимион. Един див заек, опитомен с голям труд
от младия ловец, беше разкъсан от кучетата: това бе
ше единствената нещ астна случка през инак безоблач
ните дни. Ж ителите на М антинея откриха, че имат не
известни дотогава родствени връзки с ф ам или ята от
витински колони: градът, в който м л ад еж ът щеше да
има свои храмове по-късно, бе разкрасен и отрупан с
дарове от мен. Д ревното светилище на Нептун, потъ
нало в развалини днес, беше толкова почитано, че не
говият достъп бе забранен за когото и да било: по-ста
ри от човешкия род тайнствени обреди се извърш ваха
зад вечно затворените му врати. Построих нов, много
по-обширен храм, сред който старата постройка из
глеж да като костилка в сърцето на плод. По пътя, не
далеч от М антинея, наредих д а възстановят гробница
та, където п адналият в бой Епаминонд почива ведно с
м ладия си другар, заги н ал редом с него: издигнах ко
лона, на която бе издълбана поема, предназначена д а
обезсмърти спомена за тази епоха, в която, гледано от
разстояние, всичко е било сякаш благородно и естестве
но — и нежността, и славата, и смъртта. В А хая Истмийските игри бяха чествувани с невиж дан от най-древ
ни времена блясък; възобновявайки тези големи елин
ски празници,' аз се надявах да направя от Гърция от
ново ж ива сила. Л о въ т ни отведе в долината на Хеликон, позлатена от късните есенни багри; спряхме да по
чинем край извора на Н арцис, в близост със светили
щето на Л ю бовта: на златен пирон в стената на храм а
окачихме ко ж ата на м лада мечка, трофей, който под
несохме на този най-м ъдър от всички богове.
Л о д ката, която търговецът Ерастос от Ефес ми бе
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заел, за да преплуваме Архипелага, хвърли котва във
ф алеронския залив: настаних се в Атина като човек,
който се връщ а у дома си. Д р ъ зн ах д а се докосна до
тази красота, опитах се да превърна прекрасния град
в град. на'съвърш енството. С лед дълъг период на уп адък
Атина се разрастваш е и се заселваш е с нови ж ители за
пръв път: удвоих разм ерите й; планирах нов град на
брега на Илис — града на А дриан, редом с .този на
Тезей. Всичко трябваш е да се преустрои или да се из
гради отново. Ш ест века по-рано строеж ът на големия
храм, посветен на Зевс Олимпийски, бил изоставен вед
н ага след започването му. Строителите ми се заловиха
за работа и Атина отново позна так ав а трескава дей
ност, каквато не бе и зж и вявала от времето на Перикъл. Д овърш вах онова, което един от Селевкидите напразно се бе опитвал д а направи; възстановявах щ ети
те от грабеж ите на нашия Сула. Н адзираването на
строителните работи се нуж даеш е от ежедневни посе
щения сред лабиринт от машини, слож на система от
скрипци, полуизправени колони и небрежно струпани
под синьото небе бели мраморни блокове. В това имаш е
нещо от радрстното оживление на корабостроителници
те: възстановеният кораб вдигаш е котва на път към б ъ 
дещ ето. Вечер строителството отстъпваш е място на му
зи ката, тази незрима архитектура. У праж нявал съм по
вече или по-малко всички изкуства, но с изкуството на
звуците съм се зан и м авал с най-голямо постоянство и
то е единственото, в което съм придобил известно съ
вършенство. В Рим скривах това свое увлечение; в
Атина можех дискретно д а му се посветя. М узиканти
те се събираха в двора, където растеш е самотен кипа
рис, край една статуя на Хермес. Б яха само шест или
седем души; оркестър от флейти и лири, към които се
присъединяваш е понякога един виртуоз на цитра. Найчесто свирех на голяма напречна флейта. И зпълнявахм е
■стари, почти забравени мелодии, а също и нови, съчи
нени в моя чест. Х аресвах м ъж ествената строгост на
дорийските напеви, но не м разех и чувствените и страст
ни мелодии, нито патетичните и внезапни прекъсвания
н а ритъма, които сериозните хора, чиято добродетел се
•състои в това да се плаш ат от всичко, отхвърлят, тъй
к а т о всявали смут в чувствата и сърцата. П рез струни
т е съзирах профила на младия си другар, сериозен и
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п огълнат от своята партия, както и пръстите му, които
старателно пробягваха по опънатите корди.
Тази чудесна зима беше богата на приятелски сре
щи; състоятелният Атик, чиято банка
финансираш е
моето строителство (не без известна изгода за себе си),
ме покани в градините си в Кефисия, където живееш е
заобиколен с двор от оратори и модни писатели; синът
му, м ладият Херод, бе увлекателен и изискан събесед
ник; той стана неизбежен сътрапезник на атинските ми
угощения. Беш е се отърсил от стеснителността, която
го бе сковала в мое присъствие по времето, когато атин
ската м ладеж го бе изпратила на сарм атската граница,
за д а ми поднесе нейните поздравления по случай ид
ването ми на власт, а растящ ата му суетност ми и з
глеж даш е невинен недостатък днес. О раторът Полемон, велик син на Л аодикия, съперник на ХероД по крас
норечие и най-вече по богатство, ме омая с азиатския
си стил, плавен и пищен като вълните на П актол: този
ловък майстор на словото живееш е, както говореше —
с блясък. Обаче най-ценната от всички срещи беше сре
щ ата с Ариан от Н икомедия — най-добрия ми прия
тел. П о-м лад от мен с дванайсет години, вече бе започ
нал военната си и политическата кариера, в която про
д ъ л ж ав а да се отличава и да служи и до днес. Г олям а
та му опитност в държ авн и те дела, познанията му в об
ластта на ездата, лова и всички телесни упраж нения го
поставяха несравнимо по-високо от обикновените съчи
нители на фрази. Н а млади години бе станал ж ертва
на една от онези необикновени душевни страсти, без
които може би не са възмож ни нито истинската м ъд
рост, нито истинското величие: бе п рекарал две години
в Никополис, в Епир, в м алката неотоплена и гола
стая, където бавно умирал Епиктет; бил си поставил за
цел да събере и запиш е дума по дум а последните сло
ва на стария и болен философ. Този период на ентусиа
зъм бе налож ил своя отпечатък върху него: бе усвоил
удивителни нравствени принципи и своеобразно цело
мъдрие. Водеше таен, неподозиран от никого живот на
строги лишения. Но продълж ителното практикуване на
стоицизма не го беше сковало в позата на фалш ив м ъд
рец; беше твърде умен, за д а не си даде сметка, че има
нещо общо между крайностите в лю бовта и добродетелиостта и че достойнството им се заклю чава в тяхна149

т а рядкост, в същ ността им на неповторим шедьовър,
на прекрасна сам озабрава. З ан ап ред негов образец б я
х а ведрото здравомислие и съвърш ена почтеност на
Ксенофонт. Пишеше история на своята страна Витиния. Б ях поставил под личната си вл аст тази провин
ция, която дълго време бе лошо управляван а от проконсули; той ми д ад е съвети относно плановете ми за
реформи. Този ревностен читател на диалозите на С ок
р ат се отнасяш е с неж на почтителност към моя лю би
мец; добре познаваш е богатия източник на героизъм,
преданост и често на мъдрост, от който черпеш е Г ър
ция, за д а възвеличае привързаността м еж ду двам а
другари. Д вам ата витинци говореха на мек йонийски
диалект с почти Омирови окончания; по-късно склоних
Ариан д а го използува в своите творби.
П о това време Атина имаш е своя философ на в ъ з
държ анието: Д ем он акс водеш е достойно за пример, но
весело същ ествуване в една колиба в Колона. Н е беше
С ократ: не притеж аваш е нито тънкия му ум, нито не
говата пламенност, но а з все пак харесвах присмехул
ното му добродушие. Комичният актьор Аристомен,
който с увлечение изпълняваш е стари атически ком е
дии, беше същ о един от добросърдечните ми прияте
ли. Н аричах го „моята гръцка яр еб и ц а“ : нисък, тлъст,
весел като птичка или като дете, той познаваш е подобре от всеки друг някогаш ните обреди, поезия и гот
варски рецепти. Д ълго време ме заб авл яваш е и поуча
ваш е едновременно. По същ ото време философът Харбий, най-непорочният от всички хора, последовател на
П латон и отчасти на Орфей, се п ривърза към Антиной
с кучеш ка вярност, която по-късно пренесе върху мен.
Единадесет години дворцов ж ивот не са го променили:
той е все същото наивно и набож но създание, отдаден
на сънищ ата си, сляп за сплетните и глух за слуховете.
П онякога ми досаж да, но сам о см ъртта ще ни р а з
дели.
В ръзките ми със стоика Е ф рат бяха по-краткотрай
ни. Беш е се оттеглил в Атина след блестящ ия си успех
в Рим. Взех го при себе си като четец, обаче страдани я
та, които му причиняваш е от дълго време насам един
абсцес на черния дроб, както и последвалото о тп а
дане на силите го убедиха, че ж и вотът не му предлага
вече нищо, което си струва труда да бъде изж ивяно.
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Поиска разреш ение да напусне служ бата си при мен,
като се самоубие. Н икога не съм бил противник на
\д о б р о в о л н ата р азд ял а с ж ивота; дори я бях р азгл еж 
д ал като възмож ен изход по време на кризата, предш ествувала см ъртта на Траян. П роблем ът за самоубий
ството, който упорито ме преследва оттогава, ми се
струваш е лесен за реш аване в онзи момент. Е ф рат по
лучи исканото позволение; предадох му го чрез моя
м лад витинец, мож е би защ ото аз сам и ят бих искал да
получа съдбоносния отговор от ръцете на так ъ в вести
тел. С ъщ ата вечер философът се яви в двореца и р а з 
говорът по нищо не се отличаваш е от предиш ните ни
беседи; самоуби се на следващ ия ден. Много пъти р а з 
говаряхм е за това събитие, а м ладеж ът остана н атъ 
ж ен няколко дни. Това красиво чувствено създание
гледаш е с у ж ас на см ъртта, а а з дори не забелязвах,
че мисълта му е вече твърде заета с нея. К олкото до
мен, не разби рах напълно как мож е да бъде напуснат
добровол.чо един свят, който ми се струваш е красив в ъ 
преки всичките му злини, без д а бъд ат изчерпани д о
край и последните възмож ности за разм исъл, за съпри
косновение, за нечий поглед. Т върде много съм се' про
менил оттогава насам.
Годините се см есват и образуват в пам етта ми ед 
на-единствена картина, в която се тъл п ят събитията и
пътуванията от няколко сезона. Разкош но обзаведената
л одка на търговеца Ерастос от Еф ес насочи своя нос
към Ориента, след това — на юг, и н акр ая — към И т а 
лия, която все повече олицетворяваш е З а п а д а за мен.
Спирахме два пъти в Родос; посетихме ослепително б е
л и я Д елос най-напред през една априлска утрин и по
вторно — под пълната луна на лятното слънцестоене;
лош ото време край бреговете на Епир ми д ад е в ъ з
мож ност д а п родъ лж а престоя си в Д одона. В Сицилия
се забавихм е няколко дни в С иракуза, за д а изследваме
зага д к ат а на нейните извори Аретуза и Ц и ан а — пре
красни нимфи от синева. Там си спомних за Лициний
С ура, държ авн и ка, посветил свободното си време н я
кога на изучаването на приказните свойства на в о д а
та. Б ях чувал за изумителните багри на зората, отр азе
ни в йонийско море, наблю давано от върха на Етна.
Реш их д а се изкачим дотам ; от пояса на л о зята пре
минахме към л а в а т а и след това към снеговете. Юио151

ш ата се катереш е по стръмните склонове с пъргава
стъпка, а учените, които ме придруж аваха, яздеха му
лета. Н а върха бе построен заслон, за да ни д ад е в ъ з
можност да дочакам е зората. Тя дойде: безкрайна дъга
се простря от единия до другия край на хоризонта; не
обикновени огньове плам наха по ледовете на върха;
пред погледа ни се откриваш е зем ната и морска шир
ч ак до видимата Африка и до Гърция, която само от
гатвахме. Това бе един от върховните мигове в ж ивота
ми. Н е липсваш е нищо, нито позлатеният ръб на обла
ците, нито орлите, нито виночерпецът на безсмъртието.
Безоблачни дни, слънцестоене на моя ж и в о т .. . Д а 
леч съм от м исълта да преувеличавам някогаш ното си
щ астие; напротив, тряб ва по-скоро д а се боря срещу
обезличаването му, ала д аж е споменът за него е пре
калено ярък за мен днес. По-искрен от Повечето хора,
признавам без заобикалки скритите причини за своето
щ астие; струва ми се, че спокойствието, така благо
творно за работа и умствени заним ания, е една от найпрекрасните последици от лю бовта. Учудвам се, че те
зи преходни радости, толкова рядко съвършени в те
чение на един човешки живот, под каквато и форма д а
сме ги търсили или получили, се посрещ ат с такова не
доверие от мнимите мъдреци, които се страхуват от при
викването къ й тях или от извращ енията им, вместо да
се боят от тяхното отсъствие или загуба, и които, вм е
сто д а възвисят или вселят ред в душите си, прекарват
времето си в изтезание на своята плът. П о това време
полагах същото старание да укрепвам щ астието си, да
му се н аслаж давам и д а го преценявам, с каквото вин а
ги съм се отнасял и към най-незначителните си постъп
ки; какво е сам и ят любовен акт в същност, ако не миг
на страстно внимание от страна на тялото ни? Всяко
щ астие е ш едьовър: н ай -м алката греш ка го разстройва,
най-лекото колебание го пом рачава, най-обикновената
несръчност го лиш ава от очарованието му, а най-незначителната глупост го загрозява. М оето щ астие не е отговорно за нито едно от неблагоразум ията, които покъсно го разбиха, а постъпките ми бяха смислени, до
като се ръководеха от него. Все още вярвам , че един
по-мъдър от мен човек би могъл да бъде щ астлив до
последния си ден.
И звестно време след това, във Фригия, на граница
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та, където Гърция се прелива в Азия, получих най-ясна и пълна представа за моето щастие. Бяхм е на л а 
гер в пуста и дива местност — лобното място на Алкивиад, станал ж ертва на сатрапски интриги. Б ях н аре
дил да поставят на изоставения от векове гроб статуя
от пароски мрамор с изображ ението на този човек —
един от най-обичаните синове на Гърция. Б ях дал и н а
реж дане всяка година да се чествуват възпоменателни
обреди на това място; ж ителите от съседното село се
присъединиха към свитата ми за първата подобна це
ремония; принесоха в ж ертва м лад бик, а част от м е
сото му бе заделено за вечерното пиршество. И мпрови
зирахме конни надбягвания в степта и танци, в които
Антиной взе участие с присъщ ата си необуздана гр а
ция; по-късно, седнал край тлеещ ия огън, отметнал н а
зад красивата си и силна глава, той пя. Обичам да се
дя край мъртвите, за да измеря собствената си вели
чина: същ ата вечер сравних ж ивота си с ж ивота на ве
ликия остарял любител на насладите, който бе загинал,
пронизан от стрели на това място, бранен от младия си
другар и оплакван от една атинска куртизанка. К ато
юноша нямах претенцията д а постигна сл авата на м л а
дия Алкивиад, но многообразието на моя тем перамент
беше равно на неговия и дори го надминаваш е. Б ях се
н асл аж д авал колкото него, бях разм иш лявал повече и
работил много повече; също като него бях познал нео
бикновеното щ астие д а бъда обичан. А лкивиад бе съ
блазнил всички и всичко, включително историята, и все
п ак той остави след себе си грам ади от мъртви ати н я
ни, захвърлени в кариерите на С иракуза, разклатен о
отечество и безразсъдно осакатени от собствените му
ръце статуи на богове край пътищ ата. Б ях властвувал
над безкрайно по-обширен свят от този, в който бе ж и 
вял атинянинът; бях зап ази л мира; бях съоръж ил све
та като красив кораб, готов д а предприеме плаване,
което щеше да трае векове; бях се борил с всички сили
да н асърчавам чувството за божествено у човека, без
да ж ертвувам човешкото. Щ астието б о моята отплата.

Отново бях в Рим. Вече не бях принуден да се с ъ 
образявам , да успокоявам, д а се харесвам . Д елото на
моя принципат се утвърж даваш е; храм ъ т на Янус, чии
то врати се отварят при война, стоеше затворен; начи
нанията ми носеха вече своя плод; благоденствието на
провинциите се чувствуваш е и в метрополията. Този път
не отказах титлата „Б ащ а на О течеството“, която ми
бяха предлож или в момента на идването ми на власт.
П лотина н е беше вече между живите. П рез един от
предиш ните ми престои в града бях видял за последен
път тази ж ена с уморена усм ивка — моя майка според
оф ициалната терминология и която в същност беше
много повече за мен — единствената ми приятелка. С е
га от нея беше останала само м алк а урна, положена
под Т раяновата колона. Лично присъствувах на ц ере
мониите по обож ествяването й и противно на импера
торския обичай носих траур в продълж ение на девет
дни. Ала см ъртта не променяш е нищо в близостта ни,
която от много години насам не се нуж даш е от присъст
вие; им ператрицата оставаш е това, което винаги е би
л а за мен — дух и мисъл, слята в едно с моята.
Н якои от големите строителни работи бяха на при
върш ване: възстановеният Колизей, очистен от споме
ните за Нерон, които още спохож даха това място, ве
че не бе увенчан с образа на този император, а с ог
ромна статуя на слънцето — цар Хелиос, намек за фамилното ми иьГе Елий. О ставаха довърш ителните работи
по строеж а на храм а, посветен на Венера и на Ром а,
издигнат на мястото на позорната З л атн а къщ а, къдетозН ерон бе и злагал на показ лош ия си вкус и н еза
конно придобитото си богатство. Roma, Amor: богиня
та на Вечния град се отъж дествяваш е за пръв път с
М ай ката на Л ю бовта — вдъхновнтелка на всяка р а 
дост. Това бе един от зам ислите на моя живот. По този
начин римското могъщ ество
придобиваш е свещен и
космически характер, ум иротворяващ ата и водещ а р о 
л я , която мечтаех д а му отредя. Понякога ми се случ
ваш е да свързвам починалата императрица с м ъдрата
и божествена съветничка Венера.
Все повече ми се струваш е, че всички бож ества се
сливат тайнствено в едно цяло — безкрайно разн ооб ра
зие от излъчвания, еднакви прояви на една и същ а си
л а : дори противоречията им не бяха нищо друго освен
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и зраз на тяхното единство. И деята за и зграж дането на
храм на Всички Богове, или П антеон, ме привличаш е
неудържимо. Б ях избрал и местоположението м у в ъ р 
ху останките от стари обществени бани, подарени на
римския народ от Агрипа — зетя на Август. Н ищ о не
бе останало от старата постройка освен един портик и
мрам орна плоча с посвещение към римляните: същ ата
бе отново гриж ливо поставена на фронтона на новия
храм. З а мен не беше важ н о дали името ми ще фигу
рира върху паметника, в който бе вградена моята ми
съл. З а сметка на това нравеш е ми се ф актът, че н ад 
пис по-стар от столетие свързва храм а с началото на
империята, с мирното царуване на Август. Обичах да се
чувствувам преди всичко продълж ител, дори когато и з
върш вах нововъведения. Освен с Т раян и Н ерва, стан а
ли официално мои баш а и дядо, чувствувах се свързан
и с толкова сбруганите от Светоний дванайсет Ц езари,
с далновидността на Тиберий, без ж естокостта му, с
начетеността на Клавдий, без малодуш ието му, със
слабостта на Нерон към изкуствата, очистена от в с я 
каква глупава суетност, с добрината на Тит, без него
вата безличмост, с пестеливостта на Веспасиан, без
смешното му скъперничество — все примери, които си
поставих за зад ач а да следвам. Тези владетели бяха
играли своята роля в човешките дела; занапред мой дълг
беше д а избера измеж ду техните онези, които за с л у ж а 
ват продължение, да затвърдя най-добритг, да подобря
най-лошите до деня, в който други мъж е, повече или
по-малко способни от мен, но със същ ото-чувство за о т 
говорност, ще се нагърбят д а сторят същото по отно
шение на моето дело.
О свещ аването на храм а на Венера и Р ом а прили
чаш е на триумф и бе чествувано с надбягвания с ко
лесници, публични зрелищ а и разд аван е на подправки
н благоухания. Д вадесет и четирите слона, които бяха
пренесли огромните блокове за строеж а, спестявайки
този принудителен труд на робите, заеха място в про
цесията, сами подобни на живи каменни блокове. И з 
бран ата за празненството д ата беше годиш нината от
създаването на Рим, осмият ден след априлските иди
на 892-рата година от основаването на Града. Р им ската
пролет не е била никога по-мека, по-буйна и по-синя.
Същ ия ден, с внуш ителна и н якак приглушена тъ рж ест
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веност, се състоя освещ аването на храм а в самия П ан 
теон. Л ично бях нанесъл някои поправки в прекалено
скромния план на архитекта Аполодор. И зползувах
гръцкото изкуство само като украса, като изящ на до
бавка, а за основната структура на сградата се обърнах
към най-ранната и славна епоха на Рим, както и към
кръглите храм ове на древна Етрурия. И сках това све
тилищ е на Всички Богове д а възпроизвеж да ф орм ата
на земното кълбо и на звездния свод, на кълбото, което
съ държ а сем ената на вечния огън, на кухата сфера,
която обем а всичко. С подобна форма бяха и най-древ
ните колиби, където пуш екът на най-старите човешки
огнища бе изпитал през разполож еното на върха от
верстие. Куполът на храм а, построен от твърд и л ек
вулканичен кам ък, който сякаш все ощ е споделяш е в ъ з
ходящ ото движение на пламъците, се съобщ аваш е с
небесната вие през голям отвор на върха, който разк ри 
ваш е ту синьото, ту черно небе. Едновременно открит
и потаен, този храм бе устроен като слънчев часовник.
Часовете щ яха д а обиколят в кръг по гриж ливо излъсканите от гръцките майстори квадрати на таван а; слън
чевият диск щеше д а виси от него като златен щит;
д ъ ж д ъ т щеше д а образува бляскаво петно по кам енната
настилка; м олитвата щеше д а полети като дим към
онова празно пространство, където поставяме боговете.
За мен този празник бе един от миговете, в които всич
ко се слива в едно цяло. Б ях на дъното на този кл ад е
нец, изпълнен е дневна светлина, а редом с мен стояха
прави сановниците на моя принципат, материалът, от
който се състоеше вече наполовина изградената ми съд
ба на зрял мъж . Р азл и чавах строгия и мрачен 1Ч арц и й
Турбон — мой предан служ ител; навъсения и достопочтен Сервиан, чиито критики, изричани на все по
тих глас, едва стигаха до ушите ми; царствено еле
гантния Луций Цейоний; и малко по-настрана от тях —
в бледия полумрак, който така подхож да на бож естве
ните видения — замечтаното лице на младия грък, в
когото бях въплътил съдбата си. Ж ен а ми, която същ о
присъствуваш е, бе току-що получила титлата им пера
трица.
О тдавна предпочитах разкази те за любовните при
ключения и свади меж ду боговете пред несръчните
философски коментари върху бож ествената им същ 
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ност; приемах да бъда земното изображение на бога
Ю питер, дваж ди бог, тъй като е и човек, опора на све
та, въплъщ ение на правдата и на реда, лю бовник на
Ганимед и на Европа, нехаен съпруг на неприятната
Ю нона. Склонен да виж дам всичко в светли. тонове
този ден, сравнявах императрицата с тази богиня, в
чест на която бях посветил златен паун, украсен със
скъпоценни камъни по време на едно неотдавнашно
посещение в Аргос. Бих могъл д а се освободя от тази
необичана ж ена чрез развод; да бях обикновен гр аж 
данин, щях да го направя без колебание. Ала тя поч
ти не ми пречеше и нищо в поведението й не би оправ
дало подобна публична обида. Като м лада съпруга
моите изневери я засягаха едва ли не по същия начин,
по който вуйчо й се дразнеш е от дълговете ми. Д нес
б е свидетелка на проявите на страст, която обещ аваш е
д а бъде трайна, и сякаш не си даваш е см етка за това.
К ато много жени не особено чувствителни към лю бов
т а, тя едва ли разбираш е властта й; това невежество
изклю чваш е както с н и з х о д а д е н и е т о , так а и ревността.
В ълнуваш е се единствено когато биваха застраш ени
титлите й или м атериалната й сигурност, но случаят
н е бе такъв. Нищо не бе останало от моминския й чар,
който ме бе привлякъл за кратко време в миналото:
тази преждевременно остаряла испанка беше целом ъд
рена и коравосърдечна. П оради природната си студе
нина не бе им ала любовници и аз й бях благодарен за
това; харесвах достойнството, с което носеше воалите
сн на матрона, напомнящи траурните воали на вдо
вица. Д оволен бях, че профил на императрица у к р а
сява римските монети, чийто надпис на об ратн ата стра
н а бе посветен ту на целомъдрието, ту на покоя. С луч
ваш е ми се да мисля за символичния брак, сключен
м еж ду върховната ж рица и хиерофанта през нощта на
елевсинските празненства, брак, който не е съюз, нито
дори съприкосновение, а обред, осветен като такъв.
П рез нощта, последвала търж ествата, наблю давах
от една тераса плам тящ ия Рим. Тези радостни огньове
не се р азли чаваха много от пож арите на Н ерон и бяха
почти толкова страшни. Рим — казан и пещ едновре
менно, врящ метал, чук и наковалня, видимо д о к аза
телство за промените и повторенията в историята, едно
ют местата на този свят, където човечеството щ е е ж и 
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вяло най-бурно. Големият пож ар в Троя, откъдето един
беглец се бе спасил заедно със стария си бащ а, не
връстния си син и домаш ните си богове, завърш ваш е с
огромните празнични клади днес. А мисълта за бъде
щите пожари ме изпълваш е със свещен уж ас. С трува
ше ми се, че милионите минали, настоящ и и бъдещи
същ ествувания,
новопостроените сгради,
родени от
стари постройки, които щ яха д а бъд ат последвани от
други в бъдещ е, прииж даха на вълни през вековете и
сякаш случайно тази вечер същите огромни вълни се
р азб и ваха именно в моите крака. П рем ълчавам миго
вете на екстаз, когато императорският пурпур — све
щена дреха, която носех толкова рядко — обгръщ аш е
раменете на създанието, което все повече олицетворя
ваш е моя Гений: харесвах контраста между тъм но
червения цвят и бледия загар на една шия, но наймного ми се искаш е да принудя моята С ъдба и моето
Щ астие — облачни и несигурни понятия — д а се пре
въп лъ тят в тази толкова зем на форма и да придобият
топлината и успокояващ ата теж ест на плътта. Зд рави 
те стени на П алатинския дворец, който обитавах так а
малко, но който току-що бях преустроил, се поклащ аха
като лодка; разтворените завеси, през които н ахлува
ше рим ската нощ, бяха в същ ност драпериите на каби 
н ата от зад н ата палуба, а виковете на тъл п ата — воят
на в ятъ р а м еж ду въж етата. О громната подводна ск а
ла, едва забележ им а в м рачината, беше зд р ав ата осно
ва на моята гробница, която започваш е д а се издига
на брега на Тибър. Тя не ми вдъхваш е страх, нито
съж аление, нито напразни разм исли за преходността
на човеш кия живот.

Постепенно обликът на нещ ать се промени. От по
вече от две години ходът на времето се измерваш е с
развитието на един юноша, който се осъзнава, възм ъж а в а н се издига към своя зенит: дълбокият глас
свикваш е д а д ав а заповеди на водачите и уредниците
на лова; крачката на бегача се уд ълж аваш е; езд ачът
овладяваш е по-изкусно коня; ученикът от Клаудиополис, наизустил дълги откъси от Омир, се увличаш е
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страстно по лю бовната и трудноразбираем а
поезия,
захласваш е се по известни пасаж и от П латон. М лади
ят овчар се превръщ аш е в м лад патриций. Това вече
не бе юношата, който скача от коня си на почивките,
за да ми поднесе изворна вода в шепите си: сега д а 
рителят познаваш е огромната стойност на своите д а 
рове. По време на лова, организиран в именията нз
Луций в Тоскана, с удоволствие смесвах неповторимо
то му лице с важ ните и угрижени лица на висшите
сановници, с острия профил на ориенталците, с гру
бите муцуни на варварските водачи на кучета, като
принуж давах любимия д а играе трудната роля н з
приятел. В Рим около тази м лада глава се заплетоха
интриги, низки страсти се рази граха с цел д а спече
л ят влиянието му или д а го зам ен ят с Друго. П огъл
нат от една-единствена мисъл, осемнадесетгодиш ният
юноша съумя д а пренебрегне или отхвърли всички домогвания; притеж аваш е такова безразличие, на което
мож еха да зави дят и най-мъдрите. Но красивите му
устни придобиха горчива гънка, която ваятелите отбе
лязах а по-късно.
Тук предлагам на моралистите повод за лесна по
беда над мен. Моите съдници се готвят да открият в
сполетялото ме нещ астие последиците от безпътица или
резултата от крайност: още по-трудно ми е д а им про
тивореча, тъй като не виж дам в какво се състои без
пътицата или крайността. Опитвам се да сведа пре
стъплението си, ако изобщо има такова, до истинската
му величина: казвам си, че самоубийството не е нещо
рядко и че д а умреш на д вадесет години е нещо банално. С мъртта на Антиной е проблем и злочестина
единствено за мен. В ъзмож но е това нещ астие да е би
ло неделимо от преком ерната радост или опитност, от
които не съм могъл да лиш а нито себе си, нито своя
другар в опасността. Постепенно дори угризенията ми
се превръщ аха в своего рода горестно притежание, н а 
чин да убедя себе си, че съм бил тъж ни ят господар
на съдбата му докрай. С ъзнавам , че трябва да взема
пред вид и решението на красивия чужденец, какъвто
въпреки всичко си остава всяко любимо същество. По
емайки върху себе си ц ялата вина, аз свеж дам м л а
дото му лице до разм ерите на восъчна статуетка, ко я
то първо съм моделирал, а след това съм см ачкал
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м еж ду пръстите си. Н ям ам право д а подценявам свое
образен ш едьовър, какъвто беш е неговият край. Не би
ва да отнемам на ю нош ата засл угата за собствената му
смърт.
От само себе си се разбира, че не осъж дам баналното физическо привличане, което обуславяш е лю бов
ните ми предпочитания. П одобна страст неведнъж бе
зав л ад я в ал а ж ивота ми; досега тези чести сърдечни
преж ивявания не ми бяха стрували нищо друго освен
незначителен брой клетви, лъж и и страдания. К ратко
трайното ми увлечение по Дуций ме бе въвлякло само
в няколко леснопоправими безразсъдни постъпки. Н и
що не пречеше да бъде същото и с тази последна обич;
нищо освен нейната неповторимост, която я отли чава
ше от останалите. Н ави кът без друго щеше д а ни от
веде до безславния, но безопасен край, който животът
поднася на онези, които се примиряват с безболезненото
и постепенно изхабяване на чувствата. С трастта м ож е
ше д а се превърне в приятелство, както см ятат м ора
листите, или в по-често срещ аното безразличие. М л ад е
ж ът мож еш е д а се отдръпне от мен в момента, когато
връ зката ни започнеш е да ми теж и; други чувствени
навици или същите, ала под други форми, мож еха да
зап ъл н ят ж ивота му; бъдещ ето мож еш е да му пред
лож и ни по-добра, ни по-лоша от много други ж енит
ба, пост в провинциалната, администрация или уп рав
лението на някое селско*"имение във Витиния; или
пък — апатия, достъп до дворцовия ж ивот от полож е
нието на някоя второстепенна длъж ност, а в най-ло
шия случай — кариерата на детрониран фаворит, пре
върн ал се в доверено лице или посредник. М ъдростта,
ако разби рам нещо от тези нещ а, се състои в това да
не пренебрегваш никоя от случайностите, които са с а 
мият живот, стига само да се постараеш д а избегнеш
най-зловредните. Ала нито юношата, нито аз бяхме
мъдри.
Н е бях чакал появата, на Антиной, за д а се почув
ствувам бог, но успехът ум нож аваш е условията за главозамайване; сякаш сезоните се. бяха наговорили с пое
тите и музикантите от свитата ми, за да превърнат
ж ивота ни в непрекъснат олимпийски празник. П ристи
гането ми в К артаген съвпадна с края на петгодишна
суш а; под пороен д ъ ж д ликуващ а тъл п а приветствува
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в мое лице благодетеля, д ар яв ащ небесни добрини; след
това големите строежи в А фрика бяха само начин за
насочването на тази небесна щедрост. И звестно време
преди това, през един престой в Сардиния, буря ни
принуди д а потърсим подслон в една селска колиба;
Антиной помогна на дом акина ни да опече няколко
парчета риба тон върху ж ар та, а аз се чувствувах
Зевс на посещение у Филемон заедно с Хермес. М ла
деж ът, подвил крака върху леглото, не беше друг, а
същ ият този Хермес, разв ъ р зв ащ сандалите си; той
беше и Бакхус, който откъсва грозд и отпива вместо
мен от чаш ата с розово вино; заякн али те от опъването
на тетивата пръсти бяха пръстите на Ерос. Сред тол
кова много превъплъщ ения и чудеса често заб равях
човеш ката личност, юношата, който напразно се опит
ваш е д а научи латински, молеш е инж енера Д екриан
д а му д ав а уроци по м атем атика, за да се откаж е от
тях след това, и който при най-лекия упрек се усамотяваш е сърдит на носа на кораба, зареял поглед в м ор
ск ата шир.
П ътуването из А фрика завърш и в новите к в ар та
ли на Л ам б еза под палещ ите лъчи на юлското слън
це; моят спътник надяна военната туника и ризница с
детинска радост; в продълж ение на няколко дни бях
както голият М арс с шлем на глава, участвуващ във
военните упражнения, так а и атлетическият Херкулес,
опиянен от чувството за ощ е м л ад ата си сила. Въпреки
жегите и продълж ителните изкопни работи, извършени
преди пристигането ми, войската, както и всичко ос
танало, действуваш е с бож ествена лекота: би било не
мислимо да принудиш даден бегач на допълнителен
скок с препятствия или да заставиш даден ездач да
изпълни нови фигури, без да навредиш на успеха на
самите маневри, без някъде да наруш иш точното р ав 
новесие на силите, в което се състои красотата им. Н а 
ложи се да н ап равя само една заб ел еж ка на офицери
те по повод на едва уловима греш ка — група оставе
ни без прикритие коне по време на учебното н ападе
ние в открито поле; инак моят префект Корнелиан ме
задоволи във всяко отношение. Разум ен ред у п равл я
ваш е тези маси от хора и впрегнати животни, от в а р 
варски жени, заобиколени от здрави деца, които се
тълпяха край п ал атката, за д а ми целунат ръка. ТоИ М ем оарите на Адрнап
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ва не бе израз на робско подчинение; необузданата им
енергия бе влож ена в поддърж ане на моята програма
за безопасност; нищо не бе пож алено и нищо ие бе
пренебрегнато. В ъзн ам ерявах д а помоля Ариан д а н а
пише съчинение по тактика, което д а бъде безупречно
и точно като добре сложено тяло.
В Атина, три
месеца по-късно, освещ аването на
Олимпейона бе повод за чествуването на празнен
ства, които напомняха римските търж ества, но това,
което беше станало на зем ята в Рим, тук се извърш 
ваш е едва ли не в небето. В късния следобед на златн ата есен заех мястото си под портика, проектиран
според свръхчовеш ките разм ери на Зевс; мраморният
храм, издигнат на мястото, където Д евкалион видял
края на потопа, изглеж даш е безтегловен и сякаш се
носеше като плътен бял облак; обредната ми дреха
беше в тон с вечерните багри по б ли зката Химет. Бях
натоварил Полемон с речта по освещ аването. Тук
именно бях удостоен от гърците с онези божествени
титли, които бяха едновременно извор на слава и найсъкровена цел на ж изненото ми дело: Евергет, О лим 
пийски, Епифан, Господар на Всичко. И н ай-красива
та и най-трудно засл уж ен ата от всички тези титли:
Йонийски, Филелин. У Полемон имаш е нещо от уме
нието на актьора, а играта на големия артист нерядко
е израз на вълнение, споделяно от цял един народ, от
цял един век. Той вдигна очи към небето, съсредоточи
се, преди д а започне речта си, сякаш поемаш е в себе
си всички дарове, събрани в този миг от вечността.
Б ях сътрудничил с различните епохи, със самия гръц
ки живот; господството, което упраж нявах, беше не
толкова власт, колкото загадъчн а сила, по-висша от
човека, но действена само посредством човеш ката лич
ност; брачният съюз меж ду Рим и Атина бе сключен;
миналото беше носител на бъдещ е; Гърция се впуска
ше в открито море като кораб след дълъг престой,
който отново усещ а попътен вятър в платната си. В то
зи миг сърцето ми се сви от внезапна тъга: казах си,
че думи като завърш ек и съвърш енство съ дъ рж ат в се
бе си дум ата край: мож е би бях само предоставил но
ва плячка на Всепоглъщ ащ ото време.
След това влязохм е във вътреш ността на храм а,
където все още се суетяха ваятелите: огромната, не
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довърш ена статуя на Зевс от злато и слонова кост
светлееш е в полум рака; в подножието на скелето, в
плетена кошница леж еш е огромният питон, който бях
зап овяд ал д а донесат от Индия, за д а бъде осветен в
това гръцко светилище. Божественото
животно —
п ълзящ символ на Земния дух, открай време бе свър
зано с голото м ладеж ко тяло, което олицетворява импе
раторския Гений. Антиной, който все повече н авл и за
ше в тази роля, сам нахрани чудовището с д аж б ата му
от синигерчетата с пречупени крила. След което, вди
гайки. ръце, се. отдаде на молитва. Знаех, че се моли
з а мен, обръщ айки се единствено към мен, но не бях
достатъчно бог, за д а отгатна смисъла на молитвата
му, нито да зн ая д али ще бъде удовлетворена един ден.
Н апуснахме с облекчение тиш ината и бледосиния по
лум рак, за д а се озовем в атинските улици със зап алени
лампи, сред п ознатата тълпа н виковете на праш ната
вечер. М ладеж кият образ, който скоро щеше да у к р а 
си толкова много монети от гръцкия свят, бе приятел
ско присъствие за тия хора, своеобразна поличба.
Не бях влюбен по-малко; обичах все повече. Но бре
мето на лю бовта, подобно на нежно полож ена върху
гърдите ръка, постепенно ставаш е все по-тежко. О т
ново се появиха случайните любовници: спомням си
например един умен и коравосърдечен м ладеж , който
ме придружи през един престой в М илет и от когото се
отказах. Спомням си и една вечер в Сарди, където пое
тът Стратон ни води от бордей на бордей, наобиколе
ни от съмнителните ни завоевания. С ъщ ият Стратон,
който бе предпочел относителната свобода на ази ат
ските кръчми пред моя двор, бе изискан присмехул
ник и д оказваш е със страст, че нищо няма смисъл ос
вен удоволствието, мож е би з а да се оправдае, че в не
гово име бе пож ертвувал всичко останало. И м аш е и
так ава нощ в Смирна, когато принудих любимия да
изтърпи присъствието на една куртизанка. П редстава
та му за лю бовта беше строга, тъй като бе насочена
към едно-единствено човешко същество; беше отвратен
до погнуса. С лед това постепенно свикна с тези нещ а.
Подобни напразни опити от моя страна се обясняват
донякъде със склонността ми към разврат; към това се
прибавяш е и н ад еж д ата за съ здаване на нов вид ин
тимност, в която д ругарят по удоволствие нямаш е да
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престане да бъде и любим, и приятел едновременно; съ
щ ествуваш е мож е би и ж еланието да поучиш другия,
д а го н акараш д а забрави младостта си, като му на
трапиш собствения си опит; а мож е би и непризнатото
намерение д а го принизиш до нивото на баналните на
слаж дения, които не те обвързват с нищо.
В нуж дата, която изпитвах, да порицавам мнителн ата му нежност, която зап лаш ваш е д а зав л ад ее ж и 
вота ми, имаш е известен страх. По време на едно п ъ 
туване в Т роада посетихме долината на С кам андър
под зелено, натеж ало от бедствия небе: наводнението,
чиито разруш ения бях дош ъл д а установя на място,
превръщ аш е в островчета древните надгробни могили.
Н ам ерих няколко свободни мига, за д а се помоля на
гроба на Хектор, а Антиной отиде да помечтае над
гроба на П атрокъл. Н е съумях д а отгатна съперника
на Ахиловия другар в младия фавън, който ме придру
ж аваш е: обърнах на смях разкази те за страстна в яр 
ност, които изобилствуват най-вече в книгите; краси 
вото обидено създание почервеня до кръв. Откровеност
та беше все повече единствената добродетел, която
си н ал агах д а спазвам : д авах си сметка, че геройските
черти, с които гърците са увенчавали привързаността
на един зрял м ъж към по-младия му другар, бяха с а 
мо лицемерни преструвки за нас. По-чувствителен към
римските предразсъдъци, отколкото предполагах, спом
нях си, че последните допускат удоволствието, но счи
т ат лю бовта за срам на мания; отново бях обзет от бясното ж елание да не бъда изключително зависим от ни
кое ж иво същество. Гневях се от недостатъци, присъ
щи на м ладостта и следователно неотлъчни от моя и з
бор; най-сетне в тази напълно различна страст се
сблъсквах отново с онова, което ме бе дразнило у рим
ските ми метреси: благовонията, тоалетите, бездушния
лукс на накитите, които отново бяха извою вали място
в ж ивота ми. В помраченото му сърце се бяха загн ез
дили почти неоправдани страхове; безпокоеш е се, че
скоро навърш ва деветнадесет години. Опасни прищ ев
ки и гневни пристъпи разтъ рсваха къдриците на М е
дуза по упоритото чело и често се сменяха с тъга, ко я
то приличаш е на изумление, на все по-отчаяна неж 
ност. С лучвало ми се е да го ударя и никога не ще
заб р ав я уж асения му поглед. Но оскърбеният идол си
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оставяш е идол и изкупителните жертвопринош ения се
подновяваха.
Всички свещени М истерии на Азия подсилваха то*
зи любовен хаос с пронизителната си музика. Времето
на Елевсина бе отдавна отминало. П освещ аването в
тайните и загадъчни култове — повече търпяна, от
колкото позволена практика, на която законодателят
в мен гледаш е с недоверие — подхож даш е на този миг
в живота, когато танцът завърш ва със световъртеж , а
песента — с вик. Н а остров С амотраки бях посветен
в древните и непристойни, но свещени като п лътта и
кръвта К абирскн мистерии; преситените от мляко змии
в пещ ерата на Трофоний се увиваха около краката ми;
тракийските празненства в чест на Орфей бяха повод
за необуздани обреди на побратимяване. Д ъ р ж ав н и 
кът, забран и л всички форми на осакатяване под страх
от най-строго наказание, се съгласи да присъствува
на оргиите в чест на сирийската богиня К ибела: бях
свидетел на вихрени, кървави танци; вцепенен като
младо козле в присъствието на влечуго, м ладият ми
другар с уж ас съзерцаваш е тези мъж е, които бяха
избрали д а д а д а т такъв окончателен и мож е би още
по-жесток от см ъртта отговор на повелите на в ъ з
растта и на пола. Но върхът на кош м ара бе постигнат
по време на триседмичния ни престой в П алм ира, у
арабския търговец М елес Агрипа, където
ж ивеехме
сред варварско великолепие. Един ден, след като бях
ме пили, Мелес, висш служ ител на култа към М итра
и който се отнасяш е доста несериозно към култовите
си задълж ени я, предложи на Антиной да вземе учас
тие в едно кръвно кръщение. М ладеж ът знаеш е, че аз
същ о се бях подложил на подобна церемония някога,
и прие с ж ар. Н е сметнах за необходимо да се протипоставя на тази прищ явка, чието осъщ ествяване изис
ква само минимално очистване и въздърж ание. Приех да
бъда поръчител заедно с М арк Улпий Кдсторас, моя
секретар на арабски език. С лязохме в свещ ената пе
щ ера в уречения час и витинецът легна, за да получи
кървавото обливане. Ала когато от ям ата се подаде
обагреното му в червено тяло, сплъстената от полеп
нала кал коса, лицето, опръскано с петна, които не
биваш е да се изм иват и които сами трябваш е да се и з
личат, гърлото ми се сви от погнуса и уж ас пред тези

съмнителни подземни култове. Н яколко дни след това
заб ран и х на войските, лагеруващ и в Е м еза, достъпа
до мрачното светилище на М итра.
Не липсваха поличби: подобно на М арк Антоний
преди последното му сраж ение и аз чух да отзвучават
в нощ та тръбите на божествените ми закрилници, кои
то се отд алечаваха от м е н .. . Ч увах ги, без д а им об
ръщ ам внимание. Увереността ми беше тази на езд а
ча, сигурен, че талисм анът му ще го предпази от вся
какво падане. П од мое покровителство в С амосата се
състоя срещ а на някои по-малки източни царе; по в р е
ме на един планински излет сам ият цар на Осроена,
Абгар, ме въведе в изкуството на лова със соколи;
хайки, устроени като театрално представление, подка
раха към пурпурните мрежи цели стада от антилопи;
Антиной напрягаш е всичките си сили, за да зад ърж и
устрема на двойка пантери, които теглеха теж ките си
Златни нашийници. Б яха сключени спогодби под ф аса
д ата на всички тези великолепия; преговорите бяха
неизменно благоприятни за мен; все още бях играчът,
‘който печели при всяка партия. П рекарахм е зи м ата в
същ ия дворец в Антиохия, където се бях обърнал към
гадателите някога с молба д а осветлят бъдещето ми.
А ла занапред бъдещето не мож еш е д а ми донесе нищо
или поне нищо, което би могло да мине за дар. М оят
гроздобер бе приключил; сладкото вино на ж ивота и з
пълваш е бъчвите. Истина е, че бях престанал да ръко
водя собствената си съдба, а гриж ливо изградените в
миналото принципи ми изглеж даха само като п ъ р в а
та степен от всяко човешко призвание днес; те прили
чаха на онези вериги, които си н алага да носи тан 
цьорът с цел д а скочи по-високо в мига, в който се р а з 
дели с тях. П род ълж авах да бъда строг в известни
отношения: все така заб ран явах да се сервира вино
преди второто нощно бдение: сякаш още виж дах пред
очите си треперещ ата ръка на Т раян върху същ ите м а 
си от полирано дърво. Но има и други форми на опия
нение. Н и каква сянка не пом рачаваш е дните ми — нито
см ъртта, нито поражението, нито по-неусетната душ ев
на безпътица, в която изпадаш самоволно, нито старост
та, която въпреки всичко щеше да настъпи. И все
пак бързах, като че ли всеки преж ивян час беше едно
временно най-красивнят и последният.
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Честите ми посещения в М ала Азия ме бяха сбли
ж или с м алка група учени, сериозно отдадени н а маги
ческите изкуства. В сяка епоха се отличава със своите
дръзновения: отвратени от една философия, която все
повече започваш е д а прилича на ученическа д ек л ам а
ция, най-добрите умове на наш ия век се опитваха да
изследват забранените за човека граници. В Тир Ф и
лон от Библос ми бе разкрил известна част от з а г а д 
ките на древната финикийска магия; той ме последва
в Антиохия. Тук Нумений предлагаш е една доста п л а 
ха интерпретация на П латоновите митове за същ ността
на душ ата, която би отвела далеч един по-дързък от
неговия ум. Учениците му викаха духове, но и това б е
ше игра като всяка друга. Необикновени фигури, с я 
каш излезли от сам ата сърцевина на сънищ ата ми, се
появиха в дима от благовонни масла, заи граха пред
очите ми и се стопиха; в мен остана само чувството
за известна прилика с познато и ж иво лице. Всичко
беш е мож е би номер на фокусник, но в случая фокусникът си знаеш е зан ая та. Отново се залових с и зучава
не на анатомия, започнато на млади години, но не £
цел да разм иш лявам спокойно над строеж а на човеш 
кото тяло. Този път любопитството ми бе насочено към
онези междинни полета, където се сливат духът
и
плътта, където мечтите са отглас от действителността,
а понякога дори я изпреварват, където животът и см ърт
та разм ен ят своите символи и маски. М оят лекар Хермоген не одобряваш е тези опити; независимо от това
ми представи неколцина свои събратя, които работеха
в тази област. Заедно се опитвахме д а определим точното местоположение на душ ата, да открием връзките и
с тялото и да измерим времето, което й е нужно, за да го
напусне. Н яколко животни бяха пожертвувани в името
на тези изследвания. Хирургът Сатир ме заведе в кл и 
никата си, за д а присъствувам на човеш ката агония.
Р азсъ ж д авах м е заедно: е ли душ ата само върховно и
сетно проявление иа тялото, крехко доказателство за
м ъката и удоволствието на наш ето същ ествуване? Или
обратно, не е ли по-древна от тялото, чийто образ е
приела и което й служи, м акар и несъвършено, като
временно убежищ е? Възмож но ли е да бъде върн ата
отново в плътта, за да се осъществи меж ду двете тясното сливане или горене, което наричаме живот? Ако
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душите притеж ават собствена
индивидуалност, биха
ли могли д а се разм енят, д а преминават от един човек
в друг, също както д вам а влюбени
разм енят резен
плод или глътка вино чрез целувката? Всеки философ
променя мнението си по тези въпроси двадесет пъти
в годината; моят скептицизъм се бореше със стрем еж а
ми да узная повече, а моят възторг мереше сили с
иронията. Вече се бях убедил, че наш ият разум в ъ з
приема само нищ ожна част от ф актите: все повече ме
привличаш е м ъглявият свят на усещ анията — тъм на
нощ, в която проблясват и се въртят ослепителни
слънца. По същото време Флегон, който беше любител
на случки с привидения, ни р а зк а за една вечер исто
рията на К оринтската годеница, за чиято достовер
ност отговаряш е. Р азк а зъ т, в който благодарение на
лю бовта една душ а се бе върн ала отново на зем ята и
временно се бе вселила в п лътта, развълн ува всички
ни, но в различна степен. Н еколцина реш иха да н а 
правят подобен опит: Сатир се постара д а извика духа
на своя учител Аспазий, с когото бе сключил едно от
онези споразумения (обикновено неизпълнени), според
които този, който умре пръв, обещ ава да държ и в те
чение живия. Антиной също ми д ад е подобно обещ а
ние, към което се отнесох доста леко, тъй като нямах
никакво основание да мисля, че ю нош ата няма д а ме
надж ивее. Филон пож ела да извика духа на покойна
та си ж ена. Позволих да б ъ д ат произнесени имената
на родителите ми, но някакъв свян ми попречи д а и з
викам духа на Плотина. Нито един от опитите не спо
лучи. Въпреки това необикновени врати се бяха р а з
творили пред нас.
М алко преди да напуснем Антиохия, отидох д а из
върш а жертвопринош ение на връх Касий както няко
га. И зкачването стана през нощта: както на Етна взех
със себе си само м алъ к брой приятели с издръжливи
крака. М оята цел беше не само да извърш а изкупите
лен обред в това най-свято от всички светилищ а; ис
ках отново д а видя изгрева отвисоко — ежедневното
чудо, което никога не съм могъл да съ зерц авам без
едва сдърж ан вик на радост. О гряло върха, слънцето
п озлатява медните украси на храм а, облените в свет
лина лица сияят, докато азиатските равнини и морето
са все ощ е потънали в м рак; в продълж ение на няколко
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мига молещ ият се на този връх единствен се радва!
на зората. Всичко бе готово за жертвопринош ението;
изкачихме се най-напред на коне, след това пеша по*
опасните пътеки, обрасли с ж ъ лтуга и сакъзови дър
вета, които се познават по миризм ата нощем. В ъ зд у х ъ т
беше теж ък; тук пролетта е горещ а, както лятото по
други места. З а пръв път се зад ъхах при изкачване и
за миг трябваш е да се подпра на рамото на лю бим ия.
Б урята, която предсказваш е от известно време Хермоген (а той разбира от метеорология), се разр ази н а
стотина крачки от върха. С вещ енослуж ителите и зл язо
ха д а ни посрещ нат под блясъка на светкавиците; м ал 
ката група ог мокри до кости хора се струпа около*
готовия за жертвопринош ение олтар. Тъкмо щ яхме д а
започнем, когато удари мълния и уби едновременно и
жертвоприносителя, и ж ертвата. След като п ървият
миг на уж ас премина, с присъщото за л екаря лю бо
питство Хермоген се наведе над поразената от м ъл 
нията двойка; Хабрий и върховният ж рец извикаха о т
възхищение: човекът и сърната — ж ертва на бож ест
вения меч, се сливаха с вечността на моя Гений: тези
два живота бяха отнети в зам яна на моя, те бяха не
гово продълж ение. Вкопчил се в ръката ми, Антиной’
се тресеше, но не от страх, както си помислих тогава„
а под въздействието на една мисъл, която проумях покъено. В своя страх от деградиране, т. е. от остаря
ване, това създание вероятно отдавна си бе дало о б ег
да умре при първия признак на упадък или даж е пре
ди това. Д нес стигам до заключението, че това обещ а
ние, което много от нас са си давали, без да го изпъл
нят, се е зародило твърде отдавна у него, по време н а
пребиваването ни в Никомедия и на срещ ата край из
вора. То обясняваш е неговото безгрижие, ж а ж д ата му
за наслади, тъгата и пълното му безразличие към бъ
дещето. В аж но бе още кр аят му да не прилича на бунт*
да не съдърж а и най-м алка следа от недоволство.
М ълнията на връх Касий му сочеше възмож ния изход;
смъртта можеш е д а се превърне в последна услуга*
последен дар — единствения, който му оставаш е. Б л я 
съкът на зората бе нищо в сравнение с усмивката*
която засия по развълнуваното му лице. И звестно вре
ме след това отново видях същ ата усмивка, но по-потайна и по-двусмислена: вечеряхме и Полемон, който се зап и 169

м аваш е с хиромантня, пож ела да разгледа ръката па
м л ад еж а — тази длан, в която с уплаха бях видял
учудващ о много падащ и звезди. Антиной отдръпна р ъ 
ката си нежно и почти свенливо. Д ърж еш е да зап ази
в тайна играта си заедно с тай н ата на своята смърт.

Н аправихм е кратък престой в Ерусалим. Н а място
проучих плана на новия град, който исках да построя
на местоположението на еврейското селище, разруш е
но от Тит. Д оброто управление на Ю дея и развитието
на търговията с Ориента се нуж даеха от създаването
н а голям а метрополия на това пътно средище. П ред
видих обичайната структура на римска столица: Елия
Капитолина щеше да има своите храмове, пазари, об
щ ествени бани и светилище на рим ската Венера. Н о
вото ми увлечение към нежните и любовни култове ме
н ак а р а д а избера една пещ ера на връх Мория като
най-удобна за чествуване на култа към Адоннс. П ро
ектите ми предизвикаха възмущ ение сред юдейското
население: тези бедняци предпочитаха своите р азв ал и 
ни пред един голям град, който щеше да им предложи
всякакви възможности за печалба, за наука и за удовол
ствие. Работниците, които направиха първите копки в
полусрутените стени, бяха едва ли не нападнати от
т ъ л п ата. Това не можеше да ме спре: Фидус Аквила,
който не след дълго щеше д а прояви организаторския
си гений при изграж дането на Антиноя, се залови за
р аб ота в Ерусалим. О тказвах да видя бързото р а з
растван е на ом разата върху купищ ата развалини. Един
месец след това пристигнахме в Пелусий. Там се потри ж и х да бъде възстановен гробът на Помпен. К ол
кото повече затъ вах в източните дела, толкова повече
с е възхи щ авах от политическия гений на победения
противник на великия Юлий. Понякога ми се струва
ш е, че Помпей, който се бе опитал да слож и ред в
объркания азиатски свят, бе работил сякаш по-усшешно за Рим, отколкото сам ият Ц езар. Тези в ъ зста
новителни начинания бяха един от последните ми жертвени дарове към покойниците от историята: скоро щях
.да бъда принуден да се погрижа за нови гробове.

Пристигането ни в А лександрия бе лишено от тъ р
ж ественост. Триумфалното посрещ ане бе отлож ено до
идването на императрицата. Б яха убедили ж ена ми,
която пътуваш е малко, д а прекара зим ата под мекия
египетски климат; ненапълно озд равял от упорита
каш лица, Луций трябваш е д а изпробва същото лече
ние. Ц я л а ф лотилия от лодки се подготвяш е за пъту
ване по Нил, чиято програма вклю чваш е редица офи
циални посещения, празненства и угощения, които обе
щ авах а д а б ъ д ат толкова изтощителни, колкото и цял
сезон в П алатинския дворец. Лично бях организирал
всичко това: разкош ът и блясъкът на един двор не
б ях а без политическа стойност в тази древна, привик
н ал а на царско великолепие страна.
Ето защ о още повече ми се искаш е д а посветя на
лов няколкото дни, които оставаха до пристигането на
гостите. В П алм ира М елес Агрипа беше организирал
хайки в пустинята, но не бяхме отишли достатъчно на
вътре, за да срещнем лъвове. Д ве години преди това
А ф рика ми беш е д ал а възмож ност да участвувам в ня
колко чудесни лова на големи хищници; твърде млад
и неопитен тогава, Антиной не бе получил разреш ение
д а бъде в първите места. З а него изпитвах страх, к а
къвто не съм изпитвал за себе си. О тстъпвайки както
винаги, обещ ах му, че ще има главната роля в този
лов на лъвове. Отминало бе времето, когато се отна
сях като с дете към него, а освен това бях горд с м л а
д а т а му сила.
Потеглихме за оазиса Амон, на няколко дни път
от А лександрия, същия оазис, където някога Алек
сандър бе научил от устата на ж реците тай н ата на бо
ж ествения си произход. М естните жители бяха за б ел я 
зал и присъствието на един особено опасен хищник по
тия места, който неведнъж бил нап адал хора. Вечерта
край лагерния огън весело сравнявахм е бъдещ ите си
подвизи с тези на Херкулес. О баче първите дни не ни
донесоха
нищо друго освен няколко газели. Тогава
д вам ата решихме да заем ем позиция близо до едно
песъчливо и потънало в тръстика блато. С мяташ е се, че
лъвът идва д а пие вода тук на свечеряване. Негрите
им аха за зад ач а да го насочат към нас с крясъци и
шум от раковини и цимбали; останалата част от н а
ш ия ескорт бе останала на известно разстояние зад
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нас. Беш е душно и спокойно; дори не беше необходи
мо да се зам ислям е за посоката на вятъра. Вероятно
десетият час от деня бе току-що минал, тъй като Лнтнной привлече вниманието ми върху все още широко от
ворените червени водни лилии върху езерната повърх
ност. Ц арственият звяр се появи внезапно сред шум от
прегазена тръстика, обърна към нас красивата
си
страш на глава — едно от най-божествените лица, кои
то м ож е д а приеме опасността. Б ях зад Антиной и н я
мах никакво време да зад ъ р ж а юношата, който при
шпори коня си непредпазливо, хвърли умело, но твъ р
де отблизо пиката си, след това и двете си копия. П ро
низан в шията, хищ никът се сгромоляса, удряйки з е 
мята с опаш ката си; пясъкът, който вдигаш е, ни пречеше
да различим нещо друго освен една ревящ а и неясна
маса; накрая лъвът се изправи, напрегна сили и се н а
хвърли върху коня и обезоръж ения ездач. Бях пред
видил този риск; за щ астие конят на Антиной не треп
на: животните бяха дресирани превъзходно за този вид
игри. З астан ах меж ду лъва и коня, излагайки на оп ас
ност дясната си страна; бях свикнал с подобни у п р аж 
нения и не ми беше много трудно д а довърш а смъртноранения звяр. Той се свлече за втори път; гл авата му
се зарови в тинята и струйка черна кръв потече към
водата.
О громната котка с ц вят на пустиня, мед и
слънце издъхна по-величествено от човешко същество.
Антиной скочи от покрития с пяна кон, който още тре
переше; придружителите ни се присъединиха към нас,
а ’негрите повлякоха към лагера огромната м ъртва
ж ертва.
Устроихме нещо като угощение; легнал по корем
пред меден поднос, Антиной ни подаваш е със собстве
ните си ръце парчета опечено в ж арта агнеш ко месо.
Пихме палмово вино в негова чест. Възбуждението му
се усилваш е като песен. М оже
би преувеличаваш е
значението на оказан ата му помощ, забравяйки, че бих
сторил същото за който и да е ловец в опасност; в ъ 
преки това и двам ата чувствувахме, че сме навлезли
в геройския свят, където влюбените ум ират един за
друг. П ризнателността и гордостта се редуваха в р а
достта му като строфите на ода. Черните извърш иха
чудеса: още съ щ ата вечер одраната кож а се п оклащ а
ш е под звездното небе, опъната меж ду д ва кола пред
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входа на п ал атк ата ми. Въпреки ароматите, с които я
б ях а нам азали, д ивата й миризма
ни преследваш е
през ц ял ата нощ. Н а следващ ия ден хапнахме м алко
плодове и напуснахме л агера; на тръгване видяхме в
един ров останките от онова, което беше ц арят на ж и
вотните предния ден — кървав скелет, н ап аднат от ро
я к мухи.
В ърнахме се в А лександрия няколко дни след това.
П оетът П анкрат организира в моя чест празненство в
.Музея; в м узикалната за л а беше събрана колекция от
редки и ценни инструменти: древни дорийски лири, потеж ки и по-опростени от нашите, редом с извити пер
сийски и египетски цитри; имаш е същ о и фригийски
свирки, чийто звук напомня гласа на евнусите, както
и нежни индийски флейти, чието име не познавам. Един
етиопец дълго бараб ан и на африкански там там и. Е д 
на ж ена свири на триъгълна арф а с тъж ен звук; сту
д ен ата й красота би могла д а ме съблазни, ако не бях
реш ил да опростя ж ивота си, свеж дайки го до найсъщ ественото. Л ю бим ият ми м узикант М езомед от Крит
изпълни поемата си „С финксът“ със съпровод от му
зи ка на воден орган; творбата му беше см ущ аващ а,
заплетена и неуловима като разпиляван от вятъра п я
сък.
К онцертната за л а гледаш е към вътреш ен двор;
т а м имаш е басейн с водни лилии, които л еж аха р а з
творени под яростното слънце на късния августовски
следобед. В една от паузите П ан крат настоя д а се н а
сладим отблизо на тези редки, червени като кръ в цве
тя, които цъф тят едва в края на лятото. В еднага р а з
познахме нашите огненочервени лилии от оазиса Амон;
П ан к р ат се вдъхнови от п редставата за ранения и из
дъхващ сред цветята хищник. П редлож и ми д а пре
съ здаде в стихове ловната случка: в поемата водните
лилии щ яха д а б ъд ат обагрени от кръвта на лъва.
И д еята не беше нова; въпреки това възлож их поръч
ката. Този П анкрат — отличен дворцов поет — съчини
ощ е същ ата вечер няколко приятни стиха в чест на
Антиной: в тях розата, хиацинтът к змийското мляко
бяха пренебрегнати за см етка на пурпурните венчета,
които щ яха да носят името на лю бимия занапред. Н а 
редиха на един роб д а влезе в басейна и да набере бу
кет от тези цветя. П ривикнал на почести, м лад еж ът
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прие търж ествено тези восъчноподобни цветове с меки,
виещи се стъбла; когато настъпи нощта, чаш ките им
се затвориха като клепачи.

М еждувременно пристигна им ператрицата. Д ъ л го 
то пътуване я бе изтощило: тя ставаш е все по-неиздръж лива, без да престане да бъде сурова. Политиче
ските й връзки вече не ми съ зд авах а грижи както по
времето, когато необмислено бе н асъ рчавала Светоний;
сега се обграж даш е само от безобидни писателки. Н а 
стоящ ата й довереница, някоя си Ю лия Б ал б и ла, съ
чиняваш е доста добре стихове на гръцки. И м ператри
ц ата и свитата й се разполож иха в Л ицея, откъдето
излизаха рядко. В зам ян а на това Луций беше ж аден
за удоволствия, както винаги, включително и за тези
на ум а и на очите.
Н а двадесет и шест годиш на възраст той не бе з а 
губил нищо от изумителната си красота, зар ад и която
биваш е аклам иран по улиците от рим ската младеж . Бе
ше все так а невъзмож ен, ироничен и весел. Н якогаш 
ните му капризи се превръщ аха в мании; не тръгваш е
никъде без главния си готвач; д аж е на кораба град и 
нарите му подреж даха изумителни лехи от редки цве
тя; навсякъде мъкнеш е леглото си, чийто модел бе н а
рисувал сам — четири дюш ека, натъпкани с четири
различни вида ароматични растения, върху които спе
ше, обграден като с възглавници от младите си м етре
си. П аж овете му, гримирани, напудрени и преоблечени
като зефирите и Амур, изпълняваха най-старателно не
рядко ж естоките му прищ евки; трябваш е д а се н ам е
ся, за да предотвратя гладната см ърт на м ладия Бо
рей, от чието тънко тяло се възхищ аваш е. Това беш е
по-скоро досадно, отколкото забавно. Заедно посетих
ме всичко, което мож е да се посети в А лександрия:
Ф ара, М авзолея на А лександър и този на М арк Ан
тоний, където К леопатра завинаги търж ествува над
О ктавия, без д а заб равям е храмовете, работилниците,
предприятията и д аж е предградието на майсторите по
балсам иране на тела. От един добър ваятел купих ц я
ла серия от Венери, Д иани и Хермеси за родния св
град И талика, който исках д а модернизирам и украся.
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Ж рецът на храм а, посветен на Серапис, ми подари
сервиз от стъкло с опалов цвят; изпратих го на Сервиан, с когото се стараех да поддърж ам сносни отно
шения от уваж ение към сестра си Полина. По време
на тези доста отегчителни обиколки се оформиха п ла
новете за големите строежи тук.
В А лександрия религията е толкова многообразни,
колкото и търговията, затова и качеството на стоката
е по-съмнигелно. Християнството се отличава с изоби
лие от секти, което е най-малкото ненужно. Д вам а
ш арлатани, Валентин и
Б ази лд, заговорничеха един
срещу друг под зоркото око на римската полиция. Ц я 
л ата измет на египетското население се възползуваш е
от всяко обредно търж ество, за да се нахвърли с то я
ги върху чужденците; см ъртта на бика Апис предизви
ка повече смутове в А лександрия, отколкото н асл ед я
ването на им ператорската вл аст в Рим. Тук по-знагните хора см енят боговете си, както другаде човек сме
ня л екар я си и с почти същ ия успех. Н о златото е тех
ният единствен идол: никъде другаде не бях срещ ал
по-безсрамни просители. Почти н авсякъде в град а ог
ромни надписи славословеха благодеянията ми, но от
казът ми д а освободя населението от налог, който н а
пълно бе в състояние да зап лати , не след дълго настрои
враж дебно към мен тази паплач. Д в а м ата м ладеж и,
които ме придруж аваха, биваха оскърбявани много
пъти; упрекваха Л уций заради разкош а му, който н а
истина беше извънмерен; Антиной — зар ад и тъмния
му произход, по повод на който се носеха невероятни
слухове; и д вам ата — заради предполагаемото им вли
яние върху мен. Последното твърдение будеше смях:
Луций преценяваш е обществените дела с учудващ а
проницателност, но нямаш е никакво политическо в л и я
ние, а Антиной дори не се опитваш е да има такова,
М ладият патриций, който познаваш е света, само се
присмя на тези обиди, ал а Антиной страдаш е.
П одстрекавани от юдейските си съотечественици,
египетските евреи правеха всичко възмож но, за д а
изострят и без това теж кото положение. Е русалимската синагога ми изпрати н ай -уваж авани я от своите све
щенослужители: Акиба, почти девет десетгодишен ста
рец, който не знаеш е гръцки, беше натоварен да ме
убеди д а се откаж а от проектите си в Ерусалим, кои
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т о бяха на път да се осъщ ествят. С помощта на пре
водачи проведох няколко срещи с него, но те не бяха
нищ о друго освен повод за монолог от негова страна.
С лед по-малко от час бях способен да определя найточно неговата мисъл, ако не да я приема; той не н ап р а
ви същото усилие що се отнася до моята. Този ф ан а
ти к дори не си представяш е, че мож е да се р а зс ъ ж 
д ав а от други позиции освен от неговите; предлагах
н а презрения му народ място сред другите народи в
ри м ската общност; чрез устата на Акиба Ерусалим ми
съобщ аваш е волята си д а остане докрай крепост на ед
н а раса и на един бог, изолирани от останалото чове
чество. Тези налудничави мисли бяха изразени с до
садн а изисканост; налож и ми се д а изслуш ам дълга
поредица от съображ ения, умело извлечени едно от
друго и доказващ и превъзходството на И зраел. Е два
след седмица този толкова упорит посланик си даде
см етка, че се бе излъгал в пресм ятанията си, и ми съ 
общи, че си зам инава. М разя поражението, вклю чител
но и чуж дото; то ме вълнува особено много, когато по
беденият е старец. Н евежеството на Акиба, отказъ т му да
приеме всичко, което бе извън неговите свещени книги и
неговия народ, му придаваха н якаква тесногръда не
винност. Трудно ми беше да се разчувствувам над съд
б ата на този фанатик. С якаш дълголетието го бе лиш и
ло от всякаква гъвкавост: измърш авялото му тяло и
изсуш еният му ум п ритеж аваха ж и л авата твърдост на
скакалец. И зглеж да, бе умрял по-късно като герой за
делото на своя народ или по-точно за своя закон: всеки
от нас се посвещ ава на собствените си богове.
Р азвлеченията в А лександрия започваха д а се и з
черпват, Флегон, който познаваш е всяка местна заб ел е
жителност, сводница или известен херм афродит — пред
л ож и да ни заведе при една гадателка. Тази посредни
ца м еж ду наш ия и невидимия свят живееш е в К анола.
Е дна нощ се озовахме при нея с лодка, плувайки по муд
ните води на кан ала. П ътуването беше тягостно. К акто
обикновено м еж ду д вам ата м ладеж и цареш е глуха
враж дебност: близостта, на която ги заставях, още по
вече увеличаваш е взаим ната им неприязън. Луций скри
в аш е своята под ф орм ата на иронична снизходителност,
а моят млад грък се затваряш е в един от пристъпите
си н а мрачно настроение. С ам ият аз бях твърде уморен;
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няколко дни преди това, на връщ ане от една разход ка
в най-големия пек, ми бе прилош ало леко, но единстве
ни Антиной и черният ми слуга Евфорион бяха свиде
тели на това. Б яха се разтревож или извънредно много,
но ги принудих да м ълчат за случилото се,
К анопа има вид на театрален декор: къ щ ата на г а 
д ател ката се нам ираш е в най-мръсната част на този град.
на удоволствията. С лязохме от лодката на един полу
разруш ен кей. Вещ ицата ни чакаш е в къ щ ата си сред
съмнителните атрибути на своя зан аят. И зглеж даш е
опитна; у нея нямаш е нищо от театралните зак л и н а
телни; тя дори не беше стара.
П редсказани ята й бяха зловещи. От известно време
насам оракулите ми предвещ аваха само най-различни
неприятности, политически смутове, дворцови интриги и
теж ки болести. Д нес вярвам , че чисто човешки влияния
у п р аж н явах а натиск върху тези дошли отвъд гласове,
понякога з а д а ме предупредят, а по-често за да ме
изплаш ат. В тях действителното състояние на част от
О риента беше изразено по-ясно, отколкото в докладите
на нашите проконсули. П осрещ ах спокойно в ъ о б р аж а е
мите разкрития, тъй като уваж ението ми към невиди
мия свят не отиваш е дотам, че д а повярвам на тези бо
жествени брътвеж и. Преди десет години, м алко след
като бях станал император, заповядах да затворят о р а 
кула в Д аф не, край Антиохия, който ми бе предрекъл
властта, от страх, че може да каж е същото на първия
срещ нат претендент. Въпреки това винаги е неприятно
да ти п редсказват тъж ни неща.
С лед като направи всичко, за д а ни разтревож и, г а 
д ател ката ни предлож и услугите си: едно от онези ж ерт
воприношения, станали специалност на египетските з а 
клинатели, което би било достатъчно да уреди по прия
телски отношенията ми със съдбата. Беглите ми контакти
с финикийската магия ме бяха научили вече, че у ж асъ т
от тази забран ен а практика се дълж и повече на онова,
което скриват от нас, отколкото на това, което ни по
казват: ако не знаеш е за отвращ ението ми към ж ертво
приношението н а хора, вероятно щ еш е д а ме посъветва
да пож ертвувам някой роб. Задоволи се да говори за
домашно животно.
Доколкото бе възмож но, ж ертвата трябваш е да ми
принадлежи; и дум а не мож еш е д а става за куче, тъй
12. Мемоарит« на Адриао
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като според египетското суеверие това животно е не
чисто; най-подходящ а би била птица, но аз не пътувам
придружен от птичарник. М оят м лад повелител пред
ложи сокола си. У словията щ яха д а бъд ат изпълнени:
бях му дал красивата птица, след като сам ият аз я бях
получил от царя на Осроена. Ю нош ата го хранеш е от
ръката си; това беше едно от редките неща, които му
принадлеж аха и към които се бе привързал. Н ай-н а
пред отказах; той твърдо настоя; разбрах, че придава
изключително значение на този дар, и приех от неж 
ност. След като получи най-подробни наставления, ку
риерът ми М енекрат отиде да вземе птицата от ап ар 
там ентите ни в Серапейона. Д ори при най-бърз галоп
отиването и връщ ането щеше д а отнеме повече от два
часа. И дума не мож еш е д а става д а ги прекарам е в не
чистата дупка на гадателката, а Луций се оплакваш е от
вл агата в лодката. Флегон намери изход от полож е
нието: настанихме се възмож но най-добре у една свод
ница, след като изгонихме персонала на дом а; Л уций
реши д а поспи; аз се възп олзувах от този промеж дутък,
за да издиктувам няколко бързи писма; Антиной се и з
летна в краката ми. Перото на Флегон скърцаш е под
светлината на л ам п ата. Н астъпваш е последният час от
нощното бдение, когато М енекрат донесе забулената
птица заедно с ръкавиц ата и веригата.
В ърнахме се пак при вълш ебницата. Антиной сва
ли качулката от гл ав ата на сокола, дълго милва сънли
вата и дива главица и го д ад е на гад ателката, която
започна поредица от магически заклинания. О м агьоса
на, птицата засп а отново. Беш е важ но ж ертвата да не
се противи, так а че см ъртта д а изглеж да доброволна.
Н ам азан о според обреда с мед и розова есенция, без
жизненото тяло на сокола бе положено в дъното на съд,
пълен с нилска вода; удавен ата птица се уподобяваш е
на Озирис, понесен от речното течение; земните години
на птицата се прибавяха към моите; малкото слънчево
създание се сливаш е с Гения на човека, в чието име бе
принесена в ж ертва; невидимият Гений би могъл да ми
се явява и да ми служи под тази форма занапред. По
следваха продълж ителни манипулации, които не бяха
по-интересни, отколкото приготвянето на някоя гозба.
Л уций се прозяваш е. Ц еремонията повтаряш е изцяло
човеш ко погребение: каденето с благовония и псалмо178

пеенето се проточиха до зори. М агьосницата затвори
птицата в ковчеж е, пълно с аром ати, и в наш е присъ
ствие го зарови в изоставено гробищ е край кан ала. С лед
което приклекна под едно дърво, за да преброи вни
мателно златните монети — възнаграж дението, което й
зап лати Флегон.
В ърнахме се обратно с лодката. Д ухаш е особено
студен вятър. С еднал до мен, Луций придърпваш е памучната бродирана зави вка с върха на дългите си п ръ
сти; от учтивост п родълж авахм е д а разм еням е по н я
коя и друга дума, отнасящ а се до римските дела и
скандали. Л егн ал в дъното на лодката, АнтинОй бе оп
рял глава о коленете ми; правеш е се на заспал, за да но
участвува в разговора, от който бе изключен. Р ъ ката
ми галеш е гл ав ата му, ровеше се в косите му. Т ака и в
най-празните или най-мрачни мигове на ж ивота си имах
чувството, че оставам в допир с великите природни яв 
ления — с гъстите гори, с мускулестия гръб на пан
терите, с равномерното дихание на изворите. Ала никоя
милувка не стига до душ ата. Слънцето блестеше, кога
то пристигнахме в Серапейона; уличните продавачи на
дини хвалеха стоката си. Спах до часа за съвещ анието
на М естния съвет, на който присъствувах. П о-късно
узнах, че Антиной се възползувал от отсъствието ми и
склонил Хабрий д а го придружи в Канопа. Беш е се в ъ р 
нал при магьосницата.

Д ен първи от месец Атир, година втора от двеста
двадесет и ш естата Олимпиада. .. Това е годиш нината
от см ъртта на Озирис, бога на човеш ката агония: от
три дни насам ж ални ридания огласяха всички села
край реката. Римските ми гости, по-малко привикнали
от мен на тайнствата на Ориента, проявяваха известно
любопитство към церемониите на този толкова р азл и 
чен народ. Мен само ум оряваха и дразнеха. Л одката ми
бе закотвена на известно разстояние от останалите, д а
леч от всяко населено място; близо до брега се и здига
ше полуизоставен фараоиов храм с неговия колегиум
от жреци; не можех да се и збавя напълно от шумните
вопли.
Луций ме бе поканил на вечеря в своята лодка пред
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н ата вечер. Б ях там на зал ез слънце. Антиной отказа
д а ме придружи. О ставих го пред задн ата кабина, и з
тегнат върху неговата лъвска кож а и увлечен в игра
на ашици с Хабрий. С амо половин час по-късно, след
настъпването на нощта, променил решението си и з а 
повядал да му д окарат лодка и с помощта на един-един
ствен гребец преплавал срещу течението значителното
разстояние, което ни отделяш е от другите. П оявата му
в п ал атката, където се даваш е вечерята, пресече ап ло
дисментите, предизвикани от гърченията на една тан 
цьорка. Беш е се пременил в дълга сирийска дреха, тън
ка като ципа на плод, ц ялата обсипана с цветя и хи
мери. З а да му бъде по-удобно при гребането, бе м ах
нал десния си ръкав: капки пот трептяха по гл ад ката
му гръд. Луций му подхвърли венец от цветя, който
той сръчно улови; пресилената му веселост, едва под
крепена от чаш а гръцко вино, не му изневери нито за
миг. П рибрахме се заедно в моята лодка с шест гребци,
изпратени от язвителното „лека нощ “ на Луций. Н еес
тествената веселост не го напусна. Призори случайно
докоснах леденото му от сълзи лице. П опитах го р а з 
дразнен за причината на този плач; отговори ми сми
рено, като се оправдаваш е с ум ората си. Приех тази
л ъ ж а и отново заспах. И стинската си агония и зж ивя в
това легло край мен.
Току-що бе пристигнал куриерът от Рим ; денят п ре
мина в четене и отговаряне на писма. К акто обикнове
но Антиной сновеше м ълчаливо из помещението: не знам
в кой миг излезе от ж ивота ми тази красива хрътка.
Към дванадесетия час от деня при мен влезе р азвъ л н у
ван Хабрий. Противно на всички правила м л ад еж ъ т н а
пуснал лодката, без да уточни целта и продълж ител
ността на отсъствието си: най-малко два часа бяха ми
нали от изчезването му. Хабрий си припомняш е някои
странни, произнесени предния ден фрази, както и една
зар ъ к а за мен, направена съ щ ата сутрин. И злож и ми
своите опасения. Спуснахме се бързо на брега. С тарият
педагог се отправи инстинкгивно към един разполож ен
на брега параклис — м алка усамотена сграда, част от
постройките на храм а, която бяха посетили заедно с
Антиной. В ърху един ж ертвеник тлееше още топлата
пепел на жертвопринош ение. Хабрий зарови пръсти в
нея и извади почти невредим кичур коса.
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Не ни оставаш е друго, освен д а претърсим брега.
Ц я л а серия от басейни, които вероятно бяха служ или
за свещени обреди в миналото, бяха свързани с м алък
залив: в падащ ия полум рак Хабрий заб ел я за сгъната
дреха и чифт сандали на ръба на най-крайния басейн.
С лязох по хлъзгавите стъпала: вече затъ н ал в речната
тиня, на дъното леж еш е Антиной. С помощ та на Х аб
рий успях да вдигна тялото, което внезапно бе н атеж ало
като камък. Хабрий доведе няколко лодкари, които н аб ър
зо направиха носилка от платна. И звикан спешно, Хермоген само установи см ъртта. Покорното доскоро тяло от
казваш е да бъде сгрято и съживено. Пренесохме го на
лодката. Всичко се сгромолясваш е; сякаш всичко угасна.
Зевс Олимпийски, Господарят на Всичко, С пасителят на
света рухнаха и на тяхно място не остана нищо освен един
посивял мъж , ридаещ върху п алубата на една лодка.
М инаха два дни, преди да ме склонят да помисля
за погребението. Ж ертвените обреди, с които бе обгра
дил см ъртта си Антиной, ни сочеха пътя, който тр яб 
ваш е да следваме: часът и денят на неговия край ненапразно съвпадаха с тези, в които се спуска в гроба
си Озирис. Отидох при специалистите по балсам иране
на тела на отсрещния бряг, в Хермополис. Вече бях ви
дял как работят колегите им в А лександрия и знаех
на какви оскърбления щ ях да подлож а това тяло. Но
огънят също е страш ен, като изгаря и превръщ а в пе
пел обичаната плът; страш на е и зем ята, където изгниват покойниците. П ътуването беше кратко; сгушен
в един ъ гъл на зад н ата кабина, Евфорион припяваш е на
нисък глас погребална аф риканска мелодия и сякаш
тази приглуш ена и д резгава песен беше собственото ми
стенание. Пренесохме трупа в обилно измито с вода
помещение, което ми напомни клиниката на Сатир; по
могнах на м ъж а, който щеше д а излее м аската, да н а
м аж е с м асла лицето, преди д а налож и восъка. Всички
метафори придобиваха конкретен смисъл: д ъ р ж ах в ръ
цете си сърцето на любимия. Когато се разделих с не
го, изпразненото от вътреш ностите си тяло беше само
материал в ръцете на балсам ьора, първото състояние на
уж асен ш едьовър, скъпоценна субстанция, обработена
със сол и благовонна смирна, която никога вече нямаш е
да бъде докосната от въздух и слънце.
Н а връщ ане посетих храм а, близо до който се бе
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извърш ило жертвоприношението, и говорих със свещ е
нослужителите. В ъзстановеното им светилищ е щеше да
стане място за поклонение на цял Египет; обогатен и
по-многоброен, зан ап ред колегиумът от жреци щеше
да се посвети в служ ба на моя бог. Д а ж е в миговете на
най-голям а непрозорливост не съм се съм нявал в б ож е
ствената същност на м ладеж а. Гърция и Азия щ яха да
го почитат според нашия обичай с игри, с танци и об
редни дарове, положени в краката на бяла и гола ста
туя. Египет, който бе свидетел на агонията му, също
щеше д а има дял в церемонията по обож ествяването —
нан-м рачната,
най-тайнствената,
най-теж ката; тази
страна щеше да играе завинаги ролята на пазител на
балсам ираното тяло. В течение на векове ж реци с об
ръснати глави щ яха д а пеят молитви с неговото име,
без стойност за тях, но което бе символ на всичко за
мен. В сяка година свещена лодка щеше да разхож да
изображ ението му по реката; през първия ден от Атир
оплаквани щ яха да посещ ават брега, на който бях
стъпвал и аз. Всеки час е подчинен на своя непосред
ствен дълг, на една повеля, която стои над другите: по
в елята на този миг беше д а браня срещу см ъртта м ал 
кото, което ми бе останало. По мое нареж дане Флегон
беше свикал на брега архитектите и инженерите от сви
тата ми; възбуден, но с ясно съзнание аз ги н акарах
да ме следват по каменистите хълмове; обясних им п л а
на си, разполож ението на градската стека, дълга четг.ойдесет и пет стадии; отбелязах върху пясъка мястото
на триум ф алната арка и в а гробницата. Антиноя щеше
да се роди тук, на това място — един напълно гръцки град
в тази злополучна страна, крепост, която щ еш е д а в ся
ва страхопочитание сред еритрейските скитнически пле
мена, нов п азар по пътя за Индия, победа над см ъртта.
А лександър бе чествувал погребението на Хефестион с
разруш ения и масови кланета. Считах, че е по-уместно
да издигнеш град в памет на любимия, където култът
към него ще бъде завинаги част от ежедневието, а име
то му ще бъде споменавано по време на вечерните р а з 
говори, когато м ладеж ите си подхвърлят венци от ц ве
тя в часа на у г о щ е н и я т а ... К олебаех се само в едно от
ношение; струваш е ми се невъзмож но да изоставя т я 
лото му на чуж да зем я. Подобно па пътник, който не е
сигурен къде ше спре да нощува и зап азв а стая в н я
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колко странноприемници едновременно, така и аз н аре
дих д а му се построи паметник на брега на Тибър, не
далеч от моята гробница; мислех си същ о за египетски
те олтари, построени във В илата сякаш на шега и кои
то внезапно се оказваха трагично полезни. О пределих
ме деня на погребението, което щеше да се състои след
двата месеца, потребни на балсамьорите.
Н атоварих
М езомед със съчиняването на траурните хорове. В ър
нах се на лодката късно през нощ та; Хермоген ми п ри 
готви сънотворна настойка.

П ътуването по рек ата продълж аваш е, но сега плу
вах по водите на Стикс. В лагерите за пленници край
Д унава бях видял в миналото к ак налягали до стена
та нещастници удрят постоянно о нея главите си е
диво, безумно и едновременно плавно движение, повта
ряйки безкрайно едно и също име. В подземията на К о 
лизея ми бяха показали лъвове, които ум ираха от бавна смърт, защ ото им бяха отнели кучето, с което бяха
свикнали да ж ивеят. Опитвах се д а събера мислите си:
Антигюй бе мъртъв. К ато дете бях ридал над р а зк ъ с а 
ния от птиците труп на М арулин, подобно на обезум я
ло животно в нощта. Б ащ а ми бе починал, но д ван ад е
сетгодишното сираче бе заб ел я зал о единствено б езре
дието в дома, майчиния си плач и собствения си страх;
не бях узнал нищо за предсмъртния уж ас на човека,
който си беше отишъл. М айка ми бе починала много
по-късно, по време на мисията ми в Панония; не си
спомням точната дата. Траян беше само един болен,
който трябваш е да бъде принуден да направи зав ещ а
ние. Не бях присъствувал на см ъртта на Плотина. Атнан бе починал също, но той беше старец. П рез война
та срещу даките бях загубил другари, които смятах, че
обичам пламенно; но тогава бяхме млади и ж ивотът и
смъртта бяха еднакво упойващ и и леки. Антиной бе
мъртъв. Припомням си често повтаряни банални и зр а
зи като „умира се на всяка в ъ зр ас т“, „тези, които ум и
рат млади, са любимци на боговете“ . Аз сам и ят бях
участвувал в тази позорна злоупотреба с думи; бях каз2 ал „умирам за съ н “, „умирам от ск у ка“. Б ях употребя
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вал думите агония, траур и загуба. Антиной бе мъртъв.
Л ю бовта — най-мъдрият от б оговете.. . Но лю бовта
не беше отговорна за нехайството, за грубостите, за без
различието, преплетено със страстта, подобно на п ясъ 
ка, примесен с речното злато, за дебелаш кото заслеп е
ние на прекалено щ астливия, но стареещ мъж . Н има съм
могъл да бъда така глупаво самодоволен? Антино 1Й бе
мъртъв.
Вместо да обичам прекалено, както вероятно тр ъ 
беше в Рим Сервиан, не бях обичал ю нош ата така, че
д а го принудя д а живее. В качеството си на посвет ;н в
култа на Орфей Хабрий считаше самоубийството за
престъпление и н аблягаш е на ж ертвения харакгер на
см ъртта му; сам ият а з изпитвах н якаква зловещ а р а 
дост при мисълта, че тази см ърт ми бе поднесена в дар.
А ла единствен аз бях в състояние д а измеря колко гор
чивина се таи в дъното на всяка нежност, каква степен
на отчаяние се крие за д себеотрицанието, каква ом раза
е втъкана в любовта. Едно оскърбено създание бе хвър
лило в лицето ми това д оказателство за всеотдайносг;
от страх да не изгуби всичко, юнош ата бе намерил то
ва средство, за д а ме привърж е завинаги към себе си.
Ако се е надявал, че сам ож ертвата му щ е бъде закрила
за мен, вероятно се е считал обичан твърде малко, щом
не бе разб рал , че най-голямото нещ астие беше да го з а 
губя.
Най-сетне сълзите ми секнаха: еановниците, които ид
ваха при мен, вече нямаш е защ о д а отвръщ ат очи от
лицето ми, като че ли беш е непристойно д а плачеш. П о
сещ енията на образцови имения и напоителни канали се
възобновиха; беше ми все едно по какъв начин използувам времето си. Хиляди нелепи слухове плъзнаха н ався
къде по повод на сполетялото ме нещастие; за мой срам
дори в лодките, които ме придруж аваха, се р азк азв ах а
жестоки истории; оставях ги да говорят, тъй като ис
тината не беше от тези, с които мож еш д а се похвалиш.
И най-злостните лъж и бяха верни по своему; обвинява
ха ме, че съм принесъл в ж ертва Антикой, и в известен
смисъл бях сторил точно това. Хермоген, който ми до
насяш е всеотдайно всеки нов слух, ми предаде няколко
послания от им ператрицата; тя се д ъ р ж а благоприлич
ие; повечето хора са такива пред лицето на смъртта.
Това съчувствие почиваше на известно недоразумение^
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приемаха д а ме съ ж ал яв ат при условие, че се утеш а
бързо. Л ично аз вярвах, че съм м алко по-спокоен и поч
ти ме досрам яваш е ог това. Още не знаех, че скръбта
крие загадъчни лабиринти, сред които щ ях да се л у 
там още дълго.
С тараеха се д а ме развличат. Н яколко дни след
пристигането си в Тива научих, че и м ператрицата н
свитата й ходили два пъти до колосалната статуя на
Мемнон с надеж да, че ще чуят тайнствения шум, и зда
ван от кам ъка призори — прочуто явление, на което ж е
л аеха да присъствуват всички пътници. О чакваното чу
до не бе станало; представяха си от суеверие, че то ще
се състои в мое присъствие. С ъгласих се д а придруж а
ж ените на следващ ия ден; всички средства бяха добре
дошли, щом мож еха да скъсят безкрайните есенни но
щи. С ъщ ата сутрин, към единадесетия час от деня, Евфорион влезе при мене, за д а засили плам ъка на л а м 
п ата и да ми помогне д а се облека. И злязох на палу
бата; още съвсем черното небе бе в същ ност бронзовото
небе от Омировите поеми, безразлично към хорските
радости и неволи. Б яха минали повече от двадесет дни,
откакто се бе случило нещастието. З аех мястото си в
м алк ата лодка; краткото пътуване не мина без ж ен 
ски викове и уплаха.
С лязохме на брега недалеч от Колоса. Бледорозо
ва ивица се проточи на изток; започваш е още един ден.
Загадъ чн и ят шум се чу три пъти. Той прилича на зву
ка, който се чува при скъсване на силно опъната тети 
ва. Н еизчерпаем ата Ю лия Б алб и ла роди начаса цяла
поредица от поеми. Ж ените предприеха обиколка на
храмовете; придруж их ги за малко покрай покритите с
еднообразни йероглифи стени. Б ях отегчен от еднакви
те гигантски фигури на седнали в редица царе, опрели
пред себе си дълги и плоски стъпала, от безж изнените
каменни блокове, в които няма нищо от това, което е
за нас животът, нито болка, нито сладка н аслада, нито
движението, което освобож дава крайниците, нито р а 
зума, който осмисля света около една сведена глава.
Ж реците, които ме развеж даха, изглеж даха почти тол
кова зле осведомени, колкото и аз сам ият за тези изчез
нали същ ествования; ог време на време възникваш е
спор около някое име. Смътно се знаеше, че всеки ог
тези монарси бе наследил царства, властвувал над н а
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роди, родил своя наследник: нищо друго не бе остана
ло, Неизвестните династии водеха началото си преди
Рим, преди Атина, преди деня, в който под стените на
Троя бе заги н ал Ахил, преди астрономическия цикъл ог
пет хиляди години, изчислен от Менен по поръчение на
Ю лий Ц езар. Освободих жреците, тъй като се чувствув ах уморен; преди да се кача отново на лодката, спрях
да почина под сянката на К олоса. К раката му бяха н а 
шарени до колене с гръцки надписи, издълбани от посе
тители: имена, дати и дори една молитва. Н якой си Сервий Свавис, някой си Евмен бяха стояли на същото то
ва място шест века преди мен, а някой си Панион беше
посетил Тива само преди шест м е с е ц а ... Преди шест
м е с е ц а .. . Хрумна ми една мисъл, прищ явка, която не
бях имал от дете, когато пишех името си по кестените в
испанското ни имение: императорът, който не ж елаеш е
да увековечи имената и титлите си върху построените
от него паметници, извади меча си и издълба няколко
гръцки букви върху твърдия кам ъ к — ум алителната и
интимна форма на своето име А Д PIANO. Още една
преграда срещу времето: име, сбор от човешки живот, чии
то неизброими съставки не ще пресметне никой, белег, ос
тавен от един залутан сред безкрая от векове човек. Вне
запно осъзнах, че бяхме в двадесет и седмия ден от
месец Атир и в петия ден преди нашите декемврийски
календи. Д нес бе рож деният ден на Антиной: ако юно
ш ата беше жив, щеше да навърш и двадесет години.
П рибрах се на лодката; набързо затворената ран а се
■бе разтвори ла отново; виках, забил лице във в ъ згл ав 
ницата, която пъхна под гл ав ата ми Евфорион. Този
труп и аз плавахм е безцелно, понесени от две противо
полож ни течения на времето. Д ен пети преди декемврий
ските календи, ден първи от месец Атир: с всеки отли
т а щ миг тялото му затъ ваш е все по-дълбоко в смъртта.
О питах се да изкача отново хлъзгави я наклон и със
собствените си нокти да изровя от зем ята паметния м ъ р 
тъв ден. С еднал срещ у входа, Флегон си спомняш е свет
лин ата, която дразн ела този ден очите му при всяко отм ятан е на завесата поради честото влизане и излизане
в зад н ата кабина на лодката. К ато човек, обвинен в
престъпление, напрегнах паметта си, за да възстановя
какво бях правил всеки час от този ден: диктувах пис
ма, отговор на сената в Ефес; на коя ли поредица от
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думи съогветствуваш е агонията му? С якаш сам виж дах
огъването на мостчето под заб ъ р зан ата му к р а ч к а,'п у с
тия бряг, каменната настилка; ножа, който отрязва ки 
чур от слепоочието; наведеното тяло; крака, който се
прегъва, за да позволи на ръката д а развърж е сандала;
неповторимия начин да р азтв ар я устните си, затв ар я й 
ки очи. Беш е добър плувец и вероятно ще му е била
потребна отчаяна решителност, за да се остави да бъде
погълнат от черната тиня. М ислено се опитвах да стиг
на до този поврат, през който ще минем всички, кога
то сърцето спира, м озъкът угасва и дробовете престават
да вдиш ват живота. И аз ще преж ивея подобно сътре
сение; ще умра един ден. Но всяка агония е различна;
усилията ми да си представя неговата не бяха друго
освен голо умозрение, тъй като бе ум рял сам.
С ъпротивявах се, борех се срещу м ъката като сре
щу гангрена. Припомнях си случаи на упорство и л ъ 
жи; казвах си, че и той щеше д а се измени, д а затл ъ 
стее, да остарее. Н апразни усилия: както добросъвест
ният занаятчия безуспешно се старае д а копира един
гнедьовър, так а и аз с ожесточение изисквах от паметта
си една безсмислена точност, а въображ ението ми пре
създаваш е висока и заоблена като щит гръд. Понякога
споменът бликваш е сам; вълна от нежност ме зал и в а
ше; отново виж дах овощна градина в Тибур и ю нош а
та, събиращ есенни плодове в запретнатите поли на ту
никата си вместо в кошница. Б ях загубил едновременно
всичко — и другаря па нощните наслади, и м ладеж а,
седнал на петите си, за д а помогне на Евфорион д а н а
гласи гънките на тогата ми. Ако трябва да се в ярва на
жреците, неговата сянка страдаш е също; тя тъж еш е по
топлото убеж ищ е на тялото и навестяваш е, стенейки,
познатите места, д алечна и едновременно близка, но
твърде слаба в момента, за да ми подскаж е своето при
съствие. Ако това беше вярно, глухотата ми беше постраш на от сам ата смърт. Но нима се бях постарал да
разбера живия, който ридаеш е до мен в оная паметна
утрин? Една вечер Хабрий ме извика, за д а ми покаж е
една звезда от съзвездието О рел, едва видима дотогава;
тя блестеше като скъпоценен кам ък н пулсираш е като
сърце. И збрах я за негова звезда, негов знак. В ся
ка нощ до пълно изтощение проследявах нейния път;
открих необикновени фигури в тази част на небето.
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П омислиха, че съм полудял, но това ми беше безразлично.
С м ъртта е грозна, ал а такъв е и животът. Всичко
приличаш е на гавра. Основаването на Антиноя беше
само ж ал к а игра: още един град, убеж ищ е на контра
бандисти, на официални грабители, на проституция, на
безредие, на страхливци, които оп лакват м ъртъвците
си, преди д а ги заб равят. О бож ествяването беше напразно: публичните почести щ яха да послуж ат само к а
то повод да превърнат името му в посмъртен обект иа
низости или присмех, на алчни ж елания или скан дал,
една от онези изродени легенди, които зад ръстват и найскритите кътчета на историята. Не беше ли собствената
ми скръб своеобразна проява на порочност, на вулгарно блудство: аз оставах този, който се възползува, кой
то изпробва, който се н асл аж д ава; лю бимият ми бе по
дарил дори см ъртта си. Човекът, комуто бяха отнели
всичко, оплакваш е себе си. М ислите се блъскаха една о
друга; думите ням аха смисъл; гласовете ж уж аха като
скакалци в пустиня или мухи върху купчина смет; н а
шите лодки, с издути като гръдта на гълъб платна, бя
ха извор на интриги и лъж и; глупост се четеш е по чо
вешките чела. С мъртта се чувствуваш е н авсякъде под
форм ата на упадък или на гниене; тя беше и в червивия
плод, и в едва забележ им о продрания ръб на зав есата,
в м ърш ата на брега, в циреите по лицето, в следите от
тояга по гърба на гребеца. Р ъцете ми и зглеж даха ви
наги м алко мръсни. По време на банята, протягайки на
робите крака за бръснене, с отвращ ение н аблю давах
здравото си тяло, този сякаш несломим механизъм, кой
то храносмилаш е, крачеш е, успяваш е да спи и рано
или късно щеше отново да се върне към плътските н а
слади. П онасях само присъствието на неколцина слу
жители, които си спомняха за мъртвия; те го бяха оби
чали по своему. С кръбта ми намираш е отглас в м алко
нанвната тъга на един от масаж истите ми или на ста
рия негър, натоварен да се грижи за лампите. Но тяхната м ъка не им пречеше д а се смеят тихо помеж ду си,
разхож дайки се на хладина по брега. Една сутрин, к а к 
то бях облакътен на парапета, видях един роб, конто
кормеше пиле в кухненското отделение — едно от хиля
дите, отглеж дани в мръсните люпилни на Египет; той
изтръгна с ръка лепкавия куп вътреш ности и ги хвър
ли във водата. Е два успях да отвърна очи от гл ед ката,
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и повърнах. По време на престоя ни във Ф ила, на п р аз
ненствата, организирани в наш а чест от управителя,
едно тригодишно, черно като катран дете, син на нубийския вратар, се промъкна в галериите на първия
етаж , за д а погледа танците, и падна от тази височина.
Н аправиха всичко възмож но д а скрият неприятната
случка от нас; в ратарят сдърж аш е риданията си, за да
не смущ ава гостите на своя господар; изведоха го през
кухнята заедно с трупа; въпреки това успях д а съзра
раменете му, които се свиваха и отпускаха конвулснвко
като под ударите на бич. И мах чувството, че поемам
бремето на тази бащ ина скръб, както поемах м ъката на
Херкулес, А лександър и П латон, оплакващ и мъртвите
си другари. И зпратих няколко златни монети на не
щ астника; човек не може да направи нищо повече. Ви
дях го два дни подир това; беше изтегнат на п рага и
блаж ено се пощеше на слънце.
О твсякъде зап ри иж даха послания; П анкрат ми из
прати най-сетне завърш ен ата си поема — посредствено
съчинение в омировски хекзаметрн, но името, което се
повтаряш е почти във всеки стих, го правеш е по-вълнуващ о за мен, отколкото много шедьоври. Нумений ми
изпрати едно ,,У тешение“, написано според всички пра
вила; четох го цяла нощ; в него не липсваш е нито една
от общоприетите за случая баналности. Неустойчивите
теории, изградени от човека като защ ита срещу см ъртта,
и зр азяват две тенденции: първата представя см ъртта
като неизбежно зло; напомня ни, че нито красотата, ни
то младостта, нито лю бовта могат да избягнат разл о
жението; тя ни доказва, че ж ивотът и съпътствуваш ите
го беди са по-ужасни от сам ата смърт и че е по-добре
да умреш, отколкото д а остарееш . С луж ат си с тези ис
тини, за да ни склонят към примирение, а те най-често
са оправдание на отчаянието. Вторият вид аргументи
противоречат на първия, но наш ите философи не са чак
дотам придирчиви; тук вече не става дума д а се прими
риш със см ъртта, а д а я отречеш. Единствено душ ата
била важ н а; самокадеяно приемаха като ф акт безсм ър
тието на тази абстрактна същност, за която не сме чу
ли да същ ествува извън тялото и чиято реалност не са
си дали труда да докаж ат. Не бях толкова уверен в то
ва: щом усм ивката, погледът, гласът, тези едва долови
ми реалности преставаха да същ ествуват, защ о не и
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душ ата? Не мислех, че тя е непременно по-нематериална, отколкото, да речем, телесната топлина. П ренебрег
ваха мъртвеца, от когото бе отлетяла душ ата, обаче той
беше единственото нещо, което ми бе останало, единст
веното доказателство, че живият юноша бе същ еству
вал. С мята се, че безсмъртието на човешкия род изкуп
ва всяка индивидуална смърт: съвсем не ме утеш аваш е
мисълта, че цели поколения витинци ще се р аж д ат до
к рая на вековете по бреговете на Сангариос. Говореха
за слава — красива дума, която изпълва сърцето, и се
опитваха да установят м еж ду нея и безсмъртието ня
какво измамно единство, като че ли следата, която ос
тавя след себе си даден човек, е равносилна на него
вото присъствие. П оказваха ми лъчезарен бог вместо
трупа му: аз сам ият бях създал този бог и му вярвах
по своему, но н най-завидната посмъртна съдба сред
звездните сфери не мож еш е да изкупи краткия му ж и 
вот; богът не можеше д а замени живото създание, което
бях загубил. В ъзм ущ аваш е ме упорството, с което пре
небрегват фактите в полза на хипотезите, както и неж е
ланието да признаят, че бляновете са само блянове. Д р у 
гояче разбирах дълга си на жив човек. С мъртта щ е
ше д а бъде напразна, ако нямах смелостта д а я гледам
в лицето, д а помня тази действителност от м раз, м ъл
чание, съсирена кръв и безжизнени крайници, които чо
век так а бързо потулва с пръст и лицемерие; предпочи
тах сам д а напипвам пътя си в тъмното, без помощта
на тази сл аб а светлина. Чувствувах, че започват д а се
д разн ят от продълж ителната ми скръб; впрочем в ъ зм у
щ аваш е ги повече силата й, отколкото нейната причи
на, Ако се бях отдал на съ щ ата печал поради см ъртта
на брат или син, пак щ яха да ме упрекват, че плача к а 
то ж ена. П ам етта на повечето хора прилича на зан ем а
рено гробище, където почиват без почести покойниците;
които са престанали да обичат. В сяка продълж ителна
скръб е упрек срещу тяхната къса памет.
Лодките ни отведоха до мястото край реката, къде
то започваш е да израства Антиноя. Бяхме по-малобройни от преди: Л уций, с когото почти не се бях ви ж дал,
бе отпътувал за Рим, където м ладата му ж ена бе то
ку-що родила момче. Неговото зам инаване ме отърва
от множество любопитни натрапници. Строителните р а 
боти изменяха линията на брега; сред купчините р а з
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чистена пръст вече се очертаваха бъдещ ите основи на
сградите; но не м ож ах да разп озн ая с точност мястото
на жертвоприношението. Б алсам ьорите ми предадоха
резултата от своя труд: полож ихме тесния ковчег от
кедрово дърво в саркоф аг от порфир и го изправихме
в най-скритата зал а на храм а. П риближ их се със сви
то сърце до покойника. И зглеж даш е като натъкмен за
представление; твърдият египетски клаф покриваш е ко
сите му. Пристегнатите му с ленти кр ака п ред ставлява
ха дълъг бял вързоп, но профилът на м ладия сокол не
беше променен; познах сянката, която хвърляха мигли
те върху боядисаното му лице. Преди да завърш ат об
виването на ръцете, пож елаха да се възхитя на п озла
тените му нокти. След това започнаха молебствията;
чрез устата на ж реците покойникът заявяваш е, че е
бил винаги искрен, неизменно целомъдрен, милостив и
справедлив, хвалеш е се с добродетели, които, ако ги
бе притеж авал, щ яха завинаги да го поставят извън ж и 
вите. Горчив мирис на там ян изпълваш е помещението;
стори ми се, че виж дам усмивка на устните му през об
л ака дим и сякаш красивото му, но неподвиждно лице
трептеше. П рисъствувах на тайнствените заклинания,
с които жреците целят да застав ят душ ата на покойни
ка да въплъти частица от себе си в статуите, които з а 
винаги ще зап азя т спомена за нея; имаш е и други, още
по-странни заръки. Когато церемонията свърши, покри
ха лицето му със зл атн ата м аска, и злята по восъчния
калъп; тя прилепна плътно о чертите му. Твърде скоро
красивата и неразруш има повърхност щеше да погъл
не в себе си нейния блясък и топлина и тя завинаги
щеше да почива в херметично затворения саркоф аг —
бездушен символ на безсмъртието. Н а гърдите му поло
жиха китка от акациев цвят. Д есетина м ъж е поставиха
на мястото му теж кия капак. Аз още се колебаех за
точното местоположение на гроба. Спомних си, че з а 
повядвайки търж ества за обож ествяването му, придру
жени навсякъде с траурни чесгвувания, сечене на моне
ти и издигане на статуи на обществените места, бях
изключил Рим: боях се д а не увелича враж дебността,
с която повече или по-малко се отнасят към всеки люоимец-чужденец. К азах си, че няма да бъда винаги там,
за Да закрилям гроба му. Паметникът, предвиден' пред
вратите на Антиноя, също ми и зглеж даш е твърде от
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крит и несигурен. П оследвах съвета на жреците. Те ми
посочиха на около три левги от града, сред склоновете
н а арабските планини, една от пещерите, предназначе
ни за гробница на египетските царе в миналото. Д вой ка
волове изтегли по стръмнината теж кия саркофаг. Спус
н ах а го на дъното на един от тези кладенци с помощта
н а въж ета и го опряха до една стена на скалата. Синът
на Клаудиополис слизаш е в гроба като фараон, като
П толемей. Оставихме го сам. Той навлизаш е в без
крайната вечност, където ням а въздух, нито светлина,
нито сезони и в сравнение с която всеки живот и зглеж 
д а кратък; бе достигнал тази неизменност и може
би покой. Хиляди векове, които все още се съ държ аха
в плътното лоно на времето, щ яха да преминат над то
зи гроб, без да го върнат към живот, по така също без
нищо д а прибавят към см ъртта му, без д а отрекат ф а к 
та, че е бил. Хермоген ме хвана за ръка и ми помогна
д а и зл яза на открито; едва ли не с радост се озовах па
повърхността, под студеното синьо небе, между два бло
ка червеникава скала. О станалата част от пътя бе к р а т 
к а . От А лександрия и м ператрицата отплава за Рим.
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В ърнах се в Гърция по суш а. П ъту
ването продълж и дълго. И мах основание да мисли, че
това вероятно щ еш е д а бъде последната ми официални
обиколка из О риента; толкова повече държ ех д а огле
дам всичко със собствените си очи. Видях в нова свет
лина Антиохия, където спрях за няколко седмици; бях
по-малко чувствителен, отколкото в миналото към м а 
гията на театрите и празненствата, към очарованието
на градините в Д аф не, към допира е ш арен ата тъ л п а.
Повече от друг път ми правеш е впечатление неизмен
ного лекомислие на този присмехулен и злоречив на-1
род, който ми напомняш е александрийския, нелепостта
на псевдойнтелектуалните му занимания, б ан ал н ата по
казност и разкош на неговите богаташ и. ^Цочти никой
от градските първенци не бе взел присърце проектите
ми за строежи и реформи в Азия' като' цяло; зад овол я
ваха се да и звлекат някаква пойза за град а си или найвече за себе си. З а кратко време се замислих за въ зм о ж 
ността да издигна значението на Смирна или на П ергам за сметка на високомерната сирийска столица, оба
че недостатъците на Антиохия са присъщи на всяка
метрополия: нито един голям град не м ож е даЛ-бъде
предпазен от тях. О твращ ението дои към градския ж и 
вот ме н акара д а хвърля още повече усилия, ако това
беше бъзможно, в провеж дането на аграрни реформи;
най-сетне завърш их д ългата и слож на реоргани зац и я
на императорските имения в "Мала Азия; това беше доб
ре както за селяните, так а а за Д ъ р ж ав а та. В Т ракия
Държех да посетя отново Андринопол, където се бяха
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стекли ветерани от сарм атските и дакийските войни,
привлечени от даренията на земи и нам алените д ан ъ 
ци, С ъщ ият план трябваш е да бъде приложен и в Ан
тиноя. О тдавна бях освободил от данъци лекарите и
учителите с надеж да д а създам добри условия за р а з
витие и просъщ ествуване на една средна, но зн аещ а и
сериозна класа. П ознавам слабостите й, но една Д ъ р 
ж а в а може да пребъде само чрез нея.
Атина оставаш е моят предпочитан град; бях смаян,
че красотата й зависи толкова малко от спомените —
моите собствени или тези от историята; градът и зглеж 
д аш е ков всяка сутрин. Този п ът се настаних у Ариан.
Посветен в Елевсина като мен, той бе осиновен от една
от знатните жречески фамилии на Атика на име Керикес, както аз сам ият бях осиновен от Евмолпидите. Б е
ше си взел ж ена от същ ия род — изискана и горда атинянка. И д вам ата ме об граж д аха със сдърж аното си
внимание. Д ом ът им се нам ираш е на няколко крачки от
новата библиотека, с която бях дарил Атина и където
не липсваш е нищо от онова, което мож е д а .улесни р а з
м исъла и предш ествуващ ия го покой: удобни столове,
подобаващ о отопление за нерядко острите зими, лесен
достъп до галериите, където се пазеха книгите, а л а 
бастъ рът и златото на дискретен и отм оряващ разкош .
Особено внимание бе отредено на избора и на разп оло
ж ението на осветлението. Все по-силно изпитвах н уж 
д ата д а събера и зап азя старите книги и д а натоваря
добросъвестни писари да н ап равят нови копия от тях.
Тази достойна зад ач а ми се виж даш е също так а неот
лож на, както помощите, отпускани на ветерани и на мно
годетни и бедни семейства; к азвах си, че няколко войни
и съпътствуващ ата ги мизерия, един-единствен период
на груби нрави или варварство под вл астта на някой не
разумен владетел щ яха д а б ъ д ат достатъчни, за д а з а 
гинат завинаги идеите, дош ли д о нас с помощта на те
зи крехки предмети от влакн а и мастило. Струваш е ми
се, че всеки, който е бил достатъчно щ астлив да пол
зува повече или по-малко това културно наследство,
има мисията д а го съхранява и предава по-нататък на
останалото човечество.
Четох много през този период. Б ях подтикнал Флегон д а напиш е серия оп хрон и ки под заглавието „О лим
пиади*1, които да^ б ъ д ат продълж ение на К сенофонтовата
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Д е л ен и к а“ и да св ъ р ш вате моето царуване; д ъ рзъ к з а 
мисъл поради това, че огромната история на Рим се
свеж даш е до просто продълж ение на гръц ката история.
С тилът на Флегон е досадно сух, но д аж е събирането
и установяването на ф актите щеше д а бъде нещо само
по себе си. Този проект ми вдъхна ж елание отново да
препрочета историците от миналото; пречупени през соб
ствения ми опит, произведенията им ме изпълниха с
мрачни мисли; енергията и добрите намерения на всеки
държ авник изглеж даха незначителни в сравнение с
произволното и същевременно неизбежно развитие на
нещата, с потока от събития, прекалено объркани, за
д а могат да ,бъдат предвидени, насочвани или преценя
вани. Поетите също ме зани м аваха известно време; до
падаш е ми д а призовавам чистите и ясни гласове от
далечното минало. Особено близък ми стана Теопш д,
аристократ в изгнание, наблю даващ без илюзии и без
снизходителност човешките дела и винаги готов да из
обличи онези грешки и заблуди, които наричам е наши
беди. Този прозорлив човек беше вкусил от мъчителни
те сладости на лю бовта; въпреки подозренията, рев
ността и взаимните упреци, в р ъ зката му с Кири бе
продълж ила до старостта на единия, до зр я л а та в ъ з
раст на другия: безсмъртието, което бе обещ ал на м л а
деж а от М егара, не беше празнословие, щом споменът
за него беше стигнал до мен след поведе от шест ве
ка. И зм еж ду старите поети най-много ми хареса Антимах: обичах отвлечения му, но богат стил, обш ирните
и все пак до крайност сбити ф рази, подобни на големи
бронзови чаши, пълни с теж ко вино. Предпочитах не
говия р азк аз з а странствуванията на Язон пред по-раздвижения цикъл на „А ргонавтите“ от Аполоний: Антимах бе вникнал по-добре в тай н ата на хоризонтите и
пътеш ествията, на сянката, хвърлена от тленния човек
върху вечните пейзажи. Беш е оп лакал горчиво см ъртта
иа ж ена си Л иде и д ал името на покойната на дълга
поема, която съдърж аш е всички легенди за скръбта и
смъртта. Тази Лиде, която вероятно не бих заб ел язал ,
ако беше ж и ва, ми стана близка и по-скъпа от много
ДРУги женски лица в собствения ми живот. Тези почти
забравени поеми възвръщ аха постепенно вярата ми в
безсмъртието.
П регледах собствените си творби: любовните с т и х о
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юе и поемите, писани по различни поводи, од ата в п а
мет на Плотина. М ож е би някой щеше да прояви ж е л а 
ние да ги прочете един ден. Ц икъл от непристойни сти
хове ме н акара да се поколебая, но реших д а ги оста
в я. И най-лочтените ни граж дани пиш ат подобни, но
з а тях това е само игра: бих искал моите да бъдат' не
що друго — точен образ на голата истина. Но и в то
зи, както в много други случаи ние оставам е в плен
на най-изтърканите баналности: започнах да си д авам
см етка, че само душ евната дързост не е д остагьчна, за
д а ни отърси от тях, и че поетът търж ествува над ш аб
л о н а и н ал ага своята мисъл над думите с цената на
почти толкова продълж ителни и неотстъпни усилия,
каквито бяха моите императорски начинания. Щ о се
о тн ася до мен, можех д а се н ад явам само на ряд ката
сполука на лю бителя: нямаш е д а бъде малко, ако от
ц ялото това пустословие все п ак останеха два или три
стиха след мен. По същото време нахвърлих плана на
д оста амбициозно съчинение в проза и стихове, в което
възн ам ерявах д а съчетая сериозното с иронията, да
вклю ча някои любопитни факти, на които съм бил сви
детел през ж ивота си, както и собствените си разсъ ж д е
ния и мечти; всичко това щеше да бъде свързано по
средством най-тънка нишка — един вид нов, но по-суров С атирикон. В него щ ях да излож а идеята на Хсрак л и т за вечния кръговрат, която бе станала и моя. З а 
сега обаче изоставих този прекалено амбициозен проект.
С ъщ ата година проведох много разговори с ж р и ц а
т а , която ме бе посветила в Елевсина някога (и чието
име трябва да остане в тай н а), за да уточним една по
една всички подробности по култа към Антиной. Вели
ки те елевсинеки символи п р о д ъ лж ав ах а д а излъчват съ
щ ата успокояващ а сила; мож е би светът няма никакъв
см исъл, но ако все пак има някакъв, в Е левсина той се
и зр азя в а по-мъдро и по-благородно, отколкото друга
де. П од влияние на тази ж ена започнах д а проектирам
админисгративното деление на Антиноя, с нейните д е
ми, улици и градски квартали по примера на бож естве
ния свят, който ведно с това беше и преобразеното от
раж ение на собствения ми живот. Тук бяха представе
ни всички богове — Хестия и Бакхус, домаш ните и оргийните заедно с небесните и задгробните бож ества.
С лож их и имената на моите императорски предци Тра-

198

яя и Н ерва, станали неделим а н ает от тази символична
система. Името на П лотина същ о фигурираш е, както н
добрата М атидия, уподобена на Д ем етра; собствената
ми ж ена, с която п оддърж ах сърдечни отношения по
това време, също участвуваш е в шествието о т бож ест
ва. Н яколко месеца шо-късно дадох на един о т к в а р т а 
лите в Антиноя името на сестра си Полина. В послед
ните години бях влошил отношенията си със съпругата
на Сервиан, но покойната П олина заем аш е дължимото
си място на единствена м оя сестра в този град на спо
мена. Градът на скръбта се превръщ аш е в идеално сре
дищ е на възпом инанията — Елисейски полета на един
живот, място, където всички противоречия н ам и рат ре
шение и където всяко нещо беш е по своему свещен,».
Стоях пред един прозорец на А риановата къщ а в
обсипаната със звезди нощ и разм иш лявах н ад сл о в а
та, които египетските жреци бяха издълбали върху
саркоф ага на Антиной: „Той се подчини на небесната
повеля.“ В ъзмож но ли е небето -да ни изпращ а посла
ния, които сам о най-добрите о т нас чуват, докато оста
налото човечество не долавя нищо друго освен подтис
кащ о безмълвие? И елевсинската ж рица, и Хабрий в яр 
в аха в това. Б их искал да са прави. В иж дах отново
длан та на м лад еж а, изгладена от см ъртта, так ав а, как
вато я бях видял за последен п ът в деня на балсам и 
рането; линиите, които ме бяха тревож или в миналото,
б ях а изчезнали; тази длан приличаш е на восъчна таб 
личка, от която бе изтрита изпълнената заповед. Но
тези възвиш ени твърдения осветляват, без да сгряват,
подобно на звездния светлик, и околната нощ става
ощ е по-непрогледна. Ако сам ож ертвата на Антиной бе
ше н атеж ала в моя полза горе, на небесните везни,
последиците от този уж асен дар все още не се п роявя
ваха; това не бяха нито б лагата на живота, нито б л а 
гата на безсмъртието. Е два се осм елявах д а ги назова
е някакво име. П онякога, твърде рядко, сл аб а светлинк а затрептяваш е безучастно на хоризонта на моето н е
бе.; тя не правеш е ио-добър нито света, нито мен самия.
П родълж авах да се чувствувам по-скоро пропаднал,
отколкото спасен.
Приблизително по това време християнският епис
коп К вадрат ми изпрати една въ зхвала на своята в я
р а. М оят принцип беше да поддърж ам към тази секта
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съвърш ено справедливата’ л т г и я н а поведение, следвана
и от Траян в най-добрия му период; неотдавна бях при
помнил н а всички провинциални управители, че зак р и 
л ата на закона се отнася до всички граж дани и че кле
ветниците на християните ще б ъ д ат наказвани, в слу
чай че въ зб уж д ат срещ у тях недоказани обвинения.
А ла всяка търпимост, проявена по отношение на ф ана
тиците, незабавно ги кара да мислят, че към кау зата
им се проявява съчувствие; мъчно си представям, че
К вадрат ее е н ад явал д а ме н аправи християнин; във
всеки случай ж еланието му беше д а ми д окаж е пре
възходството на своето учение и най-вече неговата безвредност за Д ъ р ж ав а та. Прочетох произведението му;
от любопитство натоварих Флегон д а събере сведения
за ж ивота на м ладия пророк, основател на сектата, на
име Исус, станал ж ертва на еврейската нетърпимост
преди около сто години. И зглеж да, че м ладият мъдрец
бе оставил известни поучения, близки д о тези н а Орфей1,
е когото го сравн яват понякога последователите му.
Въпреки подчертано бан алн ата проза на К вадрат, не
останах безчувствен към затрогващ ото очарование от
добродетелността на тези прости хора, от тяхната чисто
та и наивност, от привързаността им един към друг;
всичко това напомняш е трърде много братствата, кои
то бедните или робите основават почти навсякъде в мно
голюдните градски покрайнини в чест на нашите бого
ве; в този свят, който въпреки всичките ни усилия оста
ва суров и безразличен към човешките мъки и н адеж 
ди, подобни м алки сдруж ения за взаимопомощ п ред ла
гат упование и утеха на много нещастници. С ъзнавах
обаче, че те крият известни опасности. П рославата на
детските и робски добродетели ставаш е за сметка на
по-мъжествени и во-далновидии качества; зад сд ърж а
н ата и безобидна невинност прозираш е ж естоката не
преклонност на ф анатика, изправен пред начини на ж и 
вот и на мислене, които не споделя, наглото високоме
рие, поради което предпочита себе си пред останалото
човечество, както и неговият съзнателно ограничен све
тоглед. Много скоро се уморих от измам ливите аргу
менти на К вадрат, както и от откъслечните теоретични
постановки, неумело заимствувани от философските нге
писания. Загри ж ен за правата вяра, дълж и м а на наш и
т е богове, Хабрий бе разтревож ел от н ап ред ъ ка в а п о
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добни секти сред простолюдието на големите град ове;
той се боеше за древните ни религии, които не н ал агат
игото на никоя догма и се поддават на най-разно
образни тълкувания, каквато е сам ата природа, позво
лявайки на хората с по-строг морал д а си изградят, ак о
ж елаят, по-висока нравственост, без да обвързват м а 
сите с твърде строгй предписания, които биха породили
веднага принуда и лицемерие. Ариан споделяш е тези
схващ ания. П рекарахм е ц ял а вечер в разискване на по
велята, според която трябва да обичаш ближ ния к а к то
себе си; тя противоречи твърде много на човеш ката при
рода, за д а бъде и зпълнявана искрено от простолю дие
то, което винаги ще обича само себе си, и не подхож да
ни най-малко на философа, който не храни особено неж 
ни чувства към собственото си аз.
Впрочем в много отношения мисълта на нашите фп>лософи ми се струваш е също так а ограничена, обърка
на или безплодна. Три четвърти от интелектуалните нт
занимания не са нищо друго освен празни умувания; з а 
давах си въпроса дали тази нарастващ а пустота се д ъл
жи на спадане на интелектуалния уровен или на нрав
ствен упадък; каквато и да беше причината, умстве
ната посредственост н авсякъде вървеш е за ръка с учуд
ващ а душевна низост. Б ях натоварил Херод Атик да?
наглеж да строеж а на една водопроводна мреж а в Т роада; той се възползува от случая и разхити общ естве
ните пари по най-безсрамен начин; когато го повиках
да даде отчет за ^гореното, отговори нахално, че е до-,
статьчно богат и ще покрие липсващ ите суми; богатст
вото му беше скандално само по себе си. Н еотдавн а
починалият му бащ а бе намерил начин д а го лиши ти
хомълком от наследство, правейки щедри дарения на
атинските граж дани; Херод твърдо отказа д а изпълни
бащиното си завещ ание; процесът, който последва, про
дълж ава и до днес. В Смирна Полемон, мой някогаш ен
приближен, си позволил да изпъди делегация от рим 
ски сенатори, които сметнали, че могат д а разчи тат на
гостоприемството му. Б ащ а ти Антонин, най-кроткият
човек, се разгневил; н акрая държ авн и кът и соф истъг
се сбили; този юмручен бой, недостоен за един б ъд ещ
император, беше двойно по-недостоен за един гръцки
философ. Фаворин, това алчно дж удж е, което бях обси
пал с парн и почести, сипеше навсякъде остроумия, чий
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то герой бях аз. По неговите думи тридесетте командуван и от мен легиона били единствените ми силни ар гу 
менти във философските спорове, на които суетно съм
се отдавал и в които той обикновено се стараел да оста
ви последната дума на императора. Това означаваш е,
че ме обвинява едновременно в самонадеяност и з глу
пост, и най-вече, че се перчи с невероятната си подлост.
П едантите неизменно се дразнят, когато някой друг по
зн ава тясната им дисциплина толкова добре, колкото
самите те; всичко предизвикваш е злобните им заб ел еж 
ки; бях наредил д а вклю чат в училищните програми твор
бите на твърде пренебрегваните Хезиод и Ений; тесно
гръдите умове незабавно ми приписаха ж еланието да
развен чая Омир и кристално чистия Вергилий, когото,
напротив, непрестанно цитирах. Нищо не можеш е да се
н аправи с подобни хора.
Ариан стоеше много над тях. О бичах д а разговарям
с него за всичко. Бе зап ази л я р ъ к и дълбок спомен за
витинския юноша; бях му благодарен, че поставя тази
любов, на която бе свидетел, наравно с великите д р у ж 
би от древността; от време на време говорехме за това
и въпреки че не бе изречена никаква л ъ ж а, имах чув
ството, че нещо фалш иво се прокрадва в думите ни;
истината сякаш изчезваш е за д възвиш ените слова. Поч
ти еднакво бях разочарован и от Хабрий; сляпата му
привързаност към Антиной бе обич на стар роб към
м лади я му господар, но изцяло завл ад ян от култа към
новия си бог, той сякаш бе заличил от паметта си спо
мена за ж ивия младеж . Ч ерният Евфорион поне беше
наблю давал ж ивота ни по-отблизо. Ариан и Хабрий ми
бяха скъпи и ни най-малко не мислех, че стоя по-висо
ко от тези двам а честни хора; въпреки това в отделни
моменти ми се струваш е, че съм единственият, който се
стар ае да държ и отворени очите си.
Д а , Атина си оставаш е красива и аз не съ ж ал явах,
че бях подчинил ж ивота си на гръцките принципи. На
тях дълж им всичко човешко, организирано и смислено
у нас. С лучваш е ми се да си казвам обаче, че някак
тром авата сериозност на Рим, неговото чувство за по
следователност, увлечението му по конкретното са били
необходими, за да превърнат в действителност онова,
което оставаш е само прекрасна идея или красив душ е
вен порив в Гърция. П латон бе написал „ Д ъ р ж а в а т а “ И
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възславил идеята за С праведливостта, но не Друг, а ние,
поучени от собствените си грешки, се мъчехме да н а
правим от Д ъ р ж а в а та маш ина, годна д а служи на чо
века при възмож но н ай -м алък риск да бъде прем азан
о т нея. Д у м ата филантропия е гръцка, но наш ият зак о
новед Салвий Ю лиан и аз сам и ят правехме всичко, за
д а внесем промяна в окаяното положение на роба. По
стоянството, предвидливостта, гри ж ата към подробно
стите, които уравновесяват и най-дръзките общи идеи,
бяха качества, на които ме бе научил Рим. С лучваш е
ми се да откривам дълбоко в себе си и просторните
тъжни п ейзаж и на Вергилий, и неговия забулен в сълзи
дечерен здрач; ако се ровех още по-навътре, се н атък
вах на парещ ата тъга на Испания и на дивата й необузданост; мислех за капките келтска, иберийска и може
би пуническа кръв, които вероятно се бяха влели във
вените на римските колони от муниципията в И талика;
припомнях си, че бащ а ми носеше прозвището „Африкан ец а“. Гърция ми бе помогнала д а оценя онези еле
менти в природата ми, които не бяха гръцки. Същото
беш е и с Антинон: бях го превърнал в сам ия символ
на тази страна, страстно влюбена в красотата; вероят
но щеше да бъде нейният последен бог. И все п ак из
исканата П ерсия и дивата Т ракия се бяха слели във
Витиния с овчарите на древна А ркадия: леко гъ р б а
вият му нос напомняш е профила на паж овете от двора
на Хозрой, а широкото му лице с изпъкнали скули —
лицата на тракийските конници, които препускат по
бреговете на Босф ора и огласят нощта с гърлените си
и тъжни песни. Никое определение не беше достатъчно
напълно, за д а съ дъ рж а всичко.
Същ ата година завърш их п реработката на атинската
конституция, зап очната много по-рано. В ръщ ах се, до
колкото бе възмож но, към древните демократични зак о 
ни на Клистен. Н ам аляван ето на многочислените д ъ р 
ж авни служители облекчаваш е държ авн и те разходи;
противопоставих се на откупуването на данъци — разорителна система, която за съж аление все още се п р ак
тикуваш е тук-таме от някои местни администратори.
Приблизително по същото време направих дарения в
полза на университетите, които помогнаха на Атина да
стане отново важ ен учебен център. Ц енителите на к р а
сотата, които се бяха стичали в този град преди мен,
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се бяха задоволили да се възхи щ ават от, негсщите па
метници, без да се вълнуват от н арастващ ата нищета на
жителите му. З а разли ка от тях направих всичко, к а к 
вото можах, за д а увелича ресурсите на тази бедна
земя. Едно от големите начинания на царуването ми бе
осъществено м алко преди д а отпътувам: свикването на
ежегодни събрания в Атина, на които щ яха да се р а з
глеж дат всички дела на гръцкия свят, възвърна на то
зи скромен и съвърш ен град неговия ранг на метропо
лия. П роектът се бе превърнал в действителност чак
след щекотливи преговори с останалите градове, които
зави ж д аха на първенството на Атина или хранеха сре
щу нея отж ивяла многовековна завист; постепенно об а
че разум ът и д а ж е въодушевлението надделяха. П ърво
то от тези събрания съвпадна с откриването на Олимпейона; този храм се превръщ аш е повече от всякога в
символ на обновена Гърция.
По този случай в Дионисовия театър се състоя по
редица от особено успешни представления: мястото ми,
до това на Хиерофанта, бе едва забележ им о по-високо;
зан ап ред и ж рецът на култа към Антиной имаш е свое
то сред знатните и духовенството. С цената на театъра
бе разш ирена по мое нареж дане; украсяваха я нови
барелеф и; на един от тях моят м лад витинец получава
ше своеобразно вечно право на граж данство от елевсинските богини. В стадиона, предназначен за П анатенеите и преобразен за няколко часа в приказна гора,
организирах лов, в който участвуваха около хиляда ди
ви животни; така за краткото време на празненството
възкресих дивия и първобитен град на Иполит, поко
рен слуга на Д иана и на Тезей, другар на Херкулес. Н я
колко дни след това напуснах Атина. О ттогава не съм
се завръщ ал там.

Административното управление на И талия, предоста
вено от векове на добрата воля на преторите, никога
не е било окончателно систематизирано в закон. „Веч
ният едикт“, който уреж да веднъж за винаги въпросната материя, датира от тази епоха на ж и вота ми; от
години бях в писмена в р ъ зк а със С алвий Ю лиан по
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повод на тези реформи и завръщ ането ми в Рим уско
ри тяхното осъщ ествяване, Не ставаш е дум а д а се от
немат граж данските свободи на италийските градове;
тъкмо обратното — и в това, и в други отношения бих
ме спечелили много, ако не им налагам е насила едно
изкуствено единство; дори се учудвам, че известни му
ниции, често пъти по-древни от Рим, така бързо се от
ричат от своите понякога твърде разумни обичаи, за д а
заприличат във всяко отношение на столицата. М оята
цел беше д а н ам аля множеството противоречия и зл о
употреби, които в последна см етка превръщ ат съдеб
ната процедураг в тресавищ е, където почтените хора не
см еят да пристъпят, но което е благодат за злосторни
ците. Тази дейност изискваш е твърде много пътувания
из целия полуостров. Н яколко пъти отсядах в бивш а
та вила на Цицерон в Байи, купена в началото на моя
принципат; провинция К ам пания ме интересуваш е, з а 
щото ми напомняш е Гърция. Н а Адриатическия бряг,
в малкия град Адриа, откъдето дедите ми бяха еми
грирали за И спания преди близо четири века, бях по
четен с най-високите градски отличия; в едно полураз
рушено гробище, близо до бурното море, чието име но
ся, намерих урните на покойниците от моето семей
ство. Мислено се върнах към тези хора, за които не
знаех почти нищо, от които бях произлязъл и чиято
раса угасваш е с мен.
В Рим работеха н ад разш ирението на моя колоса
лен мавзолей, чийто план бе умело преработен от Д екриан; изграж дането му п родълж ава и днес. И деята за
кръгообразни галерии и за спускащ и се към подземни
зали ходове бе заим ствувана от Египет; моят зам и 
съл беше д а създам дворец на см ъртта, който д а не
бъде предназначен само за мен и непосредствените ми
наследници, но където ще почиват също бъдещ ите им
ператори, от които ни делят редица векове; така още
неродени владетели вече имаха определено място в моя
мавзолей. Заех се да украся празната гробница, и з
дигната на М арсвво поле в памет на Антиной; плоскодънна лодка бе д окарала от А лександрия голям брой
обелиски и сфинксове за тази цел. Нов проект зав л ад я
з а дълго време съзнанието ми и още не е престанал да
ме заним ава: построяването на Одеон — образцова биб
лиотека, съоръж ена с лекционни зали и», помещения за
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събрания, която да стане център на гръц ката култура
в Рим. Тя няма д а бъде так а великолепна, както но
вата библиотека в Ефес, построена три или четири
години преди това, нито така изискана и елегантна
както атинската библиотека. С м ятам поне д а съпер
ничи, ако не бъде равностойна, на александрийския
М узей; бъдещото й развитие ще бъде твоя гриж а. Д о 
като работех над плановете, често си спомнях прекрас
ния надпис, поставен от П лотина над входа на библио
теката, изградена по нейно нареж дане посред Траяновия форум: „Л ечебница за д у ш ата“ .
В илата бе вече почти завърш ена, так а че можех
д а пренеса там колекциите си, музикалните инструмен
ти и няколкото хиляди книги, купувани по време на
странствуванията ми. Устроих поредица от празненства,
в които всичко бе гриж ливо премислено — както ястия
та, так а и твърде ограниченият списък на гостите ми.
Д ърж ех всичко д а бъде в хармония с вед рата красо
та на градините и залите — плодовете д а бъдат чудес
ни като музиката, а обслуж ването — безупречно като
и зработката на сребърните подноси. З а пръв път проя
вявах интерес към избора на храните; наредих стриди
те д а бъд ат доставяни от Л укринското езеро, а рац и 
те — от галските реки. От ненавист към помпозната
небрежност, често характерн а за им ператорската тр а
пеза, наредих като правило всяко блюдо да ми бъде
показвано, преди д а бъде предлож ено д аж е на найнезначителния изм еж ду гостите ми; настоявах д а про
верявам' личио разходите на готвачите и доставчиците
и понякога си спомнях, че дядо ми беше скъперник.
Нито м алкият гръцки театър във В илата, нито лати н 
ският, едва ли по-обширен от него, бяха завърш ени;
въпреки това там бяха поставени няколко пиеси. По
мое ж елание бяха представени трагедии и пантомими,
музикални драм и и стари местни фарсове. Особено ми
допадаха изтънчените движ ения на танците; открих, че
имам слабост към танцьорките с кастанети, които ми
напомняха К адис и първите представления, на които
бях присъствувал като дете. Х аресвах металическия
звук, вдигнатите ръце, увиващ ите се около тялото или
развети воали на танцьорката, която престава д а бъде
жена, за да се превърне ту в облак, ту в птица, поня
кога във вълна, а друг -пЪт в ладия. Едно от тези съ з
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дания ме привлече за кратко време. К учетата и конете
не бяха’ занем арени по време на отсъствията ми; за«
варих кучеш ката козина все так а твърда, конския ко
съм — като коприна, а паж овете — все така красиви.
Организирах няколко ловки излета в Умбрия, на бре
га на Тразименското езеро, или по-близо до Рим — в
Албанските гори. Удоволствието отново бе извою вало
място в ж ивота ми; моят секретар Онезим ми сл уж е
ше за доставчик на любовни наслади. Знаеш е кога
трябва да избягва известна прилика или, обратно —
д а я търси. Ала припреният и разсеян лю бовник едва
ли бе обичан. П онякога срещ ах някое по-нежно и поумно от другите създание, някой, с когото сй струва
ше да разговаряш или може би да видиш повторно,
Подобна щ астлива случайност беше рядкост и без съ м 
нение вината за това беше моя, Обикновено се Задо
волявах д а утал ож а гл ад а си или да го зал ъ ж а. Д р у г
път ми се случваш е д а изпитвам истинско старческо
безразличие към тези игри,
По време н а безсънните си нощи обикалях из ко
ридорите на В илата, блуж даех от зал а в зал а и често
смущ авах някой майстор, зает с подреж дане на мо
зайките; минавайки, разглеж дах един Сатир от П раксител и спирах пред изображ енията на лю бимия по
койник. Всяко помещение, всеки портик бе украсен с
неговия лик. З атулвах с ръка плам ъка на лам п ата иг
леко докосвах с пръст каменната му гръд. Тези срещ и
услож няваха делото на паметта; дръпвах като завеса
белия пароски илй пентелейски мрамор и през засти
налите очертания се опитвах безуспешно д а се добли
ж а До живото създание, през твърдия кам ък — дастигна до плътта. П родълж авах обиколката си, а б ез
мълвната статуя отново потъваш е в мрака; само на
Няколко крачки от нея светлината на лам п ата ми осве
тяваш е следващ ия му образ; тези едри, бели фигури
по нищо не се отличаваха от привидения. С горчиви
на мислех за заклин ан и ята на египетските жреци, це
лящ и да привлекат душ ата на мъртвия в дървените'
изображ ения, които използуват за обредите си; бях
сторил' същото; бях омагьосал кам ъка, конто на свой
ред ме омагьосваш е; никога нямаш е д а се изтръгна
от неговото м ълчание’ и x л aд j занапред по-близки за
мен от топлината и гласа на' живите; съ зерц авах с укор

то в а опасно лице със загадъ чн а усмивка. С амо няколжо часа по-късно, изтегнат в леглото си, реш авах д а
по_ръчам на П апиас от А фродизия нова статуя; щ ях
да изискам по-точна линия на бузите там , където те
« д в а забележ им о хлътват под слепоочието, както и по
л е к наклон на гл авата към рамото; щ ях да се откаж а
от венците от лозови листа и гроздовете от скъпоцен
ни камъни и да оставя само великолепните му естестве
ни къдрици. Погрижих се д а н ам аля теглото на тези
барелеф и и бюстове, като н акарах д а ги и здълбаят
отвътре, за д а могат д а б ъ д ат пренасяни по-лесно.
Н ай-близките по прилика от тях ме п ридруж аваха н а
всякъде; за мен дори не е важ но дали са красиви,
или не.
Привидно водех разум но същ ествуване; изпълнявах
зад ъ л ж ен и ята си на император по-усърдно от когато
я д а било и вл агах в тях мож е би повече разбиране,
ак о не предиш ната ж ар. Б ях позагубил интерес към
новите идеи и срещи, както и онази пъргавина на ума,
която ми позволяваш е д а се слея с чуж дата мисъл, д а
и звлека полза от нея и едновременно с това д а я под
л о ж а на преценка. М оята любознателност, която счи
тах за движ ещ а сила на мисълта ми, една от основи
те на моя метод, сега се проявяваш е изключително в
дребни и незначителни нещ а; разпечатвах писмата,
'предназначени за приятелите ми, което ги обиж даш е;
това любопитство към техните любовни преж ивявания
и семейни кавги ме заб ав л яв аш е известно време. Впро
чем към това се прибавяш е известна д оза подозрител
ност: в продълж ение на няколко дни бях в плен на
стр ах а си от отравяне, уж асен страх, който бях съ зрял
в погледа на болния Траян някога и който никой в л а 
детел не се осм елява д а признае, тъй като изглеж да
абсурден, докато не бъде потвърден от събитията. П о
добна мнителност от страна на човек, изцяло погълнат
о т мисълта з а см ъртта, буди учудване, но нямам пре
тенцията да бъда по-последователен от всеки друг.
’Е д в а сд ъ рж ан а ярост и бясно нетърпение ме обзем аха
и пред най-дребните глупости или най-баналните ни
зости — отвращ ение, от което не изклю чвах и себе си.
В една от своите „С атири“ Ю венал се осмели да оскър
б и мима Н ари е, който ми харесваш е. Бях отегчен от
то зи надут и сърдит поет; никак не ми допадаш е дебе
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лаш кото му презрение към Ориента и Гърция, превзе
тата му почит към м нимата простота на дедите ни и
смесицата от подробни описания на порочност и добро
детелни изявления, които гъделичкат чувствата на чи
тателя и същ евременно приспиват
лицемерието му.
И маш е право на известно внимание като писател; и з
виках го в Тибур, за д а му съобщ я лично присъдата
з а заточението му. Занапред този хулител на римски
те удоволствия и охолство щ е мож е д а изучава на място
провинциалните нрави; неговите обиди към красивия
П арис бяха отбелязали края на собствената му пие
са. По същ ото време и Ф аворин се настани удобно
като изгнаник в Хиос, където аз сам и ят бих ж ивял с
удоволствие и откъдето злъчният му глас не можеше
да ме достигне. Също така приблизително по това вре
ме изгоних позорно от едно угощение един продавач
на мъдрост — мърляв циник, който се оплакваш е, че
умира от глад, сякаш тази пасмина засл у ж ав а нещо
по-добро; гледката на превития на две от уп лаха д ъ р 
дорко, който побърза д а изчезне, изпроводен от л а я на
кучетата и подигравателния смях на пажовете, ми д о
стави удоволствие: тази философска и литературна п а 
плач не ми вдъхваш е никакво уваж ение вече.
И най-незначителните греш ки в политическия ж и в о г
ме дразнеха точно както ме дразн еха и най-незабележ им ата неравност по кам енната настилка на В илата, и
най-леката следа от восък по м рам ора на някоя маса,
и най-дребният недостатък в някоя вещ, която бих ж е
л ал д а изглеж да съвърш ена и безупречна. Един док
л ад на Ариан, назначен неотдавна за управител на
Кападокия, ме предупреж даваш е, че от своето м алко
царство край Каспийско море Ф арасм ан продълж ава
да играе същ ата двойнствена роля, която ни бе стру
вала твърде скъпо при Траян. Това коварно царче тл ас
каше аланските пълчища към границите ни, а негова
та враж да с арменците и злагаш е на опасност мира в
Ориента. О тказа да се отзове на поканата д а дойде в
Рим, както бе отказал да присъствува на събранието
в С амосата четири години преди това. Вместо извине
ние получих като подарък триста златни одежди —
Царствени дрехи, в които облякох престъпници, п о д 
хвърляни на арената като храна на дивите зверове.
Тази твърде неуравновесена постъпка ме задоволи като
жеста на човек, който се чеше до кръв.
Н . Мс.моарнте на Адрипи
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И мах един секретар, посредствено създание, което
държ ех на служ ба само защ ото познаваш е до тън
кост канцеларските дела, но който ме изкарваш е из
търпение със своето упорито и злобно самодоволство,
с отказа си д а изпробва нови методи на работа, с м а 
нията си да се препира безкрайно по повод на найнезначителни дреболии. Един ден този глупак ме ядоса
повече от обикновено; посегнах д а го ударя; за нещ а
стие в момента държ ех стило, което нарани дясното
му око. Никога не ще заб р ав я вика на болка, несръч
но вдигнатата ръка, за д а се зап ази от удара, сгърче
ното и окървавено лице. И звиках незабавно Хермоген,
който му д ад е първа помощ; очният лекар К апито бе
консултиран след това, но напразно: окото беше загу 
бено. След няколко дни нещ астникът дойде отново на
работа; носеше п ревръзка на лицето си. И звиках го и
го помолих смирено д а определи сам р азм ера на в ъ з
награж дението, което му д ъ л ж ех за отплата. Отговори
ми със злобна усмивка, че иска само едно нещо — ново
дясно око. Н акрая все пак прие една пенсия. П ро
д ъ л ж ав а д а бъде на сл уж б а при мен, а присъствието
му ми служи като предупреждение и може би като в ъ з 
мездие. Н е съм искал да и звадя окото на този нещ аст
ник. К акто не съм искал см ъртта на един д вадесет
годишен юноша, който ме обичаше.

В Ю дея нещ ата въ рвяха от зл е по-зле. Въпреки
ожесточената съпротива на зелотите строителните р а 
боти в Ерусалим бяха на привърш ване. Б я х а допусна
ти редица грешки, поправими сами по себе си, но от
които бързо се възползуваха смутителите на реда. Е м 
блем ата на Д есетия експедиционен легион представля
ва глиган; както е прието, поставиха този символ над
градските врати; непривикнало с рисуваните или ваяни
изображ ения и лишено от векове насам от тях поради
едно крайно неблагоприятно за развитието на изкуст
вата суеверие, простолюдието видя в този символ об
раза" на свиня и възприе
незначителния ф акт като
оскърбление към израелските нрави. Т ърж ествата по
случай еврейската Н ова година, чествувана под зву
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ците на тръби и овнешки рогове, беше повод за къ р
вави сбивания всяка година; нашите власти заб ран и 
ха публичното четене на н якаква си прочута легенда,
посветена на подвизите на една еврейска героиня, коя
то станала налож ница на персийски цар и зап овядала
да избият безпощ адно враговете на презрения и пре
следван народ, от който произхож дала. Равините успя
ваха д а четат през нощта това, което уп равителят Тиней Руф заб ран яваш е през деня; кръвож адни ят р а з
каз, в който перси и евреи си съперничеха по ж есто
кост, възбуж даш е до полуда националната ярост на
зелотите. Н акр ая същ ият Тиней Руф, инак твърде р а з
умен човек, който проявяваш е интерес към израелските
притчи и традиции, реши д а приложи и към еврейския
обичай на обрязването строгите н аказателни мерки на
закона против кастрацията, обнародван неотдавна от
мен и насочен най-вече срещу насилията, уп раж н ява
ни върху м лади роби с цел за печалба или за р а з
врат. Той се надяваш е, че така ще унищ ожи един от
белезите, на които се основава претенцията на И зраел,
че се разли чава от останалото човечество. Когато по
лучих това известие, не успях да си д ам достатъчно
сметка за опасността от тази мярка, още повече, че
мнозина от просветените и богати евреи в А лександрия
и Рим бяха престанали д а п одлагат дец ата си на този
обичай, който ги излага на присмех в обществените
бани и гимнастическите зали, като успяваха да скрият
и върху ,,себе си следата от него. Д ори не подозирах
до каква степен се р азл и чават от истинските израилтяни банкерите и колекционерите на скъпоценни съдсЪе
за смирна.
Вече казах, че нищо от всичко това не беше непо
правимо. Непоправими бяха само ом разата, взаимното
презрение и озлоблението. По принцип ю дейската рели
гия има своето място сред другите религии в империя
та; в действителност от векове насам И зраел отказва
Да бъде един изм еж ду многото други народи, прите
ж аващ един изм еж ду многото други богове. И найдивите даки зн аят, че техният Залм оксис се нарича
Юпитер в Рим; пуническият Б а а л от връх Касий се
идентифицира охотно с Бога Отец, който държ и в ръка
П обедата и от когото е родена М ъдростта; египтяните,
толкова суетно горди с тяхната десетвековна митология,
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приемат, че Озирис е Бакхус, носител на погребални
символи; суровият М итра знае, че е брат на Аполон.
Никой друг освен израелският народ ням а наглостта
д а затвори ц ял ата истина в тесните рамки на еднаединствена идея за божественото, нанасяйки оскърбле
ние на многоликия Бог, който съ дъ рж а всичко; никой
друг бог не е надъхал своите поклонници със същото
презрение и ом раза към онези, които се м олят пред
различни олтари. Ето защ о особено много държ ех да
направя от Ерусалим град като всички останали, в кой
то множеството раси и религиозни култове биха могли
д а съж ителствуват в мир; заб равях, че в борбата м еж 
д у ф ан ати зм а и здравия разум последният рядко взима
надмощие. О ткриването на училищ а с преподаване на
гръцка литература предизвиква негодувание сред д у 
ховенството на стария град; равинът Йешуа, приятен
и начетен човек, с когото често бях разговарял в Ати
на и който правеш е всичко възмож но д а получи опро
щение от своя народ зар ад и
чуж дата си култура и
връзките си с нас, нареди на своите ученици д а изуча
ват тези светски науки само при условие, че м огат да
им посветят време, което не принадлеж и нито на деня,
нито на нощта, тъй като юдейският закон трябва да,
бъде изучаван ден и нощ. Един важ ен член на С инед
риона, И смаил, който м инаваш е за привърж еник на
рим ската кауза, предпочете да остави племенника си
Бен Д а м а по-скоро д а умре, отколкото да приеме ус
лугите на гръцкия хирург, който му бе изпратен от
Тиней Руф. Д окато в Тибур все още търсехме начин
да умиротворим духовете, без да д авам е вид, че от
стъпвам е пред исканията на фанатиците, случи се найлошото; един бунт на зелотите завърш и с успех в Е ру
салим.
Н я как ъ в авантю рист, и злязъл от утайката на наро
да, на име Симон, който се самоименуваш е Б ар Кохб а — Звездният син, изигра в бунта ролята на напоен
със зифт факел, на първа искра. М ожех да съдя за
него само по слухове; срещ нахме се един-единствен път
лице с лице в деня, в който един центурион ми донесе
отсечената му глава. Готов съм да му призная извест
на гениалност, която винаги е нужна, за д а се издигнеш
так а бързо и високо в човешките дела; никой не пече
ли подобно влияние, без д а притеж ава поне известни
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елементарни способности. Умерените евреи първи обви
ниха мнимия Звезден син в изм ам а и самозванство;
лично аз считам, че този безпросветен ум беше от те
зи, които сами вярват иа собствените си лъж и и че при
него ф анатизм ът и лукавството бяха двете страни на
един и същ медал. Симон се хвалеш е, че е дългоочак
ваният герой, на когото еврейският народ разчита от
векове, за да задоволи амбициите и ненавистта си; този
демагог се бе провъзгласил за месия и цар на И зраел.
В особено състояние на възбуда старият А киба беше
разхож дал авантю риста по улиците на Ерусалим, д ъ р 
жейки поводите на коня му; първосвещ еникът Е леазар
отново бе осветил храм а — осквернен според тях, от
както необрязани посетители били престъпили п рага му;
голямо количество оръж ие, заровено под зем ята преди
близо двадесет години, било раздадено на бунтовници
те от. помощниците на Звездния син, а так а също и д е
фектни метателни съоръж ения, произвеж дани съзнател
но дълги години от еврейски работници в работилни
ците ни и бракувани от нашето интендантство. Групи
зелоти нападнали отделни римски гарнизони и избили
войниците ни с изтънчена жестокост, която напомняш е
най-черните мигове от еврейския бунт по времето на
Траян; н акр ая целият Ерусалим паднал в ръцете на
размирниците и новите квартали на Е лия К апитолина
запламтели като факел. П ървите отряди от Д вадесет
и втория дейотарски легион, изпратен спешно от Еги
пет под предводителството на сирийския легат Публий
М арцел, бяха разгромени от десеторно по-многоброй
ните зелотски банди. Бунтът се бе превърнал във вой
на, и то безмилостна.
Д в а легиона — Д ванадесетият, наречен „М ълниено
сен“, и Ш естият — „Ж ел езен “ — бяха
незабавно
изпратени в подкрепа
на
войските ни в Ю дея;
няколко месеца по-късно Юлий Север, който н я
кога бе усмирил планинските области на Северна
Британия, пое ръководството на военните операции;
водеше със себе си м алък контингент от помощни бри
тански части, свикнали да се бият на труден терен.
Тежко въоръж ените ни войски и пълководците ни, обу
чени да се ср а ж ав ат според установения боен ред —
в каре или ф аланга, трудно се приспособяваха към т а 
зи война на схватки и изненади, която д аж е в открито
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поле зап азваш е своя характер на бунт. По своему ге
ниален, Симон бе разпределил последователите си на
стотици групи, разполож ени по билото на планините,
ва засад а в пещери и изоставени кариери или скрити
меж ду ж ителите на многолюдните крайградски квар
тали; Север бързо си даде сметка, че този неуловим враг
мож е д а бъде унищожен, но не и победен, и се при
готви за д ълга, изтощителна война. Ф анатизираните или
наплаш ени от Симон селяни се присъединиха към него
вата кауза още от самото начало; всяка ск ал а стана
крепост, всяко лозе — транш ея; всеки чифлик биваш е
превзет с гладна обсада или с щурм. В ъзвърнахм е си
Ерусалим едва на третата година, когато и последните
усилия за преговори се оказаха безплодни; малкото,
което пож арите на Тит бяха пощадили от еврейския
град, бе окончателно опустошено. Д ълго време Север
си беше затварял съзнателно очите пред явното съучастничество на останалите големи градове; превърнали
се в последна крепост на врага, те бяха нападнати и
завою вани на свой ред, улица подир улица, развалина
подир развали н а. В тези часове на изпитания моето
място беше сред войските ни в Ю дея. И м ах най-пълно
доверие в д вам ата си наместници; това още повече ме
зад ъ л ж аваш е да бъда там и да споделя с тях отговор
ността по предстоящ ите решения, които явно щ яха да
б ъ д ат жестоки. В края на второто лято от войната
неохотно се приготвих за път; Евфорион опакова още
веднъж тоалетния ми несесер, м алко поочукан от упо
треба и изработен някога от смирнеиски майстор зае д 
но със сандъка с карти и книги и статуетката от сло
нова кост, п редставляващ а И мператорския Гений и сре
бърната му лам п а; пристигнах в Сидон в началото на
есента.
В ойната е най-старият ми зан аят; никога не съм се
връщ ал към него, без да изпитам известно вътреш но
задоволство — отплата за понесените тегоби; не с ъ ж а 
лявам , че прекарах двете последни години от активния
си живот сред легионите, нито че споделих с тях суро
вия и опустошителен П алестински поход. Отново бях
станал същ ият облечен в кож а и ж елязо човек, изхвър
лил от съзнанието си всичко, което не е непосредстве
ното настояще, поддърж ан от простите навици на едно
сурово същ ествуване, по-бавен от някога при качване и
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слизане от коня, по-мълчалив и може би по-мрачен,
до както преди обграден от войниш ката
преданост
единствено боговете знаят защ о ), в която имаш е нещо
едновременно идолопоклонническо и братско. По време
на този последен престой във войската направих нео
ценимо откритие: срещ нах един млад трибун на име
Целер, когото взех за свой адю тант и към когото се
привързах. П ознаваш го; не ме е напускал оттогава,
_Възхищ авах се от красивото му лице на М инерва с
шлем на глава, но чувствеността има толкова м алък
дял в тази обич, колкото е възмож но, докато е жив
човек. П репоръчвам ти Ц елер: той притеж ава всички
качества, необходими за офицер с второстепенен ранг;
собствените му добродетели ще бъд ат винаги пречка за
издигането му в по-висок чин. Ощ е веднъж, но при поразлични от някогаш ните обстоятелства, бях срещнал
едно от онези човешки същ ества, чиято участ е д а се
обрекат някому, д а обичат и д а служ ат. О ткакто го
познавам, Ц елер не е имал мисъл, която да не е била
посветена на моето спокойствие или безопасност; все
още се опирам на крепкото му рамо.
П рез пролетта на третата година от войната вой
ските ни обсадиха крепостта Бетар — орлово гнездо,
където Симон и привърж ениците му устояваха в про
дълж ение на ц яла година срещ у бавната смърт от
глад, ж а ж д а и отчаяние и където пред очите на З в е зд 
ния син загиваха един подир друг верните му хора;
той обаче отказваш е д а се предаде. Н аш ата арм ия не
страдаш е по-малко от бунтовниците: оттегляйки се, те
бяха опож арили овощните градини, опустошили ниви
те, изклали добитъка и заразили кладенците, хвърляй
ки в тях трупове на наши войници; тези варварски м е
тоди бяха ужасни, гьй като се прилагаха към една
природно безплодна земя, и без това изтощена до край 
ност от многовековни безумства и изстъпления. Л я то 
то бе горещо и нездравословно; треска и дизентерия
косяха войските ни; възхитителна дисциплина продъл
ж аваш е д а цари в легионите ни, непрекъснато нащ рек
и едновременно с това принудени на бездействие; пре
следвани и болни, войниците се д ъ р ж ах а само б л аго 
дарение на м ълчали вата си ярост, която се предаваш е
и на мен. Тялото ми обаче не понасяше така добре
както някога умората на похода, горещите дни, задуш 
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ните или мразовити нощи, острия вятър и скърцащ ия
пясък; случваш е ми се да оставя в канчето си слани
ната и варената лещ а на лагерната кухня и да остана
гладен. Ч ак до късно лято влачих неприятна каш лица,
но не бях единственият. В кореспонденцията си със Се
н ата пропусках формулировката, която се употребява
задълж ително в официалните съобщ ения: „И мперато
рът и войската са добре.“ Напротив, и императорът, и
войската бяха застраш ително изтощени. Вечер, след
последния разговор със Север, последната аудиенция с
преминалите на наш ата страна врагове, последния ку
риер за Рим, последното послание от Публий М арцел,
натоварен с прочистването на Ерусалимските околности,
или от Руф, зает с преустройството на Г аза, Евфорион
пестеливо отмерваш е в казан от насмолено платнищ е
водата за еж едневната ми баня; лягах си и се опитвах
д а мисля.
Не отричам, че тази Ю дейска война беше едно от по
раж ен ията ми. Не бях отговорен за престъпленията на
Симон и за безумието на Акиба, но се упреквах, че
съм бил сляп в Ерусалим, разсеян в А лександрия и
нетърпелив в Рим. Не бях съумял д а намеря думите,
които биха предотвратили или поне забавили този из
блик на народен гняв; не бях съумял д а бъда навреме
достатъчно гъвкав или достатъчно непреклонен. Н аисти
на нямахме основание за безпокойство, а още -по-мал
ко за отчаяние, тъй като греш ките и пропуските за с я 
гаха само отношенията ни с И зраел; въпреки кризис
ните години навсякъде другаде ние се радвахм е на
плодовете на наш ата политика на великодушие, водена
в Ориента от шестнадесет години насам. Симон бе смет
нал, че може да разчита на въстание от страна на це
лия арабски свят като бунта, който бе помрачил по
следните години от царуването на Траян; нещо пове
че, бе дръзнал ла се надява на помощ от страна на п ар
тите. Беш е се излъгал и тази греш ка в неговите пресмя
тания беше причина за бавната му смърт в обсадената
крепост Бетар; арабските племена не се бяха присъеди
нили към еврейската общност, а партите бяха остана
ли верни на спогодбите ни. Синагогите на големите си
рийски градове проявяваха нереш ителност и колебание;
най-запалените се задоволяваха д а изпращ ат тайно м ал 
ки суми на зелотите; инак доста размирното еврейско
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население на А лександрия бе запазило спокойствие;
еврейската за р а за бе ограничена в сухата област, коя
то се простира меж ду река Й ордан и морето; мож ехме
лесно да изгорим или отсечем този болен пръст. В ъпре
ки всичко в известен смисъл като че ли мрачните дни,
които предхож даха непосредствено царуването ми, се
бяха върнали отново. В миналото К виет бе опожарил
Кирена, екзекутирал първенците на Л аодикия и извою
вал опустош ената Е д е с а . . . По вечерната поща полу
чих известие, че сме си възвърнали грам адата от пору
тени камъни, които наричах Елия Капитолина и които
евреите п родълж аваха д а именуват Ерусалим; бяхме
опожарили Аскалон; беше се наложило да избием м а
сово размирниците в Г а з а . . . Ако ш естнадесет години
царуване на един страстно привързан към мира в л а
детел се увенчаваха с П алестинската война, перспек
тивите за мирното бъдещ е на света изглеж даха съвсем
несигурни.
Повдигнах се на лакът; не се чувствувах удобно в
таеното походно легло. Истина е, че част от евреите
бяха останали незасегнати от зелотската зар а за: д аж е
в Ерусалим фарисеите плюеха, срещ неха ли Акиба, и
наричаха този фанатик стар безумец, който хвърля на
вятъра сериозните придобивки на мира с Рим и му
крещ яха, че трева ще поникне в устата му, преди по
бедата на И зраел д а стане действителност на тази зе
мя. Аз все пак предпочитах лъж ливите пороци пред
тези блюстители на реда, които ни презираха и едно
временно с това разчитаха на нас да опазим от посе
гателствата на Симон както златото им, укрито при си
рийските
банкери, така и чифлиците им в Галилея.
М ислех за дезертьорите, които няколко часа преди това
бяха седели в същ ата п алатка, рмирени и готови на от
стъпки и угодничество, но правейки всичко възмож но,
за да застан ат с гръб към статуята на моя Гений. Н айдобрият ни агент, Ели Бен Абайад, когото използувахме като доносчик и шпионин, бе презиран с основание
и от д вата лагера; беше най-умният от привърж еници
те ни — човек с широк кръгозор и болна душ а, р аз
късван между лю бовта си към своя народ и увлечение
то си по наш ата култура; впрочем той също милееше
само за И зраел. Йосуе Бен Кисма, който проповядва
ше умиротворение, беше. само един по-стеснителен или

по-лицемерен Акиба; д аж е у равина Иешуа, дълго вре
ме мой съветник по еврейските въпроси, бях доловил
под угодливостта и умението д а се хареса непримири
мите различия меж ду нас, точката, в която два противо
положни светогледа се срещ ат единствено, за д а се рбо?рят взаимно. Н аш ите територии се простираха на сто
тици левги, на хиляди стадии отвъд сухия и хълмист
хоризонт, но ск ал ата Бетар олицетворяваш е границите
ни; мож ехме д а сринем със зем ята здравите стени на
крепостта, където Симон завърш ваш е безумното си са
моубийство, но не можехме д а попречим на тази раса
д а ни казва „не“ .
Чух свистене на ком ар; Евфорион, който все повече
остаряваш е, беше пропуснал д а затвори плътно тънки
те копринени завеси; разхвърляни те по зем ята карти и
книги ш умоляха под напора на вятъра, който се про
мъкваш е изпод платнената стена на п ал атката. Седнал
върху леглото, нахлузих ботушите си, търсейки пипнешком туниката, колана и меча си; после излязох да по
диш ам нощния въздух. Р азх о ж д ах се по просторните,
правилни алеи на лагера, пусти в късния час, но осве
тени като градски улици; нощните страж и ме поздра
вяваха чинно, когато минавах край тях; заобикаляйки
постройката, която служ еш е за лечебница, усетих зло
вонния мирис на болните от дизентерия: Отправих се
към земния насип, който ни отделяш е от пропастта и
от неприятеля. Един часовой, чийто силует опасно се
открояваш е на лунната светлина, извърш ваш е оби
кол ката си с равна и голям а крачка; в равномерния му
ход виж дах част от движ ението на огромния м ехани
зъм , чийто главен двигател бях аз; за миг се р а зв ъ л 
нувах от гледката на тази самотна сянка — кратко
траен пламък, зап ал ен ' в една човешка гръд, сред из
пълнения с опасности свят. С трела изсвири край мен,
почти толкова досадна, колкото ком арът, който ме бе
обезпокоил в п ал атката; облегнах се на чувалите с п я
съ к иа защ итната стена.
От известно време насам ми се приписват странни
прозрения и познаването на велики тайни. Греш ат и
аз не зная нищо. Вярно е, че през нощите в Б етар пред
погледа ми преминаваха тревожни видения; бъдещето,
което се разкриваш е пред духовния ми взор от върха
на тези оголени хълмове, беше по-малко величествено
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от гледката, която се открива от Яникулския хълм в
Рим, по-малко сияйно от изгледа от нос Сунион; то бе
точно противополож ната страна на зенита. К азах си,
че е съвсем напразно д а се надявам на безсмъртието
на Атина и Рим , тъй като то не е дадено нито на хо
рата, нито на нещ ата, а най-мъдрите изм еж ду нас го
отричат д аж е у боговете. Тези високо развити и слож 
ни форми на живот, тези цивилизации, тъй приятни
със своето изискано изкуство и рафинирано щастие,
тази свобода на търсещ ия и критичен дух зависеха от
множество редки обстоятелства, от условия, които поч
ти не беше възмож но да бъдат събрани на едно място
и чиято дълговечност е илю зия. Ние щ яхме д а уни
щ ожим Симон; Ариан щеше да сполучи да защ ити Ар
мения от аланските наш ествия. Н о други орди щ яха да
ни връхлетят заедно с други лъж ливи пророци. Ж а л 
ките ни усилия да подобрим човеш ката участ щ яха да
бъдат неохотно продълж ени от наследниците ни; семе
то на заб л у д ата и на разрухата, залож ено дори в доб
рото, тъкмо напротив, щ еш е д а нарасне чудовищно в
течение на вековете. Уморен от нас, светът щеше да по
търси други господари; онова, което ни се беше стру
вало мъдро, щеше да и зглеж да незначително, това,
което намирахме красиво, щеше да бъде грозно в очи
те им. Подобно на посветения в култа към М итра, т а 
ка и човечеството се нуж дае може би от к ъ р вава баня
и от периодично пребиваване в гробната яма. П редугаж дах връщ ането към свирепи нрави, към неумолими бо
гове, към неизбежния деспотизъм на варварските вож 
дове; виж дах света разпокъсан м еж ду враж дуващ и
държ ави, в плен на вечна несигурност. Д руги, за с т р а 
шени от враж еска стрела часовои щ яха да извърш ват
своите обиколки в бъдещ ите градове; нелепата, без
срам н а и ж естока игра щ еш е д а продълж и и остаря
вайки, човечеството вероятно щеше д а прибави към
сегаш ните нови, изтънчени форми на жестокост. Н а 
ш ата епоха, чиито несъвърш енства и пороци познавах
по-добре от всеки, мож е би щ еш е да бъде р азгл еж д а
на някога като един от златните векове на човечество
то. N atura deficit, fortuna m utatur, deus omnia cernit.
П риродата ни изневерява, съдбата е променлива, един
бог виж да всичко отвисоко. И граех с пръстена на р ъ 
ката си, върху чийто кам ък бях н акарал да грави рат
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г
тези тъж ни . думи през един горчив ден; отивах по-да
леч в разочарованието си, стигах до богохулство; з а 
почвах да мисля, че ако не е справедливо, то поне е
естествено да загинем. Н аш ата литература се изчерпва,
изкуствата ни са в застой; П анкрат не е Омир и Ариан
не е Ксенофоит; когато се опитах да обезсмъртя в к а
м ък лика на Антиной, не намерих нов П раксител. От
Аристотел и Архимед насам науките ни не са н аправи
ли нито крачка напред; развитието на техниката ни не
би устояло на по-продълж ителна война; д аж е наш ите
любители на наслади се отвращ ават от щ астието. О б
лагородяването на нравите и напредъкът на мисълта
през миналия век са дело на незначително малцинство
от изтъкнати умове; м асата си остава невеж а, ж есто
ка, ако й се отдаде възмож ност, във всеки случай егои
стична и ограничена, и има голям а вероятност винаги
д а си остане такава. Д елото ни е предварително ком
прометирано от твърде много алчни прокуратори и митари, недоверчиви сенатори и груби центуриони; а вре
ме д а се поучим от техните греш ки липсва и на хо р а
та, и на държ авите. В случаите, когато тъкачъ т би закърпил своето платно, умният сметководител би кори
гирал греш ките си, а човекът на изкуството би нане
съл нужните подобрения на още незавърш ения или
едва повреден шедьовър, природата предпочита да з а 
почне от глината, от самия хаос, и това именно разхи 
щение се нарича ред на нещ ата.
Вдигнах гл ава и се разм ърдах,
за д а разд виж а
вдървените си крайници. От върха на Симоновата кре
пост бледи отблясъци осветяваха в червено небето —
необясними проявления на нощния ж и вот на неприяте
ля. В ятърът духаше откъм Египет; пясъчна вихрушка
премина като привидение; разм азаните очертания на
хълмовете ми напомняха огрените от лунна светлина
арабски планини. П рибрах се бавно, закривайки уста
с полите на плащ а си. С ърдех се на себе си, задето бях
посветил на празни размисли върху бъдещ ето ц яла една
нощ, вместо д а я използувам за подготовка на утреш 
ния ден или за сън. П адането на Р им ската империя, ако
това станеш е един ден, щеше д а засяга моите наслед
ници; в тази година — осемстотин осемдесет и ее^ма
от римската ера, моята зад ач а беше да потуша бунта
в Ю дея и да върна от Ориента без много загуби една
220

боледуващ а войска. П рекосявайки площ ада, на няколко
пъти се подхлъзвах в кръвта на бунтовници, екзекути
рани предния ден. Л егнах си напълно облечен; два часа
по-късно бях събуден от тръбите, които възвестяваха
зората.

П рез целия си ж ивот се бях погаж дал добре с т я 
лото си; негласно бях разчитал на покорството и на
силата му. Тази тясна връзка започваш е д а се разп а
да; тялото ми преставаш е д а образува едно цяло с во
лята, с ум а ми и с онова, което, м акар и несполучли
во, следва да нарека моя душа; умният ми другар от
миналото не беше нищо друго освен роб, който изпъл
нява зад ълж ени ята си с неохота. Тялото ми се плашеш е
от мен; чувствувах в гърдите си постоянното и неясно
присъствие на страха, стягане, което още не прилича
ше на болка, но беше п ървата стъпка към нея. О тдавна
бях свикнал с безсънието, но сега вече сънят беш е полош от отсъствието му; едва заспал, се събуж дах с
усещането за нещо страшно. С традах от главоболие,
което се дълж еш е според Хермоген на горещ ия климат
и на теж кия шлем; вечер след изнурителния ден не
сядах, а буквално падах; да стана, за да приема Руф
или Север, беше усилие, за което се подготвях много
преди това; лактите ми теж аха върху облегалките на
стола, а коленете ми трепереха като на крайно изто
щен бегач. И най-незначителното движение се превръ
щ аш е в тегоба, а ж ивотът ми се състоеше от подобни
усилия.
Една почти заб авн а случка, детско неразположение,
извади наяве заболяването, стаено зад уж асн ата умо
ра. По време на едно съвещ ание на главното ком анд
ване от носа ми потече кръв, но почти не обърнах вни
мание на този факт; кръвотечението упорито продъл
ж аваш е и по време на вечерята; същ ата нощ се събу
дих, облян в кръв. И звиках Ц елер, който спи в съсед
н ата п алатка; на свой ред той събуди Хермоген, ала
у ж асната топла струя продълж и д а се излива. Г ри
жовните ръце на младия офицер изтриваха течността,
която се р азм азваш е по лицето ми; призори бях обхва
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н ат от гърчове, каквито им ат осъдените на см ърт в
Рим, когато прерязват вените си в бан ята; с помощта
на завивки и горещи кърпи стоплиха, доколкото м ож а
ха, леденеещ ото ми тяло; за да спре кръвотечението,
Хермоген препоръча налагане със сняг, но нямаш е в
лагера; с цената на хиляди трудности Ц елер успя да
донесе м алко от върха на планината Хермон. По-късно узнах, че се бяха уплаш или за ж ивота ми; аз са
м ият се чувствувах привързан към него само с найтънка нишка, едва забележ им а, като прекалено уско
рения ми пулс, който хвърляш е в отчаяние моя лекар.
Н еобяснимият кръвоизлив все пак спря; напуснах лег
лото и си наложих д а ж ивея както обикновено, но без
успех. Е дна вечер, преди д а съм се съвзел напълно,
непредпазливо се опитах д а направя кратка разходка
на кон и получих повторно предупреждение, ощ е посериозно от първото. З а не повече от секунда почув
ствувах как ударите на сърцето ми се ускоряват, след
това се заб ав ят, преди да се прекъснат и д а спрат;
имах усещането, че падам като кам ък в черен кл ад е
нец, който е вероятно см ъртта. Ако това беше наисти
на тя, лъж ем се, когато си представяме, че е безш умна;
бях понесен от водопади, оглушен като плувец от гро
хота на водата. Н е стигнах до дъното, изплувах на по
върхността, но се задуш авах. В този миг, който мис
лех, че е последният за мен, ц ял ата ми сила се бе съ
средоточила в р ъ к ата ми, сграбчила за рам ото стоящ ия
до мен Ц елер; по-късно той ми показа следите от мои
те пръсти на това място. И тази кратка агония беше
подобна на всички останали преж ивявания на тялото;
тя е неописуема и остава независимо от волята ни тай
на на този, който я е изж ивял. О ттогава съм имал доста
подобни кризи, но никога точно същ ата и е твърде ве
роятно човек да не мож е д а понесе два пъти д а изпита
уж аса от онази нощ, без д а умре. Н ай-сетне Хермоген
откри, че имам начало на воднянка; налагаш е се да
се подчиня на повелята на заболяването, станало не
надейно мой господар, д а приема продълж ителния пе
риод на бездействие, ако не на почивка, и временно да
сведа перспективите на същ ествуването си до тесните
рамки на леглото. Почти се срам увах от това напълно
вътреш но и едва видимо заболяване, без треска, без
абсцеси, без коремни болки, чиито единствени симпто
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ми са леко хъркащ ото диш ане и бледата следа от каиш 
ката на сан д ал а по подутия ми крак.
Необичайна тишина се възцари около п ал атката ми,
сякаш целият лагер в Б етар се беш е превърнал в болнична стая. Благовонните масла, които горяха пред
статуята на моя Гении, още повече сгъстяваха теж кия
въздух на платнената ми клетка; ш умът на ковачни
ца в артериите ми смътно ми напомняш е О строва на
Титаните на границата с нощта. Д р у г път непоноси
мият шум бе тропот на галопиращ и коне, които тъпчат
мека пръст; разум ът ми, който бях так а старателно
владял близо петдесет години, ми се изплъзваш е; ед 
рото ми тяло се носеше без посока; примирявах се да
бъда умореният мъж, който брои разсеяно звездите и
ромбовете по своята зави вка; взирах се в бялото петно
на един бюст в м рака; от недрата на времето, от преди
повече от половин век, до слуха ми достигаш е песен в
чест на Епона, богинята на конете; пееше я някога ис
панската ми дойка, едра и мрачна ж ена, която прили
чаше на една от П арките. С труваш е ми се, че дните,
а след това и ногЦите се изм ерваха посредством к а ф я 
вите капки, отброявани една по една от Хермоген в
стъклената чаш а.
Вечер напрягах всичките си сили, за д а изслуш ам
доклада на Руф ; войната беш е към края си; Акиба,
който привидно се беше оттеглил от обществените дела
след започването на военните действия, сега препода
ваш е равинско право в малкия град Усфа в Г алилея;
неговата лекционна за л а се беш е п ревърнала в цен
тър на зелотската съпротива; тайни послания бяха пре
писвани от един ш иф ър на друг и препращ ани на съ
мишлениците на Симон през ръцете на деветдесетгодишния старец; наложи се да разпратим със сила по
домовете им ф анатизираните ученици, които се бяха
групирали около него. След дълго колебание Руф реши
да забрани изучаването на еврейския закон като р а з
мирен; няколко дни след това Акиба, който престъпи
нареж дането, беше заловен и умъртвен. Д руги девет
доктори по право — душ а на зелотската партия, заги 
наха заедно с него. Б ях одобрил всички тези мерки
само с кимване на глава. Акиба и последователите му
умряха, убедени до последния миг, че те единствени
са непорочни и праведни; никой от тях не помисли да
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поеме своя дял от отговорност в бедствията, които се
б яха стоварили върху народа им. Човек би могъл д а
им завиди, ако слепците бяха за завиж дане. Н е отри
чам ти тлата герой на десетим ата безумци, във всеки
случай те съвсем не бяха мъдреци.
Три месеца след това, през една студена ф евруарска
утрин, седнал на върха на един хълм и опрял гръб о
ед н а смокиня с окапали листа, присъствувах на нап а
дението, което само след няколко часа завърш и с пре
вземането на Б етар; видях как един подир друг се пре
д а в а х а последните защ итници на крепостта — бледи, изм ърш авели, страшни и все пак прекрасни като всич
ко, което не може д а бъде сломено. Към края на съ
щ ия месец н акарах д а ме пренесат на мястото, нарече
но „К ладенецът на А в р аам “, където бяха събрани и след
това разпродадени на търг всички бунтовници от гра
довете, заловени с оръж ие в ръка; това бяха вече из
родени от непоклатимите си убеждения деца, които се
хилеха жестоко и високо се хвалеха, че са причинили
см ъртта на десетки легионери, старци, потънали в без
паметни мечти, матрони с увиснала плът и други, тъ р 
ж ествени и мрачни като В еликата М айка от ориентал
ските култове, чиито върволици се ниж еха под безиз
р азн и я поглед на търговците на роби; тази паплач пре
мина пред очите ми като об лак прах. Йосуе Бен Кисма,
водач на так а наречените „умерени“, конто твърде ж а л 
ко се бе провалил в ролята си на умиротворител, по
чина почти по същото време вследствие на дълго боле
дуване; бе умрял, призовавайки чуждото нашествие и
победата на партите над нас. От друга страна, покръ
стените евреи, които бяхме оставили на спокойствие и
които имаха зъб на сънародниците си, задето бяха пре
следвали техния пророк, видяха в нас оръдие на бо
ж и я гняв. Д ъ л гата поредица от изстъпления и раздори
н ям аш е край.
Един надпис, поставен на местоположението на Е ру
салим , забран яваш е на евреите д а се настаняват отно
во върху купчината развалини под страх от смъртно
н аказание; този надпис повтаряш е дословно изречение
то, издълбано някога над главния вход на храм а, кое
т о запретяваш е на необрязаните д а престъпват прага
му. В еднъж в годината, на деветия ден от месец Аб,
евреите имат право да идват и да плачат пред една
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порутена стена. Н ай -н аб о ж н и те, отказаха да напуснат
р од ната си зем я; настаниха се, доколкото м ож аха, в
най-пощ адените от войната области; най-непримиримите емигрираха в партските територии; други отидоха в
Антиохия, в А лександрия или в П ергам, а най-хйтрите
се озоваха в Рим, където се зам огнаха. Ю дея бе з а 
личена от кар тата и по мое нареж дане получи името
П алестина. В течение на четирите военни години пет
десет крепости и повече от деветстотин градове и села
б ях а разграбени и опустошени; неприятелят бе загубил
близо шестстотин хиляди души; сраж енията, постоянните
трески и епидемиите ни бяха отнели близо деветдесет
хиляди. В ъзстановяването на страната последва непо
средствено след военните действия; Елия К апитолина
бе изградена отново, но в по-скромни размери; винаги
трябва д а се започва отново.
Починах си известно време в Сидон, където един
гръцки търговец предостави на мое разполож ение к ъ 
щ ата и градините си. Още през март вътреш ните дво
рове бяха отрупани с рози. Силите ми се бяха в ъ зв ъ р 
нали: открих дори, че тялото ми, повалено след п ъ р в а
т а силна криза, притеж ава изненадващ и резерви. Ч о
век не може д а разбере болестта, докато не признае
загадъчното й сходство с войната и лю бовта с нейните
отстъпки, притворства и изисквания — чудновата и не
повторима сплав, резултат от смесването на един тем 
перамент и едно заболяване. Бях по-добре, обаче упо
требявах същото умение да хитрувам с тялото си, да
му налагам волята си или да отстъпвам предпазливо
пред неговата, каквото ми бе нужно някога, за д а раз
ширя и устроя света си, д а изградя личността си и д а
направя по-красив ж ивота си. Поднових умерено гим
настическите упраж нения; въпреки че моят лекар не
ми заб р ан яваш е язденето, сего то беше само средство
за придвиж ване; бях се отказал от опасните препускания в миналото. По време на каквато и д а било работа
или развлечение работата и развлечението вече не бя
ха най-важ ното нещо; основната ми гриж а беше как
да ги понеса без умора. П риятелите ми се учудваха на
моето оздравяван е, което и зглеж даш е так а пълно; те
упорито вярваха, че болестта ми се д ълж и единствено
на прекомерното напреж ение на военните години и че
не ще се повтери; аз обаче я виж дах другояче; мислех
15 . М ем сарн те нл А д р н т
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си за високите борове във витинските гори, белязани с
едно рязване от дървосекача, които щ яха д а б ъ д ат по
валени през следващ ия сезон. Към края на пролетта
отплувах за И талия на борда на една гал ера от н аш а
та флота; водех със себе си Целер, който ми беше ста
нал повече от необходим, както и Д иотим от Г а д а р а ,
м лад и красив грък от робски произход, срещ нат в Сидон. О братният път м инаваш е през А рхипелага; ве
роятно за последен път в ж ивота си виж дах подскоци
на делфини в сините води; наблю давах, но без дори*
да помисля да извлека поличби от това, равном ер
ния и продълж ителен полет на прелетните птици, които
понякога кац ат доверчиво на п алубата на кораба, з а
д а си отдъхнат; вдиш вах м иризм ата на сол и слънце
върху човеш ката кож а, аром ата на сакъзови и терпен
тинови гори от островите, където всеки би искал д а ж и 
вее, но предварително знае, че няма дори д а спре.
Д иотим бе получил онова съвърш ено литературно обра
зование, което често д ав ат н а надарените с телесна
красота роби, за д а увеличат още повече цената им; по>
здрач, излегнати под пурпурния сенник на зад н ата п а
луба, карах Д иотим да ми чете поетите от родния си
край, докато нощта се спускаш е еднакво и над стихове
те, които описват трагичната несигурност на човеш
кото съществование, и над онези, в които се говори з а
гълъби, венци от рози и целувани устни. М орето изпус
каш е влаж но дихание; една подир друга звездите се
въздигаха на определеното им място; наклонен от в я 
търа, корабът се носеше на зап ад, където изчезваш е
последната червена ивица на зал еза; за д нас се проточ
ваш е б ляскава б разд а, поглъщ ана почти веднага о т
черната м аса на вълните. К азвах си, че две важ н и
дела ме очакват в Рим; първото беше изборът на моя
наследник, което вълнуваш е ц ялата империя; второто
беше моята смърт, а тя засягаш е само мен.

Рим мм беше присъдил триумф, който приех този път.
Вече не се противях срещу тези достойни и едновремен
но с това суетни обичаи; всичко, с което се отдава почит
на човешките усилия, било само за един ден, ми се
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струваш е благотворно в един свят, който т а к а бързо
забравя. Чествувахме не само потуш аването на юдейския бунт; в известен смисъл — по-дълбок и познат с а 
мо на мен — бях вече отпразнувал своя триумф. П ри 
съединих името на Ариан към тези почести. Н еотдавна
беше нанесъл редица пораж ения на аланските орди, от
хвърляйки ги за дълго време н азад към неизвестните
дебри на Азия, които се бяха надявали д а напуснат з а 
винаги; Армения беше спасена; читателят на Ксенофонт
се беше оказал достоен за учителя си; расата на учени
те, които умееха да ком ан дуват и д а се ср а ж ав ат при
нужда, не беше изчезнала. С ъщ ата вечер, след зав р ъ 
щ ането си във В илата в Тибур, уморен, но спокоен, поех
от ръцете на Диотим виното и там яна за ежедневното
жертвопринош ение пред моя Гений.
Още като частно лице бях започнал д а купувам и
да обединявам земите, разполож ени край бързите ручеи
в подножието на Сабинските хълмове: правех го с тъ р 
пеливото упорство на селянин, който уедрява л озята
си парцел след парцел; като император бях лагерувал
между две обиколки в тези горички, днес плячка на зи 
дари и архитекти; един м ладеж , дълбоко проникнат от
азиатските суеверия, почтително молеше д а пощ адят
дърветата им. С лед голямото си пътеш ествие из Ори
ента бях хвърлил ц ялата си ж а р в окончателното из
граж дане на огромния декор на една пиеса, която бе
вече изиграна в по-голямага си част. Този път се в ръ 
щ ах тук, за да завърш а възмож но най-достойно дните
си. Всичко бе устроено да улеснява както труда, так а
и развлеченията: канцеларията, зали те за аудиенция,
съдът, в който реш авах трудните дела в качеството си на
най-висша инстанция и които ми спестяваха ум орител
ните преходи между Тибур и Рим. Бях д а л на всяка
сграда име, което напомняш е Гърция: „Стоа П ойкпле“,
„А кадемия“ , „П ританей'1. Знаех, че м алката, обрасла с
маслинови дървета долина не е Темлейската долина,
но на моята възраст всяка красива местност напомня
друга, още по-прскрасна, и всяка наслада н атеж ава от
спомена за преживените радости. Охотко се отдавах на
тази носталгия, която е тъга по отминалите ж елания.
Бях дал на един особено мрачен къ т от п арка наимено
ванието Стикс, а една поляна, осеяна с анемони, бях
кръстил Елкеейски полета, подготвяйки се за отвъдния
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свят, в който страданията приличат на земните, но к ъ 
дето радостите са призрачни и не могат да се сравн яват
с нашите. Нещо повече, бях построил в сърцето на то
ва убеж ищ е още по-уединен къ т — мраморен остров в
центъра на басейн, ограден с колони, тайно помещение,
свързано с брега или по-точно отделено от него с в ъ р 
тящ се мост, толкова лек, че мож ех д а го зад ви ж а са
мо с една ръка. Н акарах д а пренесат в тази постройка
няколко от любимите ми статуи заедно с малкия бюст
на Август като дете, подарък от Светоний в годините на
н аш ата друж ба; там се прию тявах в часовете за след
обедна почивка, за да поспя, д а разм иш лявам или да че
та. Л егнало напреки на прага, кучето ми протягаш е
вдървените си лапи; по м рам ора играеха отраж ения;
з а д а се разхлади, Д иотим опираш е лицето си о гл а д к а 
т а стена на един водоскок. Аз мислех за своя наследник.
Н ямам деца и не съж ал явам за това. И стина е, че в
момент на умора и слабост, когато човек отрича сам се
бе си, се упреквах, задето не си бях д ал труда да съ з
дам син, който д а ме наследи. Това толкова суетно съ
ж аление почива на две еднакво съмнителни хипотези;
първата, че един син е непременно наше продълж ение,
и втората — че странната смесица от добро и зло, този
сбор от безкрайно дребни и причудливи особености, кой
то съ ставл яват човеш ката личност, засл у ж ав а д а бъде
продълж ена. Б ях използувал възмож но най-добре свои
те добродетели; бях и звлякъл полза д а ж е от породите
си, но не д ъ р ж а особено много д а завещ ая себе си ня
кому. Впрочем истинската приемственост на човешкия
род не се осъщ ествява непременно по кръвен път: пре
ки ят наследник на А лександър е Ц езар, а не хилавото
дете, родено от персийската принцеса в една азиатска
крепост; Епаминонд, ум иращ без потомство, с основа
ние се хвалел, че победите му са и негови дъщ ери. П о
вечето хора, оставили следа в историята, имат посред
ствени или още по-лоши потомци; те сякаш изчерпват
със себе си възмож ностите на своята раса. Б ащ ин ата
обич е почти винаги в противоречие с интересите на
управника. Д ори д а беше другояче, един императорски
син е длъж ен д а изтърпи неизгодите на дворцовото в ъ з
питание — най-лошото от всички за един бъдещ вл ад е
тел. З а щастие, доколкото наш ата Д ъ р ж а в а е съум яла
д а си изработи правило за приемственост на империята.
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то това правило е осиновяването, в което виж дам мъд
ростта на Рим. П о зн авам както опасностите, так а и
евентуалните грешки на един избор; известно ми е, че
заслепението не е присъщо само на бащ ината обич, но
едно решение, ръководено от разум а или в което той
ям а поне м алъ к дял, винаги ще ми се струва далеч
по-съвършено, отколкото м ъглявата воля на случайност
та и на сляпата природа. И мперията — в ръцете на найдостойния! П рекрасно е, когато един човек, д оказал
способностите си в управлението на световните дела, из
бира сам своя зам естник и когато решение с такива
важни последици е едновременно последната му при
вилегия и последната оказан а на Д ъ р ж ав а та услуга.
Но този толкова важ ен избор ми се струваш е труден
повече от всякога.
Горчиво бях упреквал Траян, задето се беше коле
бал двадесет години, преди да реши д а ме осинови, и че
го бе сторил едва на смъртното си легло. Ето че близо
осемнадесет години бяха изминали от идването ми на
власт и въпреки рисковете на един бурен живот на свой
ред и аз отлагах за по-късно избора на своя наследник.
Носеха се хиляди слухове, почти всички лъж ливи; бяха
изградени хиляди хипотези, но това, което см ятаха за
моя тайна, не беше нищо друго освен колебание и съм
нение, О глеж дах се наоколо: почтените служ ители
изобилствуваха, но никой нямаш е нужния разм ах и ши
рота. Четиридесет години честен ж ивот говореха в з а 
щита на М арций Турбон, моя скъп някогаш ен другар
и несравним преториански префект, но той беше на мои
те години и следователно — твърде стар. Юлий Север,
превъзходен пълководец и добър администратор на Б р и 
тания, не разбираш е много нещо от сложните въпроси
на О риента; Ариан беше доказал, че притеж ава нуж ни
те за държ авн и ка качества, но беше грък; не бе дош ло
време да налагам чуж дозем ен император на римските
предразсъдъци.
С ервиан беше още жив: това дълголетие правеш е
впечатление на далновидна пресметливост, на упорито
изчакване от негова страна. А той чакаш е от шестдесет
години насам. По времето на Н ерва осиновяването на
Траян го беше насърчило и разочаровало едновремен
но; беше се н адявал на нещо повече. Ето защ о идваие16 на власт на този непрестанно зает в арм ията б р а
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товчед като че ли му осигуряваш е значително място,
м ож е би второто, в Д ъ р ж а в а т а ; ал а се беше излъгал и
в този случай и не беше получил нищо повече от нищо
ж ен д ял почести. Ч акаш е..л по времето, когато беше н а
к ар ал робите си да ме н ап аднат в тополовата горичка
край М озел; см ъртният двубой, започнал онази сутрин
меж ду м л ад еж а и петдесетгодишния мъж , беше продъл
ж и л двадесет години; беше настройвал срещу мен
императора, преувеличавайки младеж ките ми лудории,
беш е се възползувал от най-незначителните ми грешки.
П одобен в р аг е превъзходен учител по предпазливост: в
крайна
см етка бях научил много от Сервиан. С лед
идването ми на власт беше проявил достатъчно благо
разум ие и бе приел неизбежното поне привидно; беше
си измил ръцете от съзаклятието на четиримата консул ари , а пък аз бях предпочел д а не заб ел язвам следи
те по опетнените му ръце. От своя страна беше се з а 
доволил д а роптае и да се възм ущ ава са-мо на тих глас
и при закрити врати. П одкрепян от м алобройната, но
могъщ а партия пожизнени консерватори в С ената, недо
волни от моите реформи, С ервиан се беше настанил
удобно в ролята си на мълчалив съдник на уп равле
нието ми. Постепенно беше отчуж дил от мен сестра ми
Полина. Едничката им дъщ еря беше омъж ена з а ня
кой си С алинатор, м ъж от добро потекло, когото Сях и з
дигнал на консулска длъж ност и който бе починал м лад
от охтика. П леменницата ми го последва наскоро, а
единственото им дете, Фуск, беше насъсквано срещ у мен
от опасния си дядо. А ла взаи м н ата ни ом раза за п а зв а 
ше известно благоприличие: не го лиш авах от полагаем ия
му се дял обществени задълж ени я, като все пак избяг
вах д а се появявам редом с него в онези церемонии, в
които пределната му възраст щеше да му д ад е пре
димство пред императора. П ри всяко завръщ ан е в Рим
приемах д а присъствувам от приличие на една от тези
семейни гощавки, където всеки е нащрек.; разм еняхм е
си писма и неговите не бяха лишени от остроумие. С
годините това досадно лицемерие ме беше отвратило;
възм ож ността д а свалиш м аската във всяко отношение
е едно от редките преимущ ества на старостта; бях от
к азал да присъствувам на погребението на Полина. В
лагера Бетар, в най-мрачните часове на телесна нищ е
та и обезсърчение, най-много ме огорчаваш е мисълта,
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че Сервиан е близо до целта си, и то по моя вина; този
осемдесетгодиш ен старец, който так а щ адеш е силите
си, правеш е всичко възмож но, за да надж ивее един пет
десет и седем годишен болен мъж ; ако се случеше да
ум ра без завещ ание, той щеше да получи както подкре
пата, така и одобрението на онези, които щ яха да см я
тат, че са ми останали верни, избирайки ш урея ми; а
той щеше да се възп олзува от сл аб ата роднинска в р ъ з
ка, з а да подкопае делото ми. З а да се успокоя, си к а 
зах, че империята би могла да намери и по-лоши госпо
дари; в същност Сервиан не беше лишен от добродете
ли и мож е би дори глуповатият Фуск щеше д а бъде
достоен да царува един ден. И все п ак отричах тази з а 
блуда с последната си енергия и копнеех д а ж ивея, за
д а см аж а тази усойница.
След завръщ ането си в Рим поднових срещите си с
Луций. Н а времето бях поел известни задълж ени я към
него, които човек не и зпълнява обикновено, но на които
бях останал верен. М еж ду другото не е истина, че съм
му обещ авал императорския плащ ; такива нещ а не се
правят. Но в течение на близо петнадесет години бях и з
п лащ ал дълговете му, потуш авал скандалите и отгова
рял без заб ав ян е на писмата му, които’ бяха прекрасни,
но неизменно завър ш ваха с искане на пари за него
сам ия или н якаква длъж ност за любимците му. Твърде
много се беше сраснал с ж ивота ми, за д а мога д а го
изхвърля от него, дори да исках това, а аз съвсем не
ж елаех подобно нещо. Р азговаряш е блестящо: този
младеж , когото считаха за повърхностен, беше чел по
вече и по-задълбочено, отколкото литераторите, на кои
то това е зан аят. В кусът му беше изискан във всяко
отношение — било за хора, за вещи, за обичаи или за
най-точния начин на скандиране на някой гръцки стих.
Беш е си създал име на добър оратор в С ената, където
го см ятаха за способен; речите му, едновременно ясни
и цветущи, биваха незабавно използувани като образци
■от преподавателите по красноречие. Б ях го назначил за
претор, а след това за консул: беш е изпълнил успешно
тези задълж ени я. Н яколко години преди това го бях
оженил за д ъщ ер ята на Нигрин, един от консуларите,
■екзекутирани в началото на царуването ми. Този брак,
станал символ на мирната ми политика, не беше от найЩастливнте: м л ад ата му ж ена се оплакваш е, че е пре*
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небрегаата, въпреки че имаш е три деца от него, м е ж д у
които един син, В отговор на почти непрестанните й
оплаквания той заявяваш е с ледена учтивост, че човек
се, жени в името на семейството, а не за себе си и че
подоб^а сериозна спогодба се съчетава зле с безгриж ни
те игри на лю бовта. С лож ният му стил на живот из
искваш е д а има метреси за показ и леснодостъпни робшш
за плътски наслади. Удоволствието го убиваш е: прили
чаш е на артист, който се погубва в името на своя ше
дьовър; не съм този, който би го упрекнал за това.
Н аблю давах ж ивота му: мнението ми за него се про
меняше непрекъснато, както се случва само с онези, кои*
то са ни истински близки; обикновено се задоволявам е
да съдим останалите по-общо и веднъж за винаги. По
някога ме безпокоеха известни прояви на съзнателно
безочие, на грубост или хладно изречени леком ислена
слова; ал а по-често се оставях д а бъда пленен от пърга
вия му и бистър ум, а някоя от острите му забележ ки
като че лн внезапно разкриваш е бъдещ ия държ авник.
С поделях това с М арций Турбон, който след изтощ ител
ния си ден на преториански префект идваш е всяка ве
чер д а разговарям е за текущ ите дела и да изиграем
партия зарове; щ ателно обсъж дахм е възмож ностите на.
Луций д а изпълни добросъвестно дълга си на импера
тор. П риятелите ми се учудваха от скрупулите ми; по
вдигайки рамене, някои ме съветваха д а взема реш ение
то, което ми допада; тези хора си представят, че човек
завещ ава някому половината свят, сякаш става дума за
лятн а къщ а. Нощем дълго премислях този въпрос: Л у 
ций едва беш е стигнал тридесетте: какво беше Ц езар
на тридесет години, ако не затъ нал в дългове ч спетнен
от скандали знатен патриций? К акто през мрачните дни
в Антиохия преди осиновяването ми от Траян мислех
със свито сърце, че няма нищо по-бавно от действително
то р аж д ан е на един човек: аз сам ият бях навърш ил
тридесетте по времето, когато П анонската война отвори
очите ми за отговорностите на властта; понякога Луций
изглеж даш е по-зрял, отколкото бях на неговата възраст.
Взех решение -внезапно, след един пристъп на задух,
по-сериозен от предишните, който ми напомни, че нямам
време за губене. Осинових Л уций, който прие иметоЕлий Ц езар. В амбициите му имаш е известно безгрижие,
беш е взискателен, без д а бъде алчен, тъй като открай
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време беше свикнал да постига всичко; прие реш ението
ми с непринуденост. Д опуснах неблагоразумието д а к а
ж а, че тоз‘и рус принц ше бъде възхитително красив
в пурпурния плащ ; злите езици не закъсн яха да р аз
пространят, че зап лащ ам с империята н якогаш н ата
чувствена близост. Подобно твърдение показва не
разбиране за начина, по който е устроено мисленето
на един управник (при условие, че последният засл у ж ав а
и поста, и титлата си). Ако такива съображ ения бяхаиграли някаква роля, Луций не беше единственият, н а
когото бих могъл да спра избора си.
Ж ена ми току-що бе починала в резиденцията си на
П алатинския хълм, която винаги беше -предпочиталапред Тибур; там живееш е заобиколена от неголемия;
си двор от приятели и испански роднини, които един
ствени имаха някакво значение за нея. В заим ната тъ р
пимост, благоприличието, плахите опити за р азб и р а
телство помежду ни постепенно бяха отстъпили място,
на неприязънта, раздразнението, озлоблението и от ней
на страна — на ом разата. Посетих я в последните дни о г
живота й; болестта беше влош ила оше повече резкия
й и мрачен характер; за нея срещ ата ни бе повод за
буйки нападки, които я облекчиха и които има неблаго
разумието да изрече пред свидетели. Р ад в а л а се, чеумира без дера; синовете ми сигурно щели д а прили
чат на мен; щ яла д а изпитва и към тях същ ата нена
вист, която изпитвала към бащ а им. Това пропито с тол
кова злоба признание е единственото д оказателство залюбов, което ми е д ал а някога. М оята С абина: в съ зн а
нието ми изплуваха няколкото поносими спомена, коцИонеизменно о стават след всеки човек, особено ако се по
трудим да ги потърсим; спомнях си кош ницата с пло
дове, конто беше изпратила за рож дения ми ден сл ед
едно скарване; минавайки на носилка през тесните ули 
ци на Тибур пред скромната лятн а къщ а, някогашна,
собственост на тъщ а ми М атидия, с горчивина си мислех
за нощите на едно далечно лято, когато напразно еестараех , да изпитам удоволствие от присъствието н а
м л ад ата си, но студена и коравосърдечна съпруга.
С мъртта на ж ена ми ме натъж и по-малко, отколкото*
загуб ата на добрата Арете, управителка на В илата, по
чинала същ ата зима .от пристъп на треска. З а б о л я в а
нето, от което умря им ператрицата, и причини ужасиш
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коремни болки особено към края; тъй като диагнозата
м у не бе достатъчно уточнена от лекарите, бях обвинен,
че съм я отровил, и този нелеп слух лесно намери при
върж еници. От само себе си се разбира, че толкова не
нужно престъпление никога не ме беше изкушило.
Вероятно см ъртта на жена ми тласна Сервиан към
яай-рискован ата стъпка: винаги беше разчитал на вли
янието й в Рим, а с нейната смърт рухваш е най-на
д еж д н ата му опора. Освен това току-що бе н авл язъл в
деветдесетата си година и същ о като мен нямаш е никак
в о време за губене. От няколко месеца насам правеш е
опити д а привлече в дома си група офицери от преторианската гвардия; на няколко пъти бе д ръ звал д а се
въ зп олзува от суеверното страхопочитание, което вдъхва
пределната възраст, и се бе д ъ р ж ал като император в
д о м а си. Н еотдавна бях подсилил тай н ата военна поли
ция — отвратителна институция, длъж ен съм д а призная
това, но чиято полза бе доказан а от събитията. Бях
узн ал всичко за предполагаемите тайни събрания, к ъ 
дето старият Урс обучаваш е внука си в изкуството на
съ закл яти ята. Осиновяването на Л уций не изненада
стареца; от дълго време насам см яташ е моето колебание
по този повод за умело прикривано решение; възползу
в а се от момента, в който осиновителният акт беше още
предмет на спорове в Рим, и реши да действува. Него
в и ят секретар Кресценс, уморен от четиридесетгодиш на
п редан а и зле зап латена служ ба, издаде плана, д атата
н а заговора, мястото и имената на участниците му. В р а
товете ми не бяха измъчили много въображ ението си;
просто копираха покушението, зам ислено някога от
Н игрин н Квиет; трябваш е да бъда убит по време на
религиозно търж ество в К апитолия; осиновеният ми син
тряб ваш е да загине с мен.
Взех необходимите мерки още същ ата нощ: наш ият
в р аг беше ж и вял прекалено дълго; щ ях да о с т з е я на
Л уц и й очистено от всякаква опасност наследство. Към
дванадесетия час на деня в едно сиво ф евруарско утро
п р и Сервиан пристигна трибун, носител на смъртна при
с ъ д а за него и за внука му; трибунът беше получил
н ареж дан е д а чака в преддверието, докато бъде изпъл
нена заповедта. Сервиан повикал своя лекар и всичко
м инало както подобава. Преди д а издъхне, ми пож елал
д а умра бавно от мъките на неизлечима болест, без д а
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имам като него привилегията на кратката агония. Н е
говото ж елание е вече изпълнено.
‘
Не бях зап овядал с лека ръка тази двойна екзеку
ция; впоследствие не изпитах никакво съж аление, а още
по-малко угризение. Б е уредена една стара сметка, и
това беше всичко. Никога не съм см ятал, че възрастта
може д а бъде оправдание з а човеш ката злож елателност; в нея съм склонен д а виж дам по-скоро утеж н ява
що обстоятелство. П ри съдата над Акиба и неговите
сподвижници ме беше н ак а р ал а да се колебая по-дъл
го: от д вам ата старци все п ак предпочитах ф анатика
пред съ заклятни ка. Щ о се отнася до Фуск, колкото и
посредствен да беше н колкото и д а го бе отчуждил
от мен отвратителният му дядо, той все пак беше внук
на Полина. Н о каквото и д а казват, кръвните връзки
са твърде слаби, ако не са подкрепени от някакво
чувство; това става съвсем ясно в семействата по повод
на най-незначителни наследствени спорове. М ладостта
на Фуск ми вдъхваш е повече ж ал : едва встъпваш е в
осемнадесетата си година. Ала д ърж авн и ят интерес н а 
л агаш е тази р азвръ зк а, а старият Урс сякаш нарочно я
направи неизбеж на. Освен това аз самият бях вече
твърде близо д о собствената си смърт, за д а си позволя
да губя време в разм исли над техния край:
М арций Турбон прояви двойно по-голяма бдителност
през следващ ите няколко дни, тъй като приятелите на
Сервиан мож еха д а се опитат да отмъстят за него. Но
нищо не последва — нито покушение, нито бунт, нито
мълви. О тдавна не бях новодош лият, който се старае
да привлече на своя страна общественото мнение след
екзекуцията на четирима консулари: деветнадесет годи
ни справедливо управление реш аваха в моя полза; м ра
зеха враговете ми като цяло и тъл п ата одобри, че съм
се отървал от един предател. С ъ ж ал яв ах а Фуск, без да
го считат за невинен. Зн ая, че С енатът нямаш е д а ми
прости, задето още веднъж бях погубил един от члено
вете му, но мълчеш е и щеше д а мълчи до м оята смърт.
Както и в миналото суровостта ми бе отчасти смекчена
от милосърдие и никой от съмиш лениците на Сервиан
не пострада. Единственото изключение от това правило
беше прославеният Аполодор, злъчен пазител на тайни
те на моя шурей, който загина с него. Този надарен чо
век беше лю бимият архитект на моя предшественик; бе

ше боравил майсторски с огромните блокове на Траяновата колона. Н е се обичахме много: беше осмял несръч
ните ми любителски творби в миналото — старателн о
нарисувани натю рморти с тикви; от своя страна и а з
бях критикувал неговите с типичното самочувствие на
м лад човек. По-къено беше злословил по повод на мои
те строежи; не знаеш е нищо за разцвета на гръцкото
изкуство; този плосък ум ме упрекваш е, че съм населил
храмовете ни с колосални статуи, които, ако се в ъ зп р а
вели, щели Да разби ят с чело сводовете на своите све
тилищ а: тъпа критика, която оскърбява повече Фидий,
отколкото мен. Ала боговете ре се възп равят; те не се
възп равят нито за да ни предупредят, нито за д а ни з а 
крилят, нито за да- ни въ зн аград ят или накаж ат. Те не
се възправиха и в онази нощ, за д а спасят Аполодор.

П рез пролетта здравето на Луций започна д а ми
причинява сериозни безпокойства. Една сутрин в Тибур,
след банята, слязохме на п алестрага, където Ц елер се
уп раж н яваш е заедно с други младеж и; един от тях
предлож и състезание, при което всеки участник бяга,
въоръж ен с щит и копие; Луций се опита д а се измъкне
както винаги, но н акрая отстъпи пред приятелските ни
закачки ; екипирайки се, той се оп лака от теж естта на
бронзовия щит; сравнено със зд р ав ата красота на Ц е
лер, тънкото му тяло изглеж даш е крехко. С амо след
няколко крачки спря задъхан и рухна на зем ята, х р а
чейки кръв. И нцидентът нямаш е последици и той се в ъ з
станови лесно, но аз се разтревож их. Не трябваш е да се
успокоявам така бързо. Н а първите признаци на болест
та на Луций аз противопоставях сляпото доверие на чо
век, който е бил дълго време здрав, както и дълбоката
вяра в неизчерпаемите възмож ности на м ладостта, в
правилната дейност на тялото. ИсгиНа е, че той същ о
се лъж еш е; поддърж аш е го л ек пламък, чиято яркост
създаваш е илю зия и у него, и у нас. Н ай-хубавите ми
години бяха минали в пътеш ествия, по лагерите или ш>
границите; можех д а оценя от собствен опит преиму
щ ествата на суровия ж ивот и здравословното въздейст
ви е на сухите или мразовите области. Реш их да н азн а
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ч а Л уций управител на съ щ ата П анония, където бях
придобил'П ървия си опит на ръководител. Положението
на тази граница не беше так а критично, както в мина
лото; неговата зад ач а щеше да се ограничи със спо
койната дейност на граж дански администратор или- с
няколко безопасни военни инспекции. Тази сурова стра
на щ еш е да му предлож и нещо съвсем различно от рим
ските удобства; щеше да опознае по-добре необятния
свят, който зависи и се управлява от Рим. А той се бое
ше от тези далечни страни; не разбираш е к а к е възмож н о д а се радваш на ж ивота другаде осв.ен в Рим. В ъпре
ки това прие с онази любезност, която проявяваш е, ко
гато искаш е д а ми се понрави.
Ц яло лято четох гриж ливо официалните му доклади,
както и тайните послания от Домиций Рогат, доверено
лице, което бях изпратил с Луций в качеството на секре
тар , натоварен д а го наблю дава. Неговите отчети ме з а 
доволиха: в П анония Луций бе проявил очакван ата се
риозност, на която мож е би щеше да изневери след м оя
т а смърт. Д ори се беше д ъ р ж а л блестящо в поредица
о т конни сраж ения на предните ни линии. К акто дру
гаде, така и в провинцията той успяваш е д а очарова
всички; м алко рязкото му и сухо д ърж ан е не му вреде
ше; поне н ям аш е д а бъде един от слабохарактерните
владетели, които се оставят д а б ъ д ат ръководени от
някоя котерия. В началото на есента обаче се просту
дил. Скоро след това сметнали, че е оздравял, но каш ли
ц ата се появила отново, треската п родълж ила и не го
напуснала. Временното подобрение завърш ило с вне
запно влош аване през следващ ата пролет. И звестията
н а лекарите ме съкруш аваха; п ощ ен ската,служ б а, ко я
т о току-що бях създал, със сменящи се коне и коли
върху една огромна територия, сякаш работеш е един
ствено за д а ми донася по-бързо всяка сутрин новини
о т боляия. Не можех д а си простя, задето бях проявил
коравосърдечие към него от страх д а не бъда или д а не
изглеж дам прекалено снизходителен. Щ ом се почувству
в а достатъчно добре, за д а понесе пътуването, наредих
Да бъде върн ат в И талия.
П ридруж ен от специалиста по охтика, стария Р у ф
о т Ефес, отидох лично д а посрещ на на пристанищ ето в
Б а я моя нежен Елий Ц езар. К лим атът в Тибур, инак
по-добър от римския, все п ак не е достатъчно мек з а
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болни дробове; бях решил д а прекара късната есен в
тази по-здравословна област. К орабът хвърли котва
сред зали ва; лека лодка докара до брега лекаря и не
говия болен. Разстроеното му лице изглеж даш е още послабо от пухкавата брада, с която покриваш е страните
си с н адеж да да прилича на мен. Очите му обаче бяха
зап ази ли твърдия си блясък на скъпоценен кам ък. С
първите си думи ми припомни, че се върнал само по мое
нареж дане; управлението му било безупречно; бил ми
се подчинил във всяко отношение. Д ърж еш е се като уче
ник, който д ава отчет за извърш еното през деня. Н а
станих го в същ ата вила на Цицерон, където бяхме пре
карали заедно един сезон в миналото, когато той беш е
само на осемнадесет години. О т деликатност никога не
заговори за онова време. П ървите дни и зглеж даха к ато
победа над болестта; само по себе си завръщ ането в
И тали я беше целебно; по това време на годината ц я
л а та област беше в пурпурни и розови багри. Скоро
обаче започнаха дъж довете; влаж ен вятър задуха от
към сивото море; старата къ щ а, строена по времето на
Р епубликата, не притеж аваш е модерните удобства на
В илата в Тибур; наблю давах к ак Луций тъж но протя
га към м ангала дългите си, отрупани с пръстени ръце.
Хермоген се беше завърн ал неотдавна от Ориента, к ъ 
дето го бях .Изпратил, за д а поднови и допълни своя з а 
пас от лечебни средства; той изпробва върху Л уций
въздействието на определен вид кал, примесена съ с
с.члно действени минерални соли; тези лапи бяха извест
ни с това, че лекуват всичко. А ла не помогнаха нито н а
дробовете му, нито на моите артерии.
Болестта изваж даш е наяве най-лошите страни от
резкия му и лекомислен характер; ж ена му го посети
и както обикновено срещ ата им завърш и с горчиви упре
ци; тя не дойде повторно. Д оведоха сина му — хубаво
седемгодишно дете, беззъбо и усмихнато; погледа го с
безразличие. О сведомяваш е се ж адно за политическите
новини от Рим; интересуваш е се като играч, а не като
държ авник. Ала лекомислието му оставаш е проява на
смелост от негов'а страна; събуж даш е се след продъл
жителни страдания и унес някой следобед, за да се
впусне с цялото си същество в блестящ разговор, к а к 
то в миналото; обляното му в пот лице умееше още да
се усмихва; изм ърш авялото тяло се повдигаше с изя
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щество, за д а посрещне лекаря. Щ еше д а остане докрай
принцът, изваян от слонова кост и зйато.
■
Тъй като не мож ех да спя, нощем се настанявах в
стаята на болния; Целер, който не обичаш е много Л у 
ций, но ми беше твърде предан, за д а откаж е д а служ и
със загриж еност на скъпите за мен хора, приемаш е д а
бдим заедно; от леглото се чуваш е хъркащ ото диш ане
на болния. О бзем аш е ме отчаяние, дълбоко като море
то: Луций никога не ме беше обичал; много скоро н а
шите отношения се бяха превърнали в отношения меж
ду син прахосник и снизходителния му бащ а; ж и вотът
му беше протекъл без големи замисли, без сериозни
идеи, без пламенни страсти; беше пропилял годините
си, както разсипниците хвърлят на вятъра златните си
монети. Аз се бях опрял на порутена стена: мислех с
гняв за огромните суми, похарчени по случай осиновя
ването му, за тристата милиона сестерции, раздаден и
на войниците. М акар и при тъж ни обстоятелства, визвестен смисъл добрата ми съдба не ме напускаше:,
бях задоволил старото си ж елание да д ам на Л уций
всичко, което мож е д а бъде дадено; Д ъ р ж ав а та н ям аш е
да пострада от това, а аз не рискувах д а бъда опетнен
от този избор. Д ълбоко в себе си се страхувах, че съ
стоянието му мож е да се подобри; ако случайно болест
та му се проточеше още няколко години, не мож ех д а
завещ ая империята на тази сянка. Без никога да за д а 
ва въпроси, той сякаш проникваш е в мисълта ми; очи
те му тревожно следяха и най-незначителните ми дви
жения; бях го назначил консул за втори път; безпокое
ше се, че не е в състояние да изпълнява длъж ността си;
страхът, че мож е да не ми угоди, влоши състоянието му.
Tu Marcellus eris*...
П овтарях си стиховете на В ер
гилий, посветени на племенника на Август, също пре
допределен д а властвува и чийто жизнен път бе пре
къснат от смъртта. Manibus date lilia plenis. Purpureasspargam flores...**
Щ ях да д аря лю бителя на цветя
само с ненужни траурни венци.
Луций повярва, че е по-добре и пожела д а се върне
в Рим. Л екарите, които спореха единствено за времето,,
което му оставаш е да живее, ме посъветваха да изпъл* Ти ще бъдеш М арцел.. . (Лат.) — Б. пр.
** Дайте лилии с пълни ръце. Ще пръсна пурпурни цветове...
(Лат.) — Б. пр.
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тш ж еланието му; пренесохме го на кратки преходи във
В илата. П редставянето му в С ената като наследник на
империята трябваш е да се състои по време на за с е д а 
нието, насрочено непосредствено след Н ова година; оби
ч аят изискваш е да се обърне с благодарствена реч към
мен по този повод; тсв-а произведение на ораторското
майсторство го заним аваш е от месеци насам и заедно
изглаж дахм е трудните му пасаж и. Работеш е над него
ъ първата сутрин от януарските календи, когато вне
запно започна д а храчи кръв; гл авата му се зам ая,
той се облегна на креслото и затвори очи. З а това л е 
ком ислено създание см ъртта бе само заш еметяване. Б е
ш е Н ова година: за д а не бъд ат прекъснати общ естве
н и те празненства и частни увеселения, забраних н еза
б авното разгл асяван е на см ъртта му; официално тя бе
■оповестена едва на следващ ия ден. Бе погребан без
много шум в градините ка своето семейство. В наве
черието на тази церемония С енатът изпрати делегация,
натоварена д а ми поднесе неговите съболезнования и
д а предлож и за Л удий божествените почести, на които
.имаше право като осиновен син на императора. О тк а
з а х : ц ялата тази работа и без това беше струвала достатъчн о скъпо на Д ъ р ж ав а та. Задоволих се с построява
нето на няколко траурни олтара и с издигането на ста
туи в негова памет на различните места, където беше
ж ивял: бедният Луций не беше бог.
Сега всяка минута беше скъпа. Б ях имал нужното
©реме за разм исъл край болничната постеля и планът
м и беше готов. Б ях заб ел я зал в Сената един яетдесеттодишен м ъ ж на име Антония, от провинциална ф ам и
л и я , която беше в далечно родство със семейството на
П лотина. Беш е ми направил впечатление с неясните и
почтителни грижи, с които обграж даш е тъста си, немо
щ ен старец, който седеше до него в Сената; препрочет о х отчетите за служ ебната му дейност; този достоен
човек се бе проявил като безупречен служител във
всички длъжности, които беше заем ал. С прях на него
■своя избор. Колкото повече общ увам с Антонин, толко
ва повече уважението ми към него се превръщ а в
д ъ л б о к а почит. Този непосредствен човек притеж ава
д обродетел, на която бях обръщ ал м алко внимание
д осега, дори когато ми се случеше да я прилагам —•
д об ротата. Не е лишен от скромните недостатъци на
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мъдрия човек: неговият ум, насочен към крайно добро
съвестно изпълнение на ежедневните задачи, е зает поскоро е настоящ ето, отколкото с бъдещ ето; жизненият
му опит е ограничен от собствените му добродетели, а
пътуванията му се свеж дат до няколко официални ми
сии, впрочем изпълнени успешно. П ознава слабо изкуст
вата и би извърш ил нововъведения само против в о л я
та си; за него например провинциите никога не ще п ред
ставл яват огромният източник за развитие, какъвто не
са престанали д а бъд ат за мен; той ще продълж и поскоро, отколкото д а обогати делото ми, но ще го про
дълж и добре и в негово лице Д ъ р ж а в а т а ще има един
честен служител и добър господар.
Но само едно поколение ми се струваш е недостатъч
но, когато става въпрос д а се обезпечи сигурността на
света; исках, доколкото е възмож но, д а продълж а пон ататъ к разум но подбраното си осиновено потомство,
да подготвя за империята една допълнителна см яна по
пътя на времето. При всяко завръщ ан е в Рим никога
не пропусках д а поздравя старите си приятели, семейст
во Вер, испанци като мен и едно от най-свободомислещите семейства сред висш ата м агистратура. П ознавам
те от лю лка, м алки Аний Вер, който носиш сега името
М арк Аврелий благодарение на мен. П рез една от найслънчевите години от ж ивота ми, в епохата, увенчана с
изграж дането на П антеона, воден от приятелски чувст
ва към семейството ти, наредих да бъдеш избран в све
щ ената и оглавяван а от императора колегия на А рвалските братя, които са благочестиви продълж ители на
старинните ни религиозни обичан; д ъ рж ах те за ръка
по време на жертвопринош ението, което се състоя на
брега на Тибър тогава; наблю давах разнеж ен и р азв е
селен твоето д ъ р ж ан е на петгодишно дете, уплаш ено от
квиченето на ж ертвеното прасе, но стараещ о се с всич
ки сили да п одр аж ава на достойното поведение на в ъ з
растните. З аех се с възпитанието на това прекалено
кротко дете; помогнах на бащ а тн в избора на най-добри
те учители. Вер*, Н ай-П равдивият: играех с името ти;
ти си мож е би единственото човешко създание, което
никога не ме е лъгало. Видях те д а четеш с увлечение
писанията на философите, да се обличаш в груба въл* От латинското УегиБ: правдив,

16. Мемоарите ка Адрияя
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и сти н ски .

— Б. пр.

на, д а спиш на голата зем я, д а подлагаш инак слабото
си тяло на всички лиш ения на стоиците. В това нма не
що крайно, но крайностите са добродетел на седемнадесетгодиш на възраст. П онякога се пнтам о коя подводна скала ще се разбие тази мъдрост, тъй като това
е неизбежно с всеки човек: дали ще бъде съпруга, или
прекалено любим син, една от онези законни клопки, в
които попадат боязливите и чисти сърца; или тгьк про
сто възрастта, болестта, ум ората, разочарованието, кое
то ни подсказва, че ако всичко е суета, защ о не и добро
детелта? П редставям си на мястото на невинното ти
юношеско лице умореното лице на старец. П одозирам ,
че з а д твоята добре усвоена твърдост се крие нежност
и мож е би дори слабост; в теб отгатвам наличието на
гений, който не е непременно геният на д ърж авн и ка;
въпреки всичко светът щ е бъде завинаги по-добър, з а 
това че ще е видял поне веднъж тези достойнства в ъ 
плътени във върховната власт. Н аправих необходимото,
за д а бъдеш осиновен от Антоннн; под новото име, кое
то ще носиш в списъка на императорите един ден, ти си
зан ап ред мой внук. Убеден съм, че д авам на човечест
вото единствената възмож ност, която има д а осъществи
м ечтата на П латон — да бъде уп равляван о от философ
с благородно сърце. Ти прие почестите с неохота, а
твоят ранг те зад ъ л ж а в а д а ж ивееш в двореца; Тибур,
мястото, където до края щ е събирам всички сладости,
които предлага животът, те см ущ ава, защ ото зап лаш ва
м ладата ти добродетелност; виж дам к а к се разхож даш
вдълбочен по алеите, окичени с рози; усм ихнат гледам
к ак се спираш пред красивите обекти от плът, зас тан а
ли на пътя ти, к а к се колебаеш нежно м еж ду В еро
ника и Теодор, за да се откаж еш бързо и от д в а м ата в
името на въздърж анието — тази чиста илюзия. Ти не
скри от мен съж алителното си пренебрежение към ве
ликолепията, чийто ж ивот е кратък, към двора ми, кон
то ще се разпръсне след см ъртта ми. Н е ме обичаш мно
го; синовната ти привързаност е отправена по-скоро
към Антонин; в мен отгатваш мъдрост, различна от т а 
зи, на която те обучават учителите ти, а в моето отд а
ване на плътта — начин на живот, противоположен на
твоето строго същ ествуване и което въпреки всичко е
успоредно на него. Н о това е без значение и не е за д ъ л 
жително д а ме разбереш . И ма повече от една м ъдрост
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и всички са необходими на този свят; не е лошо, ако
се редуват.
Една седмица след см ъртта на Луций отидох на но
силка в Сената; поисках разреш ение д а в л яза так а в
засед ателн ата зал а и да произнеса речта еи възлегнат,
опрян на куп възглавници. Говоренето ме ум орява; по
молих сенаторите д а застан ат в тесен кръг около мен,
за да не бъда принуден д а повиш авам глас. П роизне
сох похвално слово за Луций; тези няколко думи зам е
стеха в дневния ред на събранието речта, която той са
мият трябваш е д а произнесе същ ия ден. С лед това съ
общих решението си; назовах Антонин, а порле и твое
то име. Р азч и тах на най-единодушна подкрепа и я полу
чих. И зрази х и едно последно ж елание, което беше при
ето като останалит*; пож елах Антонин д а осинови същ о
сина на Луций, който по този начин става б рат на М арк
Аврелий; ще уп равлявате заедно; разчитам д а се гри
жиш за него така, както подобава на по-възрастен. И с
кам в Д ъ р ж а в а та да остане нещо и от Луций.
Връщ айки се във В илата, за пръв път от много дни
насам бях изкушен д а се усмихна. Б ях играл особено
добре. П ривърж ениците на С ервиан, враж дебните на
делото ми консерватори, не се чувствуваха победени;
всички прояви на внимание от моя страна към това сл ав
но и древно, но закостеняло сенаторско тял о не мож еха
да зали чат спомена за няколкото уд ара, които му бях
нанесъл. Те несъмнено щ яха да се възползуват от см ърт
та ми, за д а се опитат д а анулират моето завещ ание.
Но и най-яростните ми врагове не биха д ръ зн ал и да о т
хвърлят най-честния си представител, нито сина на един
от най-уваж аваните си членове. М оят обществен дълг
беше изпълнен: можех да се завъ рн а в Тибур и да се
оттегля в убежиш ето, наречено болест, д а продълж а
опитите си със страданието, д а се отдам на малкото
останали удоволствия и да подновя спокойно п рекъс
натия си разговор с един призрак. И мператорското н а
следство беше в сигурни ръце — ръцете на благочести
вия Антонин и на сериозния М арк Аврелий; Луций съ
що щеше да продълж и д а живее чрез сина си. Всичко
това не беше организирано съвсем лошо.
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PATIENTIA*

Ариан ми пише следното:
„С ъобразно получените н ареж дания приключих оби
колката на Евксинскня Понт. Завърш ихм е плаването в
Синопе, чиито ж ители са ти вечно признателни за голе
мите строежи по възстановяване и разш иряване на при
станищ ето, доведени д о успешен край под твое лично
наблю дение преди няколко го д и н и .. . М еж ду впрочем
в твоя чест са издигнали статуя, на която не си прили
чаш, нито е много красива; изпрати им друга, от бял
м р а м о р .. . П о на изток с вълнение обгърнах с поглед
същото това море от височината на хълмовете, откъде
то наш ият Ксенофонт го бе зърн ал за пръв път някога
и откъдето ти сам и ят го бе съ зерц авал н ео тд ав н а .. .
И звърш их п роверка на крайбреж ните гарнизони: тех
ните командири зас л у ж ав ат най-висока похвала за пре
възходната дисциплина, употребата на най-нови мето
ди на тренировка и чудесното качество на инженерното
строителство. Щ о се отнася до дивата н още зле позна
та част на брега, наредих д а се и звърш ат нови проуч
вания н д а се нанесат поправки там , където е необходи
мо, в сведенията на м ореплавателите преди м е н ..,
П ътят ни минаваш е край Колхида. Знаейки колко
се интересуваш от р азкази те на древните поети, разп и 
тах местните ж ители за чародействата на М едея н за
подвизите на Язон. Те обаче, и зглеж да, не п ознават
тези и сто р и и ...
Н-а северния бряг на това негостоприемно море стиг
нахме до м ал ъ к остров с легендарна слава — остроаа
на Ахил. К акто ти е известно, предполага се, че Тетида е

отгледала сина си на това залутано сред мъглите остров
че; казват, че и злизала от морските глъбини всяка ве
чер и разговаряла със сина си на пясъчния бряг, Д нес
островът е необитаем и храни само някоя и друга коза.
И м а и един храм на Ахил. Чайки, гларуси, буревестни
ци и всички морски птици го посеш ават редовно, а н а
поените им с морска влага крила непрестанно освеж а
ват преддверието на светилището. Но както е редно,
островът на Ахил е също и островът на П атрокъл и безчислените оброчни дарове, които украсяват стените на
храм а, са посветени както на Ахил, так а и на неговия
приятел, тъй като е естествено онези, които обичат Ахил,
да тач ат и почитат също паметта на П атрокъл, С ам и ят
Ахил се явява насън на мореплавателите, които посе
щ ават околните места: той ги зак ри л я и предупреж дава
за морските опасности, както п равят по други места
Диоскурите. И сян ката на П атрокъл се появява редом
с Ахил.
П иш а ти тези неща, защ ото съм сигурен, че засл у 
ж а в а д а бъдат познати и защ ото хората, които ми ги
р азк азах а, ги знаят от собствен опит или са ги научи
ли от достоверни сви детел и .. . П онякога ми се струва, ,
че Ахил е най-славният от всички м ъж е зар ад и своята
смелост, душ евна сила, знания и ум, неотлъчни от те
лесна ловкост, както и зар ад и своето пламенно чувство
към м ладия си другар. Н ищ о не ми се стрз-ва по-възвишено от отчаянието му, поради което бе презрял
ж ивота и п ож елал см ъртта след загубата на своя
лю бим.“
П олагам на скута си обемистия отчет на управителя
на М алка Армения и началник на м орската ескадра.
К акто винаги Ариан беше свърш ил добра работа. Този
път той правеш е нещо повече: поднасяш е ми дар, който
ми бе нужен, за да умра спокойно; предлагаш е ми т ак а
ва картина на моя живот, какъвто бих искал да бъде
той. Ариан знае, че най-важното не ще намери място
в официалните биографии и не се отбелязва върху н ад
гробните плочи; той зн ае също, че времето прибавя са 
мо м алко повече шемет къ м нещастието. Видяно през
неговите очи, най-силното увлечение в моя ж ивот доби
ва смисъл и завърш еност като поема; моята единстве
н а обич се отърсва от угризенията, от нетърпението, от
натрапчивите и мрачни мисли, сякаш са дим или прах;
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скръбта се избистря, а отчаянието става по-чисто. Ариан
ни открива пътя към безпределната обител на героите
и на другарите и не ме см ята съвсем недостоен за нея.
М оят таен пристан сред басейна във В илата не е достатъчно защ итен, но там завличам остарялото си тяло и
там страдам . Истина е, че миналото ми предлага н я
кои убеж ищ а, където се избавям от известна част от
днешните си огорчения: снеж ната равнина край Д у н а 
ва, градините на Никомедия, Клаудиополис, пож ълтял
от нацъф телия ш аф ран, която и да е уличка в Атина,
оазис с водни лилии, които се полю ш ват върху тинести
води, сирийската пустиня под звездния светлик на
връщ ане от лагера на Хозрой. Но тези толкова скъпи
места са свързани много често с предпоставки, водещи до
греш ка, разочарование или поражение, известно сам о
на мен; в най-лош ите мигове всичките ми пътища на
преуспял човек сякаш водят единствено в Египет, д о
една болнична стая в Б а я или в П алестина. И м а нещо
по-лошо: изтощението на тялото ми се предава и на па
метта ми; п редставата за стълбите на Акропола е почти
непоносима за човек, който се задъхва, изкачвайки стъ
п алата на градината; мисълта за юлското слънце по н а 
сипа в Л ам б еза ме см азва, като че ли в момента и зл а
гам голата си глава на лъчите му. Ариан ми предлага
нещо по-хубаво. В Тибур, сред майската ж ега, аз чу
вам нестихващ ия вопъл на вълните край брега на Ахиловия остров; вдиш вам чистия му и хладен въздух; р а з 
хож дам се без усилие по преддверието на храм а, окъ
пан в морска влага; съзирам П атрокъЛ :. . Това място,
което не ще видя никога, се превръщ а в мой таен дом
и последен пристан. Щ е бъда несъмнено там в часа на
моята смърт.
Н якога бях д ал на философа Еф рат разреш ение д а
се самоубие. Нищо не изглеж даш е по-просто: човек има
право да реши от кой момент н ататък престава да бъде
полезен ж и вотът му. Тогава не знаех, че см ъртта м ож е
да стане обект на сляпа страст, на глад, подобен на лю 
бовния. Не бях предвидил нощите, през които щях д а
увивам кожения си колан около меча, за да се принудя
да разм исля два пъти, преди да си послуж а с него.
Единствен Ариан бе проникнал в тайната на безславн а
та битка срещу празнотата, апатията, ум ората и отвра
щението от живота, които водят до ж еланието да умрещ .

Ч овек не о зд равява ^никога: старата треска ме повали
на няколко пъти; разтрепервах се, предварително като
болен, който предугаж да настъпващ ия пристъп. Всеки
повод беше добре дош ъл, за д а заб ави часа на нощлата борба: работата, разговорите, безразсъдно проточе
ни до зори, ласките, книгите. П рием а се, че един импе
ратор се самоубива само по държ авн и причини; дори
М арк Антоний имаш е за оправдание едно изгубено ср а
жение. М оят строг Ариан не би се възхищ авал толкова
на отчаянието, донесено от Египет, ако не бях го пре
възм огнал. Собственото ми законодателство за б р а н я 
ваш е на войниците доброволната смърт, която р а зр е 
ш авах на мъдреците; не се чувсгвувах по-свободен д а
дезертирам от първия случаен легионер. Н о зн ая какво
е да галиш с р ъ к а кълчищното въ ж е или острието на
н ож а. Постепенно ж еланието ми да умра се превърна
в преграда срещу самото ж елание: постоянната възм ож 
ност за самоубийство ми пом агаш е да понасям по-търпеливо същ ествуването, так а както видът на сънотворн ата настойка успокоява страдащ и я от безсъние. П о си
л а т а на н якакво вътреш но противоречие натрапчивата
мисъл за см ъртта престана да ме терзае едва след к а 
то първите признаци на болестта отвлякоха вниманието
ми от нея; отново започнах д а проявявам интерес към
ж ивота, който ме напускаш е; в градините на Сидои
страстно копнеех да се н асл аж д авам на тялото си още
няколко години.
Ч овек се стреми към см ъртта, но не ж ел ае д а умре
от задуш аване; болестта ни к ар а д а се отвратим от
см ъртта; искаме да оздравеем, а това означава, че жел а м д а живеем. Ала безсилието, страданието й хиляди
те телесни несгоди скоро обезсърчават болния в опити
те му д а се пребори със см ъртта; той се ум орява от з а 
тиш ията, които са същински клопки, от разклатените
си сили, от прекърш ените си стремеж и, от вечното оч ак
ван е на следващ ата криза. Д ебнех тялото си: тъпата
б олк а в гърдите беше ли само временно прилош аване,
■последица от набързо погълнатата храна, или мож е би
трябваш е да очаквам от страна на неприятеля внезапно
нападение, което нямаш е д а бъде отблъснато този път?
Н е влизах в С ената, без да си каж а, че мож е би него
в а т а врата се бе затворила за д мен так а окончателно,
сякаш вътре ме очакваха, както беше с Ц езар, петдесет
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въоръж ени с ножове съзаклятници. По врем е на вечер
ните угощения в Тибур се оп асявах д а .не оскърбя гос
ти те си, като неучтиво ги напусна неочаквано; боех се
д а не умра в банята или в прегръдките на м лади ръце.
И звестни дейности, леснн или дори приятни в минало
то, се превръщ ат в нещо унизително, щом започнат да
яи затрудн яват; човек се ум орява да поднася на вни
манието на л ек ар я сутрешното съдърж ание на сребъ р
ното гърне. Основното заб ол яван е влече след себе си
ц яло шествие от второстепенни огорчения; слухът ми
е загубил някогаш ната си острота; вчера например се
принудих да помоля Флегон д а повтори цяла ф р аза и
изпитах повече срам, отколкото ако бях извърш ил пре
стъпление. М есеците, последвали осиновяването на Антояин, бяха уж асни: престоят в Байн, завръщ ан ето в Рим
и преговорите, които го съпътствуваха, б я х а-и зч ер п и 
ли и малкото сили, които мн оставаха. М исълта за
см ъртта ме зав л ад я отново, но този път причините за
това бяха видими и мож ех да ги призная без стеснение;
и най-злият ми враг не би помислил д а ми се присмее.
Н ищ о не ме възпираш е повече: щ яха да разберат, че
след като се бе оттеглил в л ятн ата си къщ а и слож ил
в ред държ авните дела, императорът бе взел необходи
мите мерки, за д а улесни края си. Но гри ж ата на моите
приятели се равн ява на постоянно наблюдение: всеки
болен е залож ник. Вече не мисля, че щ е имам нуж ната
сила д а заби я меча на точното място, обозначено н я
кога с червено мастило под л яв ата гръд; към сегаш но
то си състояние щ ях д а прибавя само противната бърко
тия от превръзки, напоени с кръ в гъби и спорещи край
леглото ми хирурзи. З а да подготвя самоубийството
си, ми бяха необходими същ ите предпазни мерки, които
взема убиецът, зам исляйки престъплението си.
Н ай-напред спрях избора си на своя уредник на л о 
ва, М астор, красив сарм атски варварин, който от го
дини върви по петите ми като предано куче от вълча
порода и когото понякога н атоварват д а бди пред в р а 
тата ми нощем. В ъзползувах се от миг на усамотение,
за да го извикам и му обясня какво очаквам от него:
тон не разбра веднага. С лед това в съзнанието му про
светна и у ж ас изкриви лицето на русия варварин. Той
е убеден, че съм безсмъртен; виж да, че сутрин и вечер
лекари влизат в спалнята ми; чува стенанията ми по
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време на пункциите, без това д а разклати вярата му;
сякаш бях господарят на боговете, който, реш авайки
д а го изкуши, беше слязъл от Олимп, за да му нареди
да нанесе смъртоносния удар. И зтръгна от ръцете ми
меча си, който бях сграбчил, и избяга с вой. Откриха
го през нощта в дъното на парка, говорещ несвързано
на варварския си ж аргон. Успокоиха, доколкото м ож а
ха, уж асеното създание; никой не отвори дум а за тази
случка. Н а другата сутрин заб ел язах, че Ц елер беше
зам енил върху работната ми м аса до леглото м етално
то стило с тръстиково перо.
Потърсих си по-сигурен съюзник. И м ах най-пълно
доверие в Й олас, млад александрийски лекар, когото
Хермоген бе избрал още миналото лято за свой зам ест
ник през отсъствието си. Често разговаряхм е: приятно
ми беше да градим хипотези за същ ността и про
изхода на нещ ата; харесвах дръзкия му и мечтателен
ум, както и мрачния огън в дълбоко хлътналите му очи.
Знаех, че е намерил ф ормулата на извънредно сполуч
ливи отрови, съставени на времето в А лександрийския
дворец от химиците на К леопатра. О бсъж дането на
кандидатите за катедрата по медицина, която току-щ о
бях основал в Одеона, ми послужи като претекст д а
отдалеча Хермоген за няколко часа и так а да си оси
гуря възмож ност за таен разговор с й о л а с. Той ме р а з
бра от половин дума: съж али ме; не можеш е да не при
знае, че съм прав. Но неговата лекарска клетва му з а 
браняваш е д а даде вредно лекарство на болен под к а 
къвто и да е предлог; отказа, твърд в професионалната
си чест. Н астоявах, изисквах, използувах всички сред
ства, за да го умилостивя или подкупя; той ще е послед
ният човек, когото съм молил за нещо. Н акрая, победен,
обеща да ми донесе см ъртоносната доза. Ч ак ах го напразно до вечерта. Късно през нощта научих с уж ас,
че току-що бил намерен мъртъв в лабораторията със
стъкленица в ръка. Това безкомпромисно сърце беше
намерило начин да остане вярно на своята клетва, без
д а ми откаж е нищо.
Антонин пристигна на следващ ия ден; този искрен
приятел с м ъка зад ъ рж аш е сълзите си. М исълта, че един
човек, когото бе свикнал да обича и почита като бащ а,
страда до такава степен, че ж елае смъртта, му беш е
непоносима; струваш е му се, че е изневерил на зад ъ л 
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ж енията си на добър син. О бещ аваш е ми д а присъеди
ни усилията си към тези на моите близки и да се грижи
за мен, д а облекчава болките ми, да направи ж ивота
ми приятен и лек до края, д а ме излекува мож е би.
Разчиташ е на мен да продълж а да го напътствувам и
ръководя възмож но най-дълго; чувствуваш е се отгово
рен пред ц ялата империя за останалите дни от ж и во
та ми. З н ая какво струват тези ж алки протести и н аив
ни обещ ания: и все п ак в тях намирам облекчение и
утеха. П ростите думи на Антонин ме убедиха; отново
влизам във владение на собственото си „ а з “, преди да
ум ра. С мъртта на Й олас, верен на лекарския си дълг,
ме н асърчава д а се съобразявам до края с обязаностите на своя императорски сан. РаВ епВа; вчера видях
Домиций Рогат, станал прокуратор на монетния двор,
натоварен със сеченето на нова серия монети; избрах
горната легенда, която ще бъде и последният ми девиз.
С труваш е ми се, че смъртта е лично мое решение, по
следното ми убеж ищ е на свободен човек, но се лъж ех.
В ярата на милионите масторовци не бива да бъде р а з
клатена; други йоласовци не ще бъдат подложени на
същото изпитание. Осъзнах, че в очите на м алката гру
па предани приятели, с които съм обграден, самоубийст
вото би изглеж дало като проява на безразличие или
мож е би на непризнателност; не искам д а завещ ая на
приятелите си отблъскващ ия образ на мъченик, неспо
собен д а понесе дори най-малкото допълнително изте
зание. П рез нощта, последвала см ъртта на й о л а с , в съ 
знанието ми постепенно изникнаха други съображ ения;
животът ми беше дал много или поне аз бях съумял да
получа много от него; в този момент, както по времето
на моето блаж енство, но по съвсем противоположни при
чини, струва ми се, че същ ествуването няма какво по
вече да ми предлож и; не съм сигурен обаче, че нямам
да науча още от него. Щ е се вслуш вам в тайните му
напътствия до последния си дъх. П рез целия си ж ивот
бях имал доверие в мъдростта на тялото си, бях се ста
рал д а се н аслаж давам с разбиране на усещ анията,
които ми доставяш е този приятел; длъж ен съм д а оц е
ня и последните. Вече не се отказвам от агонията, отре
дена само за мен, тази бавно узряла в сърцевината, на
артериите ми смърт, наследена мож е би от някой п ра
дядо или родена от моя темперамент и подготвяна по
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степенно с всяка постъпка в ж ивота ми. Ч асът на не
търпението отмина;, в моето положение и отчаянието, и
н ад еж д ата ще бъд ат еднакво проява на лош вкус. О тк а
за х се д а ускорявам смъртта си.

Много неща остава да бъдат извършени. А ф рикан
ските имения, наследство от тъщ а ми М атидия, трябва
да станат образцови ‘земеделски стопанства; селяните
от тракийското село Бористен, основано в памет на един
чудесен кон, им ат право на помощи след теж к ата зи м а;
тъкмо напротив, не бива д а се отпускат субсидии на бо
гатите стопани от долината на Нил, винаги готови д а се
възп олзуват от им ператорската загриж еност. Ю лий
Вестин, префект по образованието, ми изпращ а своя от
чет във в ръ зка с откриването на обществени училищ а по
грам ати ка; току-що завърш их п реработката на търгов
ския кодекс з а г р ад П алм ира: всичко е предвидено —
от процента на проститутките до таксите за преминава
не на керваните. В настоящ ия момент се събира кон
грес на лекари и съдебни чиновници, натоварени д а ,
определят последния срок на даден а бременност и так а
да. слож ат край на нескончаеми съдебни препирни.
С лучаите на двуж енство се ум н ож ават във военните
колонии; п равя всичко възм ож но д а убедя ветераните
да не злоупотребяват с новите закони, които им р азр еш а
ват ж енитбата, н д а не встъпват в б рак с повече от една
жена наведнъж . В Атина издигат пантеон, подобен на
римския; съчинявам надписа, който ще украсява стени
те му; в него изброявам (като пример и задълж ение
за бъдещ ето) услугите, направени от мен на гръцките
градове и на варварските народи; услугите, оказани на
Рим, се разб и рат от сам о себе си. Борбата срещ у съдеб
ните и здевателства п родъ лж ава: бях принуден да пори
ц ая управителя на Кнликия, който си беше наумил д а
ум ъртвява чрез изтезания крадците на добитък от по
верената му провинция, като че ли обикновената смърт
не е достатъчна, за д а н акаж еш някого и да се отър
веш от него. К акто Д ъ р ж а в а т а , так а и градските уп ра
ви злоупотребяват с присъдите на принудителен труд,
с пел да си доставят евтина работна ръка; забраних тз254

зи практика както по отношение на робите, така и по
отношение на свободните хора; необходимо 'е-Да се вни
м ава тази ом р азн а система да не бъде възстановена.под
друго име. П о някои места от територията на бившия
К артаген все още се извърш ват жертвопринош ения на
деца: нужно е да се заб ран и на ж реците на Б аа л удо
волствието да р азп ал в ат своите клади. В М ала Азия
правата на наследниците на Селевкидите бяха позорно
накърнени в граж данските ни съдилищ а, все още зл е
настроени към бившите царе; дадох им удовлетворение
за д ълго понасяните неправди. В Гърция все още про
д ъ л ж ав а процесът на Херод Атик. П исмената кутия на
Флегон, неговите стъргалки от пемза и пръчиците от
червен восък ще ме придруж ават до края.
К акто и в най-щ астливнте ми дни хората ме считат
за' бо5?т п р о дъ лж ават д а ме н азовават с тази титла в
същ ия уиг, в който поднасят дарове на небето з а в ъ з
становяване на височайш ето ми здраве. Вече ти споме
нах защ о тази благотворна в яр а не ми и зглеж да аб*
сурдна. Е дна сляпа старица беше дош ла пеша от Па*
нония; беше предприела това изтощително пътуване, з а
д а ме помоли д а докосна с пръсти угасналите й зеници,
тя прогледна от допира на ръката ми, както страстно се
бе н ад явал а; в яр ата й в императора-бог обяснява това
чудо. С тан аха и други чудеса; болни р азк азв ат, че са
ме видели насън, подобно на поклонниците в Епидавър,
които виж дат в сънищ ата си Ескулап; твърдят, че са
се събудили оздравели или най-малкото облекчени. Не
се надсмивам над противоречието между способности
те ми на чудотворец и болестта ми; приемам тези нови
Привилегии с нуж ната сериозност, С ляпата старица, до
ш ла при императора от д алечната варварска провинция,
стана за мен това, което бе някога робът от Тарагона —
символ на народите в империята, на които съм слу
ж ил и които съм уп равл явал , Тяхното огромнЬ доверие
е отплата з а двадесетгодиш ния ми труд, който не ми
беше неприятен. Н еотдавна Флегон ми прочете творба
та на едни александрийски евреин, който същ о ми при
писва свръхчовеш ки качества; приех без ирония опи
санието на вл ад етел я с посивели коси, пропътувал
всички краищ а на зем ята, слязъл сред съкровищ ата
н а мините, будещ ж ивителните земни сили, носещ на
всякъде благоденствие и мир: на посветения, възстано

вил светилищ ата на всички раси, на познавача на окулт
ните науки, на ясновидеца, въздигнал до небето един
м ладеж . Б ях разбран по-добре от възторж ения евреин,
отколкото от много сенатори и проконсули; този довче
раш ен враг допълва А риан; удивлявам се, че с течение
на времето съм станал в нечии очи това, което ж елаех
да бъда, и че успехът ми се свеж да до толкова малко
нещо. С таростта и смъртта, так а близки и двете, приба
в ят своето величие към това достолепие; хората почти
телно се отдръпват от пътя ми; вече не ме сравняват
както в миналото с лъчезарния и ведър Зевс, а с М арс
Градивус, бога на продълж ителните походи и на стро
гата дисциплина, с величествения и вдъхновен от бого
вете Н ума; в последно време бледото ми разстроено
лице, този втренчен поглед, това едро тяло, изправено
благодарение на усилието на волята, им напомнят П лу
тон, бога на сенките. Единствено неколцина близки, н я
колко изпитани и скъпи приятели не са се поддали на
уж асн ата за р а за на страхопочитанието. М ладият ад в о 
к а т Фронтон, м агистрат с бъдеще, който безсъмнено ще
б ъ д е един от добрите служители на твоето царуване,
дойде, за д а разисквам е едно мое обръщ ение до С ена
та; гласът му трепереш е и в очите му прочетох същото
благоговение, примесено със страх. М ирните радости
н а човеш кото приятелство вече не са за мен; хората ме
о б о ж ав ат и боготворят прекалено много, за д а ме
обичат.
Беш е ми се паднала съдбата на някои щ астливи
градинари: всичко, което се бях опитал да посадя в
човеш кото съзнание, бе пуснало корен. К ултът към
Антиной изглеж даш е най-безумното от начинанията ми,
изблик на скръб, която засягаш е само мен. Но наш ата
епоха е ж адна за богове; тя предпочита най-пламенните
и най-печалните, онези, които прибавят горчивия мед
н а отвъдното към виното на живота. В Д елф и юноша
т а стана Хермес — пазител на преддверието и господар
на мрачните пътища, които водят при сенките. В Елевсина, където някога заради възрастта и чуждия му про
изход не позволиха д а бъде посветен заедно с мен, го
бяха превърнали в м ладия Б акхус от Мистериите, в л а 
д етел на граничните области между плътта и душ ата.
Р одн ата му А ркадня го свързва с горските божества
П ан и Д и ана; тибурските селяни го оприличават на
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добрия Аристей, ц ар я на пчелите. В Азия почитателите
му виж дат в негово лице нежните си богове, които
есента руши, а лятото изгаря. Н а границата с в а р в а р 
ските земи д р у гар ят на ловните ми излети и пътеш ест
вия прие о б р аза на Тракийския конник — тайнствен
ездач, който препуска през гъ стал ака в лунния здрач,
отнасяйки душите на мъртвите в гънките на своя плащ.
Всичко това можеше да бъде пак издънка от оф ициал
ния култ, израз на народно ласкателство или на низост
от страна на алчни за подаяния жреци. Ала младият
му образ ми убягва, за да откликне на стремленията на
простите сърца: по силата на един от онези обрати,
свойствени на природата на нещ ата, народното б лаго
честие превърна мрачния и изящ ен м ладеж в опора на
слабите и бедните, в утешител на мъртвите деца. Н его
вият лик от витинските монети — профил на петнадесет
годишен юноша с развети къдри и очарована и доверчи
ва усмивка, която зап ази толкова кратко, виси на ш и я
та на новородените вместо талисман; други го п рикова
в а т върху детските могили на селските гробищ а. Порано, когато мислех за собствения си край, също като
кормчия, който нехае за собствената си съдба, но тр е
пери за пътниците и товара на своя кораб, си казвах
горчиво, че споменът за него ще изчезне заедно с мен;
струваш е ми се, че младото създание, старателно погре
бано в паметта ми, ще загине втори път. Този инак осно
вателен страх се разсея отчасти; направих каквото мо
жах, за да изкупя тази преждевременна смърт; един
образ, едно отраж ение, слаб отзвук ще оцелее в споме
на най-малко в течение на няколко века. Едва ли може
д а се направи нещо повече в името на безсмъртието.
Видях отново управителя на Антиноя, Фидус Аквила, на път за новия му пост в С арм изегетуза. Той ми
описа ежегодните обредни търж ества, чествувани на
брега на Нил в пам ет на мъртвия бог, хилядите поклон
ници, стекли се от северните и южни области, даровете
от бира и зърно, молитвите; всяка трета година в Анти
ноя се устройват възпоменателни игри, а също в А лек
сандрия, в М антинея и в скъпата ми Атина. Тези п р аз
ници ще се повторят идната есен, но не се н адявам да
ж ивея до деветото завръщ ан е на месец Атир. Ето защ о
е още по-важно всяка подробност от тези търж ества
д а бъде уточнена предварително. О ракулът на покой17.

М ем оарите на А дриак
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ния м лад еж е настанен в тайното помещение на ф араоновия храм, възстановен по мое нареж дане; всеки ден
ж реците р азд ав ат няколкостотин готови отговора на
всички въпроси, поставени от човеш ката надеж да или
тревога. Укориха ме, задето лично съм участвувал в
съставянето на повечето от тях. Не съм имал намерение
да проявявам неуваж ение към своя бог, нито липса на
състрадание към войниш ката съпруга, която пита д а 
ли м ъж ът и ще се върне жив от П алестинския гарни
зон, или към болния, ж адуващ за утеха, към търгове
ца, чиито кораби се носят по вълните на Червено море,
към семейството, което ж адува д а има син. В най-до
брия случай това бе продълж ение на словесните ни з а 
бавления и римувани гатанки, на които играехме заедно
понякога. У чудват се също, че тук, във В илата, около
олтара в Канопа, където култът към него се чествува
според египетския обичай, съм позволил да се настанят
увеселителни заведения, както в А лександрийския квар
тал, който носи същото име, с всички улеснения и р а з 
влечения, които предлагам на своите гости и в които се
е случвало д а участвувам и аз. Той беше свикнал с те
зи неща. А човек не мож е да остане верен на една-един
ствена мисъл в течение на години, без постепенно да
влож и в нея всички навици на един живот.
Н аправих всичко, което ми препоръчаха. Ч аках;
нерядко се молих. A udivi voces divinas...*
Л еком и
слената Ю лия Б ал б и ла вярваш е, че чува тайнст
вения глас на Мемнон при изгрев слънце; аз пък се
вслуш вах в шепота на нощта. И звърш их помазване с
мед и розово масло, които привличат сенките; разп оло
жих съда с мляко, щ ипката сол, кап ката кръв — опора на
предишното им същ ествуване. Л егнах върху м рам ор
ния под на малкото светилище; звездна светлина се про
цеж даш е през отворите в стената, зап алвай ки тук и
там отраж ения — бледи, тревож ни отблясъци. Спом
них си повелите, наш епвани от ж реците в ухото на
м ъртвия, както и бъдещ ата му съдба, изписана върху
надгробната плоча: „И той ще разп озн ае п ъ т я .. . И п а 
зителите на преддверието ще го пуснат д а м и н е .. . И
той ще се връщ а п ак при онези, които го обичат, в те
чение на милиони д н и . .
Поняког а след дълго очак
* Чух божествени гласове (лат.). — Б. пр.
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ване ми се струваш е, че усещ ам полъха на нечие при
съствие, леко докосване като допир на клепачи, влаж н о
като длан. „И сянката на П атрокъл се появява редом
с Ах и л . ,
Никога не ше узная дали тази топлина и
нежност не извираха някъде дълбоко от мен с а м и я — сет
ни усилия на човек, който се бори срещу сам отата и студа
на нощта. Но този въпрос, който изниква също в присъст
вие на живите ни любими, престана д а ме вълнува
днес: почти ми е все едно дали призованите от мен ви
дения идват от най-отдалечените области на паметта,
или от друг свят. Д уш ата ми, ако притеж авам так ав а,
е съставена от същото вещество, от което са виденията;
това тяло с подути ръце и побелели нокти, тази ж а л к а
полуразлож ена плът, този мех, пълен със страдания,
ж елания и мечти, едва ли е по-устойчив или по-плътен
от сянка. Р азл и чавам се от мъртвите само по способ
ността си д а се задуш авам няколко мига по-дълго; в
известен смисъл тяхното същ ествуване ми се струва
по-с.игурно от моето. Антиной и П лотина са действителни
поне колкото мен.
Р азм иш ленията за см ъртта не ни научават как се
умира; те не улесняват р азд ял ата ни с живота, но аз и
не се стремя към подобен край. Любимо мое момче,
намръщ ено и волево, твоята сам ож ертва не обогати ж и 
вота, а см ъртта ми. Н ейната близост и зграж да отново
тясно съучастничество между нас: живите, които ме з а 
обикалят, преданите и понякога досадни служители ни
кога не ще у зн аят до каква степен не ни интересува ве
че светът. М исля с отвращ ение за мрачните символи на
египетските гробници: сухият бръм бар, вдървената му
мия, ж а б а т а — символ на вечното прераж дане. Ако в яр 
вам на жреците, оставил съм те на това място, където
съставните части на всяко човешко създание се р азп а
дат подобно на стара дреха, раздърп ван а на всички
страни, на зловещ ия кръстопът между онова, което ж и 
вее вечно, което е било и което ше бъде. В крайна смет
ка възмож но е тези хора да са прави и см ъртта д а е
изградена от съ щ ата неуловима и хаотична материя
като живота. И зпитвам недоверие към всички теории
за безсмъртието; системата на възн аграж дени ята и въздйездията се посрещ а с равнодуш ие от един съдия, кой
то добре познава трудностите на п равораздаването. От
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друга страна, случва ми се д а мисля също, че противоположното решение, тоест небитието, кухата бездна, в
коятс отеква смехът на Епикур, е твърде опростено. Н а 
блю давам своя край: дългата поредица от опити върху
сам ия мен е завърш ек на продълж ителното изследване,
започнало в клиниката ка Сатир. Д осега промените
са толкова външни, колкото онези, които годините н
лош ото време нанасят върху даден паметник, без да
накърнят и иго материята, нито архитектурата му: на
моменти ми се струва, че през пукнатините му съзирам
и докосвам неразруш им ата основа, безсм ъртната му
сърцевина. Аз съм това, което бях, и умирам, без д а съм
се пременил. На пръв поглед здравото момче от гради
ните в Испания, амбициозният военачалник, който в л я 
за в палатката, отърсвайки от раменете си снега, и з
гл еж д ат так а безплътни, сякаш вече съм минал през
кл ад ата; и все пак те са тук и аз съм неделим от тях.
Човекът, който виеше върху гърдите на един мъртвец,
п родъ лж ава д а стене в един кът на същ еството ми в ъ 
преки повече или по-малко извънземния покой, в който
навлизам вече; пътникът, затворен в инвалида, бол
ният, осъден на застой, се интересува от смъртта, тъй
като тя озн ачава тръгване на път. С илата, която е би-'
л а моя, все ощ е изглеж да годна да зад виж ва много
други същ ествования, д а повдига светове. Ако към
малкото дни, които ми остават, се прибавеха по чудо
няколко века, пак щ ях д а извърш а същ ите неща и да
допусна същите грешки; пак шях да посещ авам същ ите
Олимпийски висини и същ ия Ад. П одобен извод е пре
възходен аргумент за п олзата от см ъртта, но в същото
време буди съмнения, що се отнася до абсолю тната й
ефикасност.
П рез някои периоди от ж ивота си съм записвал с ъ 
нищата си; обсъж дал съм значението им с жреци, фи
лософи и астр сю зи . П ритъпена ст години насам, спо
собността ми да сънувам се възвърна през месеците на
агония; събитията в будно състояние изглеж дат по-недействителни, а понякога и по-малко натрапчиви от
сънищ ата ми. Ако този загадъчен и призрачен свят, к ъ 
дето пошлостта и абсурдът се срещ ат в оше по-голяма
степен, отколкото на зем ята, ни д ав а представа за съ
стоянието на отделената от тялото душ а, има вероят
ност д а прекарам вечността в съж аления по прекрасния
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контрол, упраж няван от нашите сетива, и по стремежите,
умело направлявани от човешкия разум . Въпреки всич
ко усещам, че потъвам с н асл ад а в безплодните сфери
на сънищ ата; там ставам притеж ател на тайни, които
ми се и зплъзват само след миг; там пия от свещените
извори. Онзи ден например бях в оазиса Амон вечерта
след лова на диви зверове. Бях радостен; всичко стана
както по времето на предиш ната ми сила: раненият лъв
падна, след това се изправи и аз се спуснах, за д а му
нанеса смъртоносния удар. Но този път, заставай ки на
задните си крака, конят ми ме хвърли на зем ята: противната къ рвава м аса се изтърколи върху мен; нокти
разди раха гърдите ми; дойдох в съзнание в стаята си в
Тибур, викайки за помощ. Н еотдавна видях насън б а 
ща си, за когото почти не мисля. Беш е на болничната си
постеля, в една от стаите на къ щ ата ни в И тали ка, коя
то напуснах веднага след см ъртта му. На м асата му
стоеше стъклено шише с успокоителна течност, която
ум олявах да ми даде. Събудих се, без да бе имал вре
ме да ми отговори. У дивлявам се, че повечето хора се
страхуват тъй много от привиденията, а с готовност при
емат д а р азго вар ят с мъртвите насън.
•
Поличбите също се ум нож ават: отсега н ататъ к всич
ко прилича на призив или знамение. Н еотдавна изпус
нах и счупих скъпоценния кам ък, вграден в един п ръ 
стен; гръцки майстор бе и зваял моя профил върху него.
Гадателите поклащ ат глава многозначително, а аз с ъ 
ж алявам за този истински шедьовър. С лучва ми се да
говоря за себе си в минало време: в С ената, рази сквай 
ки известни събития, станали след см ъртта на Луций,
езикът ми се зап ън а няколко пъти и се улових, че спо
менавам тези обстоятелства так а, сякаш бяха станали
след собствената ми смърт. П реди няколко месеца, точ
но на рождения си ден, както изкачвах на носилка стъ
п алата на К апитолия, се озовах пред един старец в
траур, който плачеш е; моят стар Хабрий побледня. Все
още излизах по това време и п родълж авах д а и зпълн я
вам лично фунциите си на Върховен жрец, на А рвалски
брат и д а чествувам сам древните обреди на римската
религия, които в крайна сметка предпочитам пред по
вечето чуж дестранни култове. Бях прав пред олтара и
се готвех да зап ал я плам ъка; поднасях на боговете
ж ертва за Антонин. Внезапно к р а я т на тогата, който
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покриваш е челото ми, се изхлузи и се смъкна върху
рам ото ми; останах гологлав, а това означаваш е, че от
жертвоприносител ставам ж ертва. Н аистина мой ред е
вече.
Търпението ми се увенча с плодове; страдам по-м ал
ко и ж ивотът отново става почти приятен. Вече не спо
р я с лекарите; глупавите им церове ме убиха; тяхната
самонадеяност и лицемерният им педантизъм са наше
дело: биха ни мамили по-малко, ако не се страхувахме
толкова много от страданията. Н ямам сили за н якогаш 
ните пристъпи на гняв: зн ая от сигурен източник, че
П латорий Непот, когото съм обичал много, бе злоупот
ребил с доверието ми; не се опитах д а го изоблича и не
го н аказах. Бъдещ ето на света не ме вълнува вече; не
се стремя д а пресм ятам с тревога дали римският мир
ще тр ае повече, или по-малко години; оставям тази гри
ж а на боговете. Н е че съм придобил повече доверие в
тяхн ата справедливост, която няма нищо общо с н аш а
та, или пък че имам по-голяма вяра в човеш ката м ъд
рост; обратното е по-вярно. Ж ивотът е ж есток и това ни
е известно. Именно защ ото очаквам много м алко от чо
веш кия жребий, щ астливите периоди, частичните успехи,
усилията да започнеш отново и да продълж иш ми се
струват чудеса, които са своеобразна отплата за огромната м аса от злини и поражения, безотговорност и з а 
блуди. К атастроф ите и разрухата ще настъпят; хаосът
ще възтърж ествува, но от време на време ще се в ъ зц а 
рява и ред. М ирът ще настане отново между две войни;
думите свобода, човечност, справедливост ще си в ъ зв ъ р 
нат тук и там смисъла, който се опитахме д а им дадем.
Н е ще заги н ат всичките ни книги; поломените ни ста
туи ще бъдат възстановени; други куполи и фронтови
ше се родят от наш ите фронтони и куполи; неколцина
ще мислят, работят и чувствуват като нас.: смея да р а з 
читам на последователите ни, които ще се п оявяват на
неравни интервали през вековете, на това прекъсващ о
се безсмъртие. Ако варварите зав л ад еят света някога,
и те ще бъдат принудени д а възприем ат част от наш и
те методи и накрая вероятно ше заприличат на нас. Хабрнй се тревожи, че един ден ж рецът на култа към М ит
ра или епископът на Х ристовата в яр а биха могли да се
настанят в Рим и да изместят Върховния жрец. Ако то
зи ден настъпи за нещастие, моят наследник на ватнкаи-
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ския бряг на Тибър вероятно ше е престанал да бъде
водач на тесен кръг от съмишленици или на членовете
на някоя секта и ще се е превърнал на свой ред в една
от вселенските фигури на властта. Той ще наследи двор
ците и архивите ки; ще се разли чава от нас по-малко,
отколкото бихме могли да си представим. Приемам
спокойно тези превратности в съдбата на вечния Рим.
Л ек арствата не действуват вече; краката ми все по
вече се подуват; спя по-скоро седнал, отколкото л ег
нал. Едно от преимущ ествата на см ъртта е, че ще бъда
отново положен на легло. С ега на свой ред утеш авам
Антоннн. Припомням му, че от дълго време насам см ърт
та ми се струва най-изисканото решение на собствения
ми проблем; както винаги най-сетне ж елани ята ми се
сбъдват, но по по-бавен и по-заобиколен начин, откол
кото мислех. Р ад вам се, че болестта не ме лиши от съ 
знание до кр ая; щ астлив съм, че ням а д а се налож и д а
минавам през изпитанията на преклонната възраст, че
съдбата не ми е отредила д а позная загрубяването, сту
денината, безчувствеността и жестокото отсъствие на
ж елания. Ако изчисленията ми са верни, майка ми е
починала приблизително на въ зрастта, до която съм
стигнал днес; ж ивотът ми вече е наполовина по-дълъг
от този на бащ а ми, умрял на четиридесет години. Всич
ко е готово: орелът, който тряб ва да възнесе до богове
те душ ата на императора, се пази специално за траурната церемония. М авзолеят ми, върху чийто връх все
оше садят кипариси, предназначени д а образуват черна
пирамида на небесния фон, ще бъде завърш ен почти
навреме за пренасянето на още топлата ми прах. П омо
лих Антонин да се погрижи и останките на С абина да
бъдат пренесени там след това; при нейната смърт не и
отдадох божествените почести, на които в същност има
право; не би било зле, ако бъде изправен този пропуск.
Бих искал и останките на Елий Ц езар да бъдат поста
вени до моите.
О тведоха ме в Б а я ; пътуването беше мъчително в
юлските горещини, но диш ам по-лско край морето. В ъ л 
ните галят брега с копринен и л аск ав шепот и аз все
още се н асл аж давам на дългите розови вечери. Д ъ р ж а
табличките само за да дам заним ание н* ръцете си, кои
то се дви ж ат въпреки волята ми. Н аредих да извикат
Антонин; пратеникът тръгна за Рим с голяма бързина.
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Тропот от копитата на Бористен, галоп на Тракийския
ко н н и к .. . М алката шепа приятели се струпва около
леглото ми. Ж а л ми е за Хабрнй: сълзите подхож дат
зле на старческите бръчки. К акто винаги прекрасното ли 
це на Ц елер е необикновено спокойно; грижи се за мен
старателно, а и зразът му не издава нищо, което би мог
ло да увеличи безпокойството или изтощението на бол
ния. Диотим ридае, забил глава във възглавниците. Б ъ 
дещ ето му е осигурено; той не обича И тали я и ще може
да осъществи мечтата си — д а се върне в Р ад ара и заедно
със свой приятел д а открие училище по красноречие там;
няма да загуби нищо от см ъртта ми. Въпреки това сл а
бото рам о се повдига конвулсивно под гънките на ту 
никата; под пръстите си усещам искрените му сълзи.
А дриан ще бъде обичан по човешки до последния
си дъх.
М алка моя душ а, неж на и блуж даещ а, другарка и
спътница на моето тяло, ти ще слезеш сред б езж и з
нените, мрачни и голи селения, където ще се откаж еш от
предишните игри. Н ека още за миг погледаме заедно
познатите брегове и всичко, което безсъмнено ке ше
видим никога в е ч е .. . Н ека се опитаме да прекрачим
прага на см ъртта с отворени о ч и .. .
■
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ИЛ Б О Ж Е С Т В Е Н И Я А Д Р И А Н А В Г У С Т
СИН НА ТРАЯН
ЗАВОЕВАТЕЛ НА П А Р ТИ ТЕ
ВНУК НА НЕРВА
В ЕЛ И К Ж РЕЦ
УДОСТОЕН XXII П Ъ ТИ С ТРИБУНСКА ВЛАСТ
ТР И П Ъ Т И КОНСУЛ, ОТПРАЗНУВАЛ ДВА ТРИУМФА
БАЩА НА ОТЕЧЕСТВОТО
И НА БОЖЕСТВЕНАТА МУ СЪПРУГА САБИНА
АНТОНИН ТЕ Х Е Н СИН

НА Л У П И И Е Л И И Ц Е З А Р
СИН НА БО Ж ЕС ТВЕНИЯ АДРИАН
ДВА П Ъ ТИ КОНСУЛ

Б Е Л Е Ж К И ПО И С ТО РИ Я ТА
НА Н А П И С ВА Н ЕТО
НА „М ЕМ О А РИ ТЕ НА А Д Р И А Н “
Н А Г. Ф.
Тази книга е била зам ислена, след
това изцяло или отчасти написана в различни в ар и ан 
ти меж ду 1924 и 1929 година, между д вадесетата и
двадесет и петата ми годиш на възраст. Всички тези
ръкописи бяха унищ ожени и засл у ж ав ах а съдбата си.

В един том от кореспонденцията на Флобер, твъ р
д е много четен и подчертаван от мен към 1927 годи
на, открих н езабрави м ата ф раза: „К огато вече н ям а
ше богове, а Христос все още не се беше появил, им а
ше такъв неповторим миг в историята, от Цицерон до
М арк Аврелий, когато човекът беше сам .“ Щ ях да пре
карам голяма част от ж ивота си в опити да дам опре
деление, а след това и да обрисувам този самотен, но
свързан с всичко човек.

Започнах работа по ром ана в 1934 година; дълги
проучвания; петнадесетина написани страници, смет
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нати за окончателни; много пъти започвай и изоста
вян проект меж ду 1934 и 1937 година.

Д ълго' време си представях труда като серия от
диалози, в които биха звучали всички гласове от оно
ва време. К аквото и д а правех обаче, подробностите
взем аха връх над -общото, а отделните части зап л аш 
ваха равновесието на цялото; гласъ т на Адриан се гу
беше сред останалите викове. Не успявах д а органи
зирам този свят като видян и чут от един човек.

Единствената ф раза, която остана след редакция
та от 1934 година: „Започвам да заб ел язвам очерта
нията на моята см ърт.“ Подобно на художник, който,
застан ал пред даден пейзаж , непрестанно мести ста
тива си ту надясно, ту наляво, най-сетне бях намери
ла най-сполучливата отправна точка за книгата си.

Д а взмеш един известен и завърш ен живот, утвър
ден от И сторията (доколкото това изобщо е възм ож но), така че д а обхванеш с един поглед ц ял ата му
траектория; нещо повече — да избереш момента, в
който човекът, преж ивял това същ ествование, го пре
мисля, анализира и е способен да го подложи на пре
ценка. Д а направиш така, че и той, и ние да гледам е
на ж ивота му от същ ите позиции.

Утрини във Вила А дриана; множество вечери, пре
карани в малките кафенета около Олимпейона; непре
къснати пътеш ествия по гръцките морета; пътища в
М ал а Азия. З а да мога да изполувам собствените си
спомени, те трябваш е да се отдалечат от мене толко
ва, колкото е далечен вторият век.
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Опити с времето: 18 дни, 18 месеца, 18 години, 18
века. Н еподвиж ен ж ивот на статуите, които, като гл а 
вата на М андрагонския Антиной от Л увъ ра, п родъл
ж а в а т да ж ивеят вътре в това „мъртво врем е‘\
С ъ
щ ият проблем, изразен в човешки поколения; две ду
зини костеливи човешки ръце, ръцете на около двадесет
и пет старци, биха били достатъчни, за д а се устано
ви непрекъсната вр ъзка меж ду Адриан и нас. ’

П рез един пръв престой в САЩ от 1937 година
прочетох някои нещ а в библиотеката на й ей л ск и я уни
верситет във вр ъзка с тази книга; написах посещение
то при л екар я и откъса върху отказването от телесни
те упраж нения. П реработени, тези фрагменти се съ
д ъ р ж а т в настоящ ото издание.

Във всеки случай тогава бях прекалено м лада.
И м а книги, до които човек не бива д а се домогва, пре
ди да е навърш ил четиридесетте. Преди тази възраст
има опасност да не разпознаеш наличието на големите
естествени граници, които разд ел ят както хората, т а 
ка и вековете — това безкрайно разнообразие от чо
вешки същ ества, или обратного — да придадеш твър
де голямо значение на обикновените административни
деления, на митническите канцеларии или на страж евите будки. Необходими ми бяха години, за д а се н ау 
ча д а измервам точного разстояние м еж ду и м перато
ра и мен.

П реставам д а работя н ад книгата (с изключение
на няколко дни в П ар и ж ) м еж д у 1937 и 1939 година.
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Попадам на едно споменаване за Т. Е. Лорънс, чий
то път съвпада с този на Адриан в М ала Азия, Но на
заден план при Адриан се виж дат атинските хълмове,
а не пустинята. Колкото повече мислех за тези д в а
ма души, толкова повече приключението на човека,
който отрича (най-вече себе си), ме караш е да ж елая
да представя чрез образа на Адриан зрителната точ
ка на този, който не се отказва от опита, или отказва
едно, за д а приеме друго. От само себе си се разбира
впрочем, че аскетизмът на единия и хедонизм ът на
другия са взаимозам еняем и в много отношения.

П рез октомври 1939 година ръкописът беш е оста
вен в Европа заедно с по-голямата част от предвари
телните бележ ки; все пак отнесох в САЩ няколкото з а 
писки, направени в Иейл, една карта на Р им ската им
перия след см ъртта на Траян, която р азх в ж д ах от го
дини със себе си, както и проф ила на Антиной, купен
от Археологическия музей във Флоренция през 1926
година, на който той е м лад, сериозен и миловиден.

П роектът беше изоставен меж ду 1939 и 1948 годи
на. П онякога мислех за него с обезсърчение, почти с
безразличие, като за нещо невъзмож но, а също и с и з
вестно чувство на срам, че съм д р ъ зн ал а подобно
нещо.

Загъ ван е в отчаянието на писателя, който не пише.

В най-мрачните часове на безнадеж дност и апатия
отивах д а видя отново в хубавия Хартофордски музей
(К ънектикът) едно римско платно от К аналето — к а 
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феникав-озлатистия Пантеон на фона на синьото не
бе на късен летен следобед. Всеки път излизах оттам
разведрена и успокоена.

Към 1941 година открих случайно в един м агазин ^за
бои в Ню Й орк четири графики от П иранезе, които
купихме с Г. Н а една от тях — изглед от Вила А дриа
на, — непозната за мен дотогава, фигурира олтарът в
Канона, от който са били заимствувани през XVII
век изображението на Антиной в египетски стил и базалтовите статуи на жриците, които могат да се ви
дят във В атикана днес. К ръгла структура, пропукана
като череп, през чиито отвори висят валм а от ряд ка
растителност, подобна на кичури от коса. Тук ге
ният на П иранезе, в който има нещо от този на м е
диума, е предал елемента на халю цинация, на нестих
в ащ ата скръб по спомена, трагичната архитектура на
един вътреш ен свят. В продълж ение на много години
гледах тази рисунка почти всеки ден, без обаче да
мисля за някогаш ното си начинание, от което си в ъ о
б разявах, че съм се отказал а. Такива са странните
пътищ а на тоза, което наричаме забрава.
*

П рез пролетта на 1947 година, подреж дайки р а з 
ни документи, изгорих бележ ките от Йейл: те и зглеж 
даха окончателно ненужни.

Въпреки това името на Адриан се появява в едно есе
върху гръцкия мит, написано през 1943 година и пуб
ликувано от Р ож е К айоа в „ L e s lettres
françaises“
в Буенос Айрес. В 1945 година об разъ т на удавения и
сякаш понесен от течението на забвението Антиной из
лиза наяве в едно още неиздадено есе ;,Химн за свободн ата душ а“ , написано в навечерието на теж ко заб о л я
ване:
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Д а не заб равям , че всичко, което разк азв ам тук, е
изопачено от онова, което не казвам ; тези бележ ки об
хващ ат само един пропуск. Н е става дума за онова, кое
то съм п равила през тези трудни години, нито за мис
лите, за работата, за притесненията и страховете, нито
за радостите, нито за огромното влияние на външните
събития и за постоянното изпитване на характера о
пробния кам ъ к на фактите. П рем ълчавам и изпитания
та на болестта и други, по-тайни, които тя влече след
себе си, както и непрестанното присъствие или
стрем еж към любовта.

Все едно, мож е би беше необходим точно този р а з 
рив, тази „духовна нощ '“, която толкова много от нас
и зж ивяха по онова време, всеки по своему, често по
много ло-трагичен и краен начин от мен, за д а се з а 
ставя д а направя опит да скъся не само разстоянието,
което ме делеш е от Адриан, но най-вече това, което ме
делеш е от сам ата мен.

П олза от всичко, което правиш за себе си, без пред
варително да си мислил за изгодата. По време на го
дините, прекарани в чужбина, продълж их да чета древ
ните автори: томовете с червена или зелена корица на
изданията Льоб-Х айнеман станаха мое отечество. Един
от най-добрите начини да пресъздадеш м исълта на д а 
ден човек е д а възстановиш библиотеката му. П редвари 
телно и без да си давам ясно сметка за това, в продъл
жение на дълги години се опитвах д а зап ълн я раф тове
те на Т ибурската библиотека. О ставаш е ми само д а си
представя подутите ръце на един болен върху р азгъ н а
тите свитъци.

Д а претворя отвътре това, което археолозите от XIX
век са направили отвън.

272

П рез декември 1948 година получих от Ш вейцария
сандък със семейни документи и стари писма, който
б ях депозирала по време на войната там. С еднах пред
огъня, за да се справя с тази уж асна и сякаш посмъртна инвентаризация; так а п рекарах много вечери сама.
Р азв ъ р зв ах пакетите писма и преди д а ги унищ ожа,
препрочитах н абързо кореспонденцията си със за б р а 
вени от мен хора, които също ме бяха забравили, ня
кои от тях — живи, други — мъртви. Една част от те
зи изписани листа бяха по-стари от моето поколение и
д аж е имената не ми говореха нищо. М аш инално хвър
лях в огъня тази р азм ян а на мъртви мисли с разни из
чезнали М ари, Ф рансоа и Пол. Р азгъ н ах четири или пет
написани на м аш ина листове, чиято хартия беше п о ж ъ л 
тяла. Прочетох обръщението: „Скъпи М а р к . .
М а р к . ..
З а кой ли приятел, лю бовник или далечен роднина ста
ваш е дума? Не си спомнях това име. Н уж ни ми бяха
няколко минути, за д а осъзная, че в случая М арк о з
н ачава М арк Аврелий и че д ъ р ж ах в ръцете си откъс
от изгубения ръкопис. От този миг не мож ех да мисля
за нищо друго, освен д а напиш а отново и на всяка ц е
на тази книга.

С ъщ ата нощ отворих два тома от върнатите ми об
ратно книги, останки от разп ръсната библиотека. То
ва бяха Д ион Касий в красивото издание на Анри Етиен и един том от посредственото издание на
“Historia Augusta “ — д вата основни източника за ж и во
та на Адриан, купени по времето, когато възн ам е
р явах да напиш а тази книга. Всичко, което светът и аз
бяхме преж ивели междувременно, обогатяваш е отко
леш ните хроники и хвърляш е друга светлина и други
сенки върху ж ивота на властника. П реди в "него в и ж 
д ах най-вече начетения м ъж , пътеш ественика, поета и
лю бовника; нищо от това не отпадаш е, но сега за пръв
път виж дах к а к изм еж ду всички тези образи се очерта
ва с пределна яснота най-официалният и едновременно
най-потайният — образът на императора. Ф актът, че бе18. Мемоарите иа Адриан
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ше ж ивял в един разп ад ащ се свят, ме караше, д а оце
ня значението на владетеля.

Н равеш е ми се д а изграж дам непрестанно об раза
на този човек, който е бил нючти мъдър.
*
Една-единствена друга историческа фигура ме е
привличала с почти същ ото постоянство: О м ар Хаям„
поет-астроном. О баче ж и вотът на Х аям е ж ивот н а-съзерцател — на абсолю тния съзерц ател: светът на дей
ствието м у е бил прекалено чуж д. Впрочем не познавам
Персия, нито езика й.
,

Н евъзм ож ност също т а к а да взем а за ц ентрална
фигура някой ж енски образ, примерно да направя от
Плотина основната ос на моя р азк аз. Ж и вотът на ж е-'
ните е твърде органичен или прекалено таен. Ако ед
на ж ена р азк азв а собствения си живот, първият упрек
срещ у нея ще бъде, че не е истинска ж ена. И без това
е достй трудно д а слож иш известна истина в думите
на един мъж .

Тръгнах за Таос, в Н ово М ексико. О тнасях със се
бе си топче бяла хартия, за д а започна отново тази
книга — плувец, който се хвърля във водата, без д а е
сигурен, че щ е стигне до отсрещ ния бряг. М еж ду Нк>
Й орк и Чикаго до късна нощ работих, затворена в
спалния вагон като в подземна гробница. И целия след
ващ ден — в ресторанта на една чикагска гара, къ де
то чаках зад ъ р ж ан от снеж на буря влак. П осле отно
во — до зори в наблю дателния вагон на експреса за
Санта-Фе, заобиколена от черните върхове на Колорадските планини и вечните рисунки на звездите." Така^ на един дъх бяха написани п асаж и те в ъ р х у ,х р а н е 
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нето, лю бовта, съня и познаването на човеш ката приро
да^ Не си спомням да съм им ала по-пламенен ден, ни
то по-проникновени нощи.
#
Не се спирам подробно на трите години проучвания,
които интересуват сам о специалистите, а същ о и на
изработването на метод, почиващ на експлоатацията,
който би интересувал само безумците. Но тази дума е
твърде бли зка до ром антизм а: нека говорим по-скоро
за една постоянна съпричастност, възм ож но най-проницателна, с онова, което е било.
#

С един к р ак в н ауката, с другня — в м агията, или
по-точно и без м етаф ора — в онази „м агия по сим па
тичен п ъ т“, която се състои в мислено пренасяне в не
чия . същност.
*
О блик на един глас. Ако реш их д а напиш а тези „М е
моари на А дриан“ в първо лице, то е, за д а мога д а мина
без всякакво посредничество, вклю чително без моето
собствено. Т ак а Адриан мож еш е д а говори с повече
твърдост и проницателност за собствения си ж ивот от
сам ата мен.

Онези, които поставят историческия роман в отдел
на категория, заб р авят, че с помощ та на съвременни
средства ром анът само тълкува известен брой ф акти
от миналото, осъзнати или не, лични или чуж ди спо
мени, изтъкани от съ щ ата
материя
като история
та. Подобно на „Война и м ир“ творчеството на П ^уст
е възстановяване на едно изгубено минало. Истина е,
че историческият роман от 1830 година клони към м е
л о д р ам ата и приключенския фейлетон, но не повече,
отколкото прекрасн ата „Граф иня Д е Л а н ж е “ или изу
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м ителната история на
„Златоокото момиче“. Ф ло
бер описва най-старателно двореца на Х амилкар с по
мощ та на стотици дребни подробности; по същ ия начин
постъпва и с Йонвил. В наш е време историческият ро
ман или това, което за удобство наричаме така, не м о
ж е д а бъде друго освен потапяне в едно преоткрито
време, т. е. овладяване на един вътреш ен мир.

Самото време няма нищо общо с всичко това. В ина
ги съм се учудвала, че съвременниците ми, които ми
слят, че са покорили и преобразили пространството,'не
зн аят, че човек мож е д а скъси разстоянието м еж ду ве
ковете по свое желание.

Всички и всичко ни се изплъзва, д аж е собственото
ни битие. Бащ иният ми ж ивот ми е по-неизвестен от
ж ивота на Адриан. Ако трябваш е д а го опиша, соб
ственото ми същ ествование щеше д а бъде възстанове
но отвън, мъчително, като нечий чужд живот; щ ях да
се обърна към писмата, към чуж дата памет, за да си
изясня тези неясни спомени. И пак ще бъд ат само по
рутени стени и петна от сенки. Щ о се отнася до ж иво
та на Адриан, тряб ва д а направя так а, че пропуски
те в моя текст да съ вп адат с онова, което би могъл да
заб рави сам ият той.

Което не означава, както често се твърди, че истори
ческата правда е винаги и във всяко отношение неуло
вима. И тази правда е подобна на всички останали: чо
век се л ъ ж е „повече или по-м алко“.
.

П рави л ата на играта: да научиш всичко, всичко да
прочетеш, да се осведомиш за всичко и едновременно с
това да приспособиш към собствените си цели „У праж 
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ненията“ на И гнаций Л ойола или метода на индийския
аскет, който до пълно изтощение и в продълж ение на
дълги години се опитва д а види мислено с по-голяма
точност о б р аза, който съ зд ава под затворените си кле
пачи. Д а проследиш сред хиляди фишове актуалността
на фактите; да се постараеш д а върнеш ж и вата подвиж 
ност и гъвкавост на каменните лица. Ако два текста,
две твърдения или две идеи се противопоставят, д а се
потрудиш по-скоро д а ги помириш един с друг, а не д а
ги унищ ожиш един чрез друг; да видиш в тях две р аз
лични страни, две последователни състояния на същ ия
ф акт, една убедителна действителност, защ ото е слож 
на, човешка — тъй като е многообразна. Д а се трени
раш д а четеш един текст от II век с очите, душ ата и в ъ з
приятията на II век; д а го потопиш в изходния р а з 
твор на съвременните факти; д а отстраниш, ако е възможно, всички идеи и чувства, натрупани на последо
вателни пластове м еж ду тези хора и нас. И все п ак д а
си послужиш предпазливо и само след подготвителни
проучвания с възмож ностите за сравняване или съпо
ставяне, с различните възгледи, налож ени от толкова
много векове или събития, които ни д елят от даден
текст, ф акт или личност; д а ги и зп о л зу в а т м алко или
повече като отправни точки по обратния път към един
определен миг от времето. Д а не позволиш на собстве
н ата си сянка да падне върху образа, да забраниш на
дъха си да зам ъгли повърхността на огледалото; да взе
меш само най-трайното и най-същественото от нашите
душевни вълнения или мисловни операции като допирна точка с хората, които също като нас са яли маслини,
пили вино, ом азвали пръстите си с мед, борили са се
срещу острия вятър и поройния дъж д, търсили са през
лятото сянката на някой явор и също като нас са лю би
ли, мислили, остарявали и умирали.

Много пъти се отнасях до лекари с молба д а из
яснят диагнозата на Адриановото заболяван е въз осно
ва на кратките п асаж и в хрониките, които се отнасят
до него. В последна сметка те не са много различни от
клиничните описания за см ъртта на Б ал зак.
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Д а използувам най-добре началото на едно
дечно заболяван е, с цел да го разб ера.

съ р

„К акво е Хекуба за него?“ — се пита Х амлет в при
съствието на пътуващ ия актьор, който ридае над Хе
куба. И ето, Х амлет е принуден да признае, че този ак 
тьор, който пролива истински сълзи, е успял д а устано
ви с тази покойница от преди три хиляди година подълбока връзка, отколкото има той сам ият с току-що
погребания си бащ а, чието нещ астие не го е проникна
ло напълно, так а че д а бъде в състояние д а отмъсти не
забавн о за него.

Ч овеш ката същност и структура почти не се проме
нят. Н ям а нищо по-трайно от извивката на един глезен,
мястото на дадена сухожилие или ф орм ата на палеца.
И м а обаче епохи, в които обувката деформира крака
по-малко. Във века, за който говоря, ние сме все още
твърде близо до волната истина на голия крак.
*
Приписвайки на Адриан известно ясновидство, аз се
придърж ах към правдоподобното, доколкото предвиж 
данията му оставаха най-общи. Безпристрастният съд
ник на човешките д ел а обикновено греши твърде м ал 
ко, що се отнася до бъдещ ия ход на събитията; и об
ратного, той трупа греш ка върху греш ка, когато се опи
та да предвиж да техния точен път, подробности и по
вратни м о м ен ти ... В общи линии ние отказвам е д а ви
дим очертанията на бъдещ ите епохи в настоящ ето с а 
мо поради наш ето тщ еславие, грубо невежество или м а 
лодушие. В областта на ф изиката или на всеобщ ата
физиология свободните мъдреци от древността са ми
слили като нас: те също са предвиж дали см ъртта на
човека и края на земното кълбо. П лутарх и М арк Ав278
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релий са знаели, че боговете и цивилизациите ж ивеят
и умират. Н ие не сме единствените, които гледат в ли 
цето неумолимото бъдещ е.

Тази прозорливост, която приписвах на Адриан, бе
ш е само начин д а изтъкна почти фаустовския елемент
в персонаж а, такъв, какъвто го виж дам е например в
„Сибилинските песни“, в писанията на Елий Аристид
или в портрета на стария Адриан, чийто автор е Фрон
тон. С основание или не, съвременниците му приписва
л и на ум иращ ия император свръхчовеш ки способности.

Ако този човек не беш е зап ази л световния мир и
обновил икономиката на И м перията, неговото лично
щ астие или нещ астие биха ме вълнували по-малко.

Човек никога не посвещ ава достатъчно време на ув
лекател н ата дейност по съпоставяне на различните
текстове. П оем ата върху ловния трофей от Теспиа, по
светена от Адриан на бога на Л ю бовта и на Н ебесна
та Венера „на хълмовете на Хеликон, край и звора на
Н арци с“, е от есента на 124 година; по същото време
императорът е минал през М антинея, където, според
П авзаний, възстановил гроба на Епаминонд и зап овя
д ал да и здъ лб аят поема върху него. Д нес надписът от
М антинея е загубен, но постъпката на А дриан вероят
но придобива целия си смисъл, ако я свърж ем с един
пасаж от' П лутарховите „М орали а“, където той казва,
че Епаминонд бил погребан на това място м еж ду д в а 
м а млади другари, убити заедно с него. Ако приемем,
че срещ ата м еж ду Антиной и им ператора дати ра от
престоя в М ала А зия от 123—124 година, във всеки
случай най-правдоподобната и най-добре потвърдена
от находките на иконограф ията дата, тези две поеми
щ е бъдат част от това, което бихме могли д а наречем
„цикъла на А нтиной“ — вдъхновени и двете от същ ата
279

Гърция на геройската любов, която Адриан припомня
след см ъртта на Антиной, сравнявайки м л ад еж а с П атрокъл.

Известен брой личности, чийто характер бих иска
л а д а развия по-подробно: Плотина, С абина, Ариан,
Светоний. Но Адриан е могъл да ги види само отстра
ни, частично. С ам ият Антиной може да бъде описан
само пречупен през спомените на императора, т. е. с
пристрастна старателност и някои грешки.

Всичко, което може да се каж е за тем перамента на
Антиной, е отразено и в най-незначителното от изобра
ж енията му. „ E ager and im passionated tenderness, sullen
effeminacy“*:
C прекрасната чистосърдечност
на
поетите Ш ели казва в шест думи основното, докато
изкуствоведите и историците от XIX век или са се впус
кали в добродетелни декларации, или във фалш иво и
най-общо идеализиране на неговия образ.

Портрети на Антиной: те изобилствуват — о т,н а й прекрасния до посредствения. Н езависимо от различия
та, д ъл ж ащ и се на изкуството на ваятелите или на
възрастта на модела, на разликите меж ду изображ е
нията, създадени по ж ивия модел, или онези, изпълне
ни в пам ет на мъртвия, всички вълнуват с невероят
ния реализъм на това лице, което разпознаваш ведна
га въпреки разнообразните му интерпретации, с този
единствен в древността пример на превъплъщ ение и р аз
м нож аване чрез кам ъка на един лик, който не е на
* Пламенна и страстна нежност, унила женственост (англ.). —
Б. пр.

f
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държ авник или философ, а е просто об разъ т на един
обичан човек. И зм еж ду тези изображ ения най-извест
ни са двете най-красиви: те са и единствените; които ни
съобщ ават името на скулптура. П ървото е барелеф,
подписан от Антониан от Афродизия, открит преди пет
десетина години в земите на един агрономичен инсти
тут, РипсИ К изС сци се нам ира в неговата зал а на адми
нистративния съвет. Тъй като никой римски екскурзо
вод не отбелязва наличието му в този и без това з а 
дръстен от статуи град, туристите не го знаят. Твор
б ата на Антониан е била издялана от италиански м ра
мор; следователно тя положително е била изпълнена в.
И талия и без съмнение в Рим от този настанен от д ъ л 
го време в Града скулптор или доведен от Адриан
през някое от пътуванията му. Тя се отличава с из
ключителна изящност. Л озови клонки ограж дат с найфин рисунък младото и леко наклонено лице: гледай
ки го, човек неминуемо мисли за преходността на чо
вешкия живот, за уханната атм осфера на есенните ве
чери. Тази работа носи отпечатъка на годините, пре
карани в една изба през последната война: белотата
на м рам ора е изчезнала временно за д пръстенокафеникавите петна; три пръста от л явата ръка са счупени.
Ето как боговете страдат от безумието на хората.
(Б ел еж ка от 1958 година. Горните редове са били
публикувани за пръв път преди 6 години; м еж дувре
менно б арелеф ът от Антониан е бил купен от римския
банкер Артуро Озио, странна личност, която би въз
будила интереса на С тендал или Б ал за к . Към този
красив предмет Озио проявява същ ата любов и. вни
мание, каквото изпитва към оставените на свобода
животни от имението си, намиращ о се край Рим, и към
хилядите дървета, които е посадил в земите си в Орбетело. Р яд к а добродетел: „И талианците м р азят д ъ р 
в етата“, казваш е С тендал в 1828 година, а какво, ли
би к азал днес, когато римските спекуланти унищ ож а
ват с впръскване на горещ а вода прекрасните и твър
де закриляни от градските разпоредби пинии, които
им пречат д а строят своите човешки мравуняци? Р я 
дък лукс: колко богати хора населяват горите и ли
вадите си с животни на свобода не заради удоволствие
то от лова, а само зар ад и това д а съ зд ад ат н як ак ъ в
своеобразен прекрасен земен рай? Л ю бовта към древ
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ните статуи, тези едри и тихи неодушевени предмети,
едновременно дълговечни и крехки, се среща също поч
ти толкова рядко у колекционерите на наш ата бурна
и несигурна в бъдещ ето епоха. С ледвайки съветите на
експертите, новият притеж ател на б арелеф а от Антониан
го е подложил на най-старателно и внимателно почи
стван е на ръ к а; бавното и леко търкане с върха на
пръстите е премахнало следите от р ъ ж д а и мухъл от
м рам ора, връщ айки на кам ъка неговия мек блясък на
ал аб астъ р и слонова кост.)
Вторият от тези шедьоври е прочутият сардоникс,
известен под името „Гема М арл б ъ ро“, тъй като е при
н ад леж ал на тази днес разп ръсната семейна колекция;
красивият кам ък с врязан о изображ ение изглеж даш е
загубен или безследно изчезнал от повече от тридесет
години. През 1952 година, през месец януари, при ед
на публична п родаж ба в Лондон кам ъкъ т излезе отново
наяве; сигурният вкус на големия колекционер Д ж о р 
дж о С андж ордж и го върна в Рим. Д ъ л ж а на неговата
отзивчивост, че м ож ах да видя и д ърж а в ръцете си т а 
зи неповторима творба. Н епълен надпис, за който с
основание се см ята, че принадлеж и на Антониан от
Афродизия, се чете на ръба. Артистът с такова майстор
ство е затворил съвърш ения профил в тясното простран
ство на гем ата, че този къс к ам ъ к се превръщ а в сви
детелство за едно голямо изгубено изкуство в същ ата
степен, в каквато даден а статуя или барелеф. П ропор
циите на творбата ни к а р ат да забравим разм ерите
й. Във византийската епоха об ратн ата страна на този
ш едьовър е била и злята в обвивка от най-чисто з л а 
то. Т ак а е' м инавал от един неизвестен колекционер.
към друг, стигайки до Венеция, където наличието му
е отбелязано в една голям а колекция през XVII век;
Г ави я Хамилтън, прочутият антиквар, купил гем ата и я
зан есъл в Англия, откъдето днес тя се връщ а на из
ходния си пункт, т. е. в Рим. От всички оцелели вещи,
намиращ и се на зем ята днес, това е единствената, за
която може д а се предполага с известна сигурност, че
често е била д ъ рж ан а от самия Адриан.
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Т рябва д а се заровиш в най-затънтените кътчета на
сю ж ета, за д а откриеш най-обикновени нещ а, но кои
т о са от най-общ литературен интерес. Е два когато изу
ч а в а х образа на Флегон, секретаря на Адрйан, научих,
ч е на тази забравен а личност дълж им п ървата и една
о т най-хубавите измеж ду всички истории с призраци,
м рачната и чувствена „Коринтска годеница", от която
са черпили вдъхновение Гьоте и Анатол Ф ранс за своя
т а „Коринтска св атб а“. Впрочем Флегон е записал по
съ щ и я начин и със същото безразборно любопитство
всичко, което надхвърля границите на човеш кия р а 
зум , като разни абсурдни истории за чудовищ а с две
глави и за херм аф родити, които раж дат. Т акава е би
л а тем ата на разговори на императорската трепеза, по
не в някои дни.

Тези, които биха предпочели Д невника на Адриан
п ред М емоарите му, заб равят, че човекът на действие
то рядко води дневник: той се обръщ а към спомените
си почти винаги по-късно, в някой период на бездей
ствие, записва ги и най-често се удивлява на - своя
живот.

При липса на всякакъ в друг документ писмото на
Ариан до император Адриан във връзка с плаването
по Черно море би било достатъчно, за да пресъздаде
ф игурата на им ператора в най-общите й линии: щ ател 
на точност на държ авн и ка, който иска да узн ае всич
ко; интерес към мирновременните и военни дел а; вкус
към добре изработените статуи, които приличат на мрд ел а; страст към поемите и легендите от миналото. А
също и обществото, рядко във всички епохи, което ще
изчезне напълно след М арк Аврелий и в което просве
теният администратор все още се обръщ а към владете
л я като към приятел, колкото и д а са тънки нюанси
те меж ду почитта и уважението. Това писмо съ държ а
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всичко: прочувствена носталгия към идеалите на древ
на Гърция; дискретен нам ек за изгубената любов и за
мистичната утеха; 'тъ р сен а от останалия, ж ив; непре
станния стремеж към неизвестни страни и варварски
области. Почти романтичного описание на пустите об
ласти, населени с морски птици, извиква представата
за прекрасната ваза, открита във В ила А дриана, нам и
ращ а се в М узея на Термите днес, където ято чапли
разп ерва криле и се готви да отлети сред снеж ната са
мота на белия мрамор.

Б ележ ка от 1949 година. Колкото повече се стремя
да създам по-точен портрет, толкова повече се отд а
л ечавам от книгата и от човека, които биха могли д а
се харесат на публиката. Щ е р азб ерат единствено н я
кои ценители на човеш ката участ.

В наше време ром анът поглъщ а всички останали ли
тературни форми; човек е почти принуден да го из-,
ползува. Това изследване на ж изнената съдба на един
мъж , който се е наричал Адриан, би било трагедия в XVII век и есе по време на В ъзраж дането.

Тази книга е синтез на огромно произведение, съ зд а
дено единствено за мен. Б ях възприела навика да з а 
писвам всяка нощ и почти маш инално резултата от
дългите видения, призовани ог мен, благодарение на
които се настанявах в интимния мир на едно отко
лешно време. И най-незначителните думи и жестове, и
най-незабележ им ите нюанси бяха записвани; сцени, кои
то се свеж дат до два реда в настоящ ата книга, мина
в аха пред погледа ми в най-големи подробности като
на забавен а лента. П рибавени едни към други, тези
особени отчети биха представлявали том от н яколко
хиляди страници. Н о аз изгарях всяка сутрин резул
тата от нощния си труд. По такъв начин се родиха
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доста голям брой м ъгляви разм иш ления и няколко не
пристойни описания.
'

Страстно привързаният към истината или поне към
точността човек обикновено е способен д а забележ и, по
добно на П илат, че истината не е абсолю тна. Така
примесени с най-категоричните твърдения, ние нам и
рам е и колебания, и отстъпления, и отклонения, които
не биха били присъщ и на по-конвенционален ум. С луч
вало ми се е д а почувствувам даж е, че в някои момен
ти, впрочем редки, им ператорът лъж е. Тогава го оста
вях д а л ъж е като всички нас.

Грубо невежество от страна на тези, които казват:
„А дриан, това сте Вие.“ М ож е би също толкова голя
мо невежество проявяват и онези, които се учудват, че.
и збраният сю ж ет е так а отдалечен и чуж д за нас. М а
гьосникът, който си порязва палеца, когато призова
в а сенките, знае, че те ще се подчинят на неговия зов
сам о защ ото смучат собствената му кръв. Той знае съ
що, или най-малкото би следвало да знае, че гласове
те, които чува, са по-мъдри и по-достойни за внимание
от собствените му викове.

Т върде бързо си дадох см етка, че описвам ж ивота
н а един велик човек. Оттук
и повече уважение
към истината, повече внимание, и от моя страна — по
вече мълчание.
'
*
В известен смисъл всеки р азк азан ж ивот служ и за
пример; човек пише, за д а обори или защ ити един све
тоглед, д а даде определение на собствения си метод.
Н е по-малко вярно е, че почти всеки биограф се о к а з
ва недостоен за ролята си било чрез идеализиране или

принизяване на всяка цена на своя сюжет, било ч р ез
грубо преувеличаване или съзнателно пропускане на
определена подробност; так а измисленият човек изме
ства онзи, когото бихме могли д а разберем. Н икога д а
не изпускам е от погледа си профила на един човешки
живот, който, каквото и д а казват, не се състои от ед
на хоризонтална и две перпендикулярни прави, а поскоро от три лъкатуш ни, проточени до безкрая линии,
които непрестанно се д обли ж ават и вечно се отдалеча
ват една от друга: това, което един човек е мислил, ч е
е, това, което е искал д а бъде, и това, което е бил.
*

Каквото и д а прави човек, той винаги въ зстановява
по своему даден паметник. Но и то не е малко, ако се
използува само истински камък.
*

■

Всяко създание, преминало през изпитанията на чо
веш кия живот, това съм аз.
*■
Вторият век ме интересува, защ ото за твърде д ъ л 
го време е бил един от последните векове на свободни
хора. Що се отнася до нас, ние сме мож е би вече твър
де далеч от подобна епоха.
*
Н а 26 декември 1950 година, през една ледена ве
чер на брега на Атлантическия океан в почти полярната тишина на острова М аунт Д езъ р т в САЩ аз се
опитах д а изж ивея горещ ината и зад ухата на един
юлски ден от 138 година в Байи, теж естта на ч арш а
ф а върху отеклите и уморени крака, едва доловимия
шепот на морето без приливи и отливи, достигащ на
моменти до ухото на м ъж а, завл ад ян от шумовете на
собствената си агония. 'О питах се да стигНа д о послед
ната глътка вода, до последното прилош аване, до по286

следния зародил се в съзнанието образ. Сега на им
ператора му остава само ла умре. ■■
.

Тази книга не е посветена никому. Би м огла д а бъ
де на Г. Ф. и щеше д а бъде, ако не беш е н якак непри
лично да слож а лично посвещение начело на труд, от
който д ъ р ж ах да отстраня личността си. Но и най-дъл
гото посвещение си остава твърде непълен и банален
начин, за д а почетеш едно толкова необикновено прия
телство. Когато се опитвам да д ам определение на то
ва благо, на което се радвам от години, си казвам , че
подобна привилегия, колкото и д а е рядка, все пак не мо
ж е да е единствена; в несигурното начинание, какв о 
то е успешното завърш ване на дадена книга, или в ж и 
вота на някой щ астлив писател вероятно същ ествува,
мож е би на заден план, някой, който не се примирява
с неточната или сл аб а ф раза, оставена от умора; ня
кой, който заедно с нас ще препрочете з а двадесети път,
ако е нужно, дадена спорна страница; някой, който вм е
сто нас взим а от рафтовете на библиотеката дебелите
томове, където бихме намерили полезното сведение, и
упорито п р о дъ лж ава д а търси дори тогава, когато умо
р ата ни е н ак а р ал а да се откаж ем и ги затворим ; н я
кой, който ни подкрепя, одобрява, а понякога ни обор
ва; някой, който споделя с еднаква ж а р с нас и р а 
достите на изкуството, и тези на ж ивота, чиито дела
не са никога скучни и никога лесни; някой, който не
е нито сянката, нито отраж ението, нито дори допълне
нието ни, а той самият; някой, който ни оставя да бъ
дем божествено свободни, като ни застав я д а бъдем наА
А
^
пълно това, което сме. Нозрв Со mesque.*
*

П рез декември 1951 година научих за неотдавнаш на
та смърт на немския историк Вилхелм Вебер, а през ап
рил 1952 година — на учения Пол Грендор, чиито тру
дове ми помогнаха много. Тези дни разговарях с двам а
души, Г. Й. и Ж . Ф., коцто са познавали в Рим гр а 
* Гости и спътници (лат.). — Б. пр.
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ф и ка Пиер П оеман по времето, когато със страст скицирал различните части от В илата. 'Ч увство, че при
надлеж иш на един вид Gens! Aelia, че си част от мно
гобройните секретари на великия човек, че си член на
и м ператорската гвардия от хуманисти и поети, които
■се сменят на стр аж а около един велик спомен. Т ака
през вековете се съ здава кръг от умове, обладани от
ед н акви чувства и проблеми (същото е без съмнение
и със специалистите по ж ивота на Наполеон, с це
нителите на Д ан те и т. н.).

Р азн ите Б лазий и В адий същ ествуват и днес и д о
ри техният дебел братовчед Б ази л е ощ е жив. В ед
н ъ ж и само веднъж ми се е случило д а се окаж а пред
тази смесица от обиди и вулгарни шеги, от осакатени
или изкусно обезобразени цитати, целещи да влож ат
в наш ите ф рази някоя нелепост, която те не съдърж ат,
п ред коварни аргументи, подкрепени о т твърдения, ед
новременно много общи и твърде категорични, т а к а че
лесно да спечелят доверието на читателя, уваж аващ
човека с дипломи, но който няма нито време, нито ж е 
л ан и е д а проверява източниците лично. Това е х а р а к 
терно за определен вид и тип хора, за щ астие твърде
редки. Н апротив, каква добронамереност проявяват
толкова много учени от наш ата епоха на крайна спе
ц иализация, като се има пред вид, че те биха могли
д а отрекат изцяло всеки литературен опит за в ъ зста
новяване на миналото, което прилича на вмеш ателство
в собствената им о б л а с т ... Твърде много от тях лю 
безно си направиха труда да коригират някоя греш 
ка в и зл язл ата вече книга, да потвърдят някоя подроб
ност, да подкрепят даден а хипотеза или д а улеснят н я
кое ново проучване и не мога да не и зкаж а тук прия
телските си благодарности на тези доброволни сътруд
ници. В сяка преиздадена книга дълж и нещо на чест
ните хора, които са я прочели.

Д а създадеш най-доброто, на което си способен. Д а
го преработиш . Д а усъвърш енствуваш още повече и
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почти недоловимо и поправеното. „Аз поправям себе
си, казваш е Иейтс, като преработвам ' произведени■ ята си.“

Вчера във В илата мислех за всички онези същ ество
вания, безмълвни и потайни като ж ивота на зверовете,
несъзнателни като този на растенията, които са се из
редили на това място от Адриан до нас — цигани от
времето на П иранезе, крадци на старини, просяци, ко
зари, селяни, настанили се както са могли в някой кът
на развалините. К рай една маслинова горичка, в един
древен и едва разчистен коридор, Г. и аз се озовахме
внезапно пред тръстиковото легло на овчар, някакво
подобие на зак ач ал к а за дрехи, заби та меж ду два бло
ка от рим ска м азилка и още топлата пепел на огън.
Усещане за скромна интимност, почти подобно на това,
което човек изпитва в Л увъра след неговото затваряне,
когато сгъваемите легла на пазачите изникват сред
статуите.

(1958 година. Н икаква промяна не се н алага в пред
хож дащ ите редове; зак ач ал к ата за дрехи на овчаря е
още там, без леглото му. Г. и аз отново поседяхме сред
виолегките и тр евата на Темпейската долина в този
свещен момент от годината, когато всичко се в ъ зр аж 
да независимо от заплахите, които съ зд ават за света
и за самите нас съвременниците ни. В илата обаче е
претърпяла коварна промяна. Н епълна наистина ■— чо
век не променя така бързо един архитектурен ан сам 
бъл, рушен и постепенно оформян през вековете. П ора
ди рядко срещ ана в И тали я греш ка опасни „разхубавяван и я“ са придружили налож ителните възстанови
телни работи. М аслинови дървета са били отсечени, за
да се отвори място за обширен паркинг и за една по
стройка — м агазин и бюфет едновременно, от типа на
срещ аните по панаирите, която превръщ а благородното усамотение на „Стоа П ойкиле“ в градски площ ад;
циментова чешма утолява ж а ж д ата на посетителите
през отвора па ненужна гипсова м аска, имитация на
19, Мемоарите иа Адриан
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древна скулптура; друга подобна, още по-ненужна фи
гура украсява една от стените на големия басейн, днес
пълен с цяла флотилия от п ати ц и .. Н аправили са ко
пия, също от гипс, на твърде банални гръко-римски
градински статуи, намерени тук през последните р а з
копки и които не засл у ж ав ат нито тази прекалена чест,
нито тази недостойна съдба; копията от този грозен,
мек и заедно с това раздут материал, разполож ени
м алко наслуки върху пиедестали, п ридават на тъж ния
Канопа вид на студиен декор, предназначен за филм
за ж ивота на Ц езарите. Н ям а нищ опо-крехко от р ав 
новесието на красивите места. Н аш ите приумици при
тълкуването на текстовете не н акъ рняват целостта им
и те надж и вяват коментарите ни; обаче и най-незначителната и произволна реставрация, налож ена на к а 
мъка, и най-късият асф алтов път, пресичащ дадена
поляна, където тревата е расла на воля от векове, из
върш ват непоправимото завинаги. К расотата изчезва,
а с нея си отивя и автентичността.)

М еста, в които1 си избрал да живееш , невидими д о
мове, които си си изградил извън времето. Ж и вях в
Тибур и може би ще ум ра там , както Адриан в остро
ва на Ахил.
»
Не. Посетих В илата още веднъ ж — нейните построй
ки, изградени за уют и отдих, останки от един възмож но най-малко императорски разкош , лищ ен от в ся к а
къв блясък, създаден от богат познавач, опитал се да
обедини н асл ад ата от изкуствата с радостите на сел
ския живот; в П антеона потърсих точното място, къ
дето бе паднал слънчевият лъч през една утрин на 21
април; по дългите коридори на М авзолея извървях
траурния път, так а често изминаван от Хабрнй, Цедер
и Д иотим, приятели от последните дни. Н о вече пре
станах да усещ ам непосредственото присъствие на те
зи хора, актуалността на тези ф акти; те си остават
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близки за мен и все пак отживели времето си, такива,
каквито са ни повече, ни по-малко спомените от соб
ствения ми живот. Н аш ето общ уване с другите има гра
ници; то се прекъсва, щом сме получили удовлетворе
ние, възприели поуката, направили услугата, завърш и 
ли делото. К а за л а съм онова, което съм била способ
на да каж а; научила съм, което съм могла да науча.
Сега нн предстоят други дела.

БИ БЛИ О ГРА Ф СКИ
Б Е Л Е Ж К И НА АВТОРКАТА

Една романизована биография на исто
рическа личност като току-що прочетената, т. е. в пърно лице и
излязла от устата на човека, който трябваше да бъде обрисуван,
се доближава до романа по някои свои черти, а по други — до
поезията, и следователно би могла да не бъде подкрепена от
документални факти; въпреки всичко човешката стойност на твор
бата се обогатява особено много благодарение на верността и
към фактите. По-нататък читателят ще намери списъка на ос
новните текстове, на които се е позовавал авторът, за да напише
тази книга. Подплатявайки по този начин една литературна твор
ба, авторът само се е придържал към практиката на Расин, кой
то старателно изброява своите източници в предговорите към
трагедиите си. Но преди всичко и в отговор на най-неотложиите
яъпроси нека пак последваме примера на Расни, като посочим
известни моменти, твърде малобройни, в които сме прибавили
нещо към историята или сме я променили предпазливо,
Образът на Марулин е исторически верен, но главната му
характеристика — ясновидството — е заета от един чичо, а не от
дядото на Адриак; обстоятелствата на смъртта му са измисле
ни. От един надпис научаваме, че софистът Исей е бил един от
учителите на младия Адрман, но не е сигурно, че студентът е
пребивавал прн него в Атина, както се казва в книгата. Гал е
исторически образ, обаче онази подробност, отнасяща се до про
вала му в края на неговия живот, е използувана само за да под
сили една от най-често споменаваните черти в характера на Адри
ак: неговата злопаметност. Епизодът с посвещавакето в култа
към Митра е измислен; по това време същият култ е бил твърде
разпространен сред войската; възможно е, но съвсем не е дока
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зано, че още млад офицер, Адрнан е проявил желание да бъде
посветен в него. Същото може да се каже н за кръваото кръ
щение, на което се подлага Антиной в Палмнра: Мелес Агрипа,
Касторас и Турбон от предишния епизод са, разбира се, истори
чески фигури, обаче участието им в церемонията на посвешаването е изцяло измислено. И в двете сцени сме следвали тра
дицията, според която кървавата баня е била част както от п*свещаването в култа към Митра, така и от ритуала в чест на
сирийската богиня, към който някои ученн предпочитат да от
несат споменатия обред. Подобни заемкн между култовете са
били психологически възможни в тази епоха, когато религиите на
спасението са „заразявали“ сред атмосфера на любопитство, иа
скептицизъм и на неутвърдено благочестие, характерна за
II
век Срещата на Адрнан с гимнософнста не е дадена в история
та; послужили сме си с текстове от I и II век, които опис
ват подобни епизоди. Всички подробности, отнасящи се до Атиан, са точки освен един-два намека за личния му живот, за
който не знаем нищо. Главата за метресите е извлечена изця
ло от два реда от Спартпан (XI, 7) по този повод; постарали
сме се да се придържаме към най-правдоподобните общи поло
жения и да измисляме само при нуждз.
Помпей Прокул е бил управител на Витиния, но не е сигурно, че е бил такъв през 123— 124 г. по време на престоя на им
ператора там. Стратон от Сарди, еротичен поет, чието творче
ство ни е познато от „Антология Палзтина“, вероятно е живял
в епохата на Адриаи; нищо не доказва, нито изключва възмож
ността императорът да го е срещнал през едно от своите пъте
шествия в Мала Азия. Посещението на Луций в Александрия
през 130 г. е извлечено (както това прави и Грегоровиус) от
един често оспорван текст — „Писмо на Адрнан до Сервиан'1,
в което пасажът за Луций съвсем не ни задължава да го тъл
куваме по този начин. Следователно данните за неговото при
съствие в Египет са повече от несигурни; за сметка на това по
дробностите, отнасящи се до този период от живота на Луций,
са извлечени почти изцяло от неговата биография от Слартиан
„Животът на Елий Цезар“. Саможертвата на Антиной е в тра
дицията на онова време (Днон, ЬХ1Х, II; Спартиан, XIV,7);
подробностите за магическите заклинания са
почерпани от
предписанията
на
свещените египетски
папируси,
обаче
събитията от вечерта в Канона са измислени. Епизодът с падна
лото от балкона дете по време
на едно
празненство,
включен в романа през престоя на Адрнан във Фила, е взет
от един отчет от „Папируси от Окснринх“ и в действителност е
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станал близо четиридесет години след пътуването на Адриан в
Египет. Свързването на екзекуцията на Аполодор със заговора
на Атиан е само хипотеза, може би основателна.
Хабрий, Целер и Диотим се споменават многократно от Марк
Аврелий, които обаче съобщава единствено имената и страстната
им привързаност към паметта на Адриан. Послужили сме си с тях,
за да представим двора в Тибур от последните години на царува
нето: Хабрий е представител на кръга от платоници или стоици в
обкръжението на императора; Целер (който не бива да се смесва с
друг Целер, споменаван от Филострат и Аристид, секретар ab epi.
stulis Graecis) е представител на войнишкия елемент, а Диотим —
на групата от императорски любимци. Тези три исторически лич
ности са послужили следователно като изходен материал за час
тичного пресъздаване на трите образа. Напротив, Йолас е действи
телна личност, чието име историята не ни дава; не знаем също дали
е произхождал от Александрия. Бившият роб Онезим е същ еству
вал, но ние не знаем дали е играл ролята на посредник при Адри
ан; Сервиан наистина е имал секретар на име Кресценс, но исто
рията не нн съобщава дали е предал господаря си. Търговецът On:
рамоас е историческа фигура, но нищо не доказва, че е придружил
Адриан до Ефрат. Жената на Ариан е историческо лиие, но ние не
знаем дали е била, както казва тук Адриан, „изискана и горда“ .
Няколко второстепенни фигури, робът Евфорион, актьорите Олимп
и Батил, лекарят Леотихид, младият британски трибун и водачът
Асар са напълно измислени. Двете пророчици, тази от Британ
ския остров и заклинателната от Канона, са фиктивни образи н
обобщават кръга от гадатели и хора на окултните науки, с които се
е ограждал охотно Адриан. Името на Арете се среща в една същест
вуваща поема от Адриан (Ins. Gr., X IV , 1089), но то е дадено произволно на управителката на Вилата; името на куриера Менекраг
идва от Lettre du roi Fermés à l ’empereur Hadrien (B ib lioth èq u e de
l ’Ecole des Chartes, v o l. 74, 1913), текст с характер на легенда, кой
то не би могъл да послужи истински на историята, но в който ве
роятно тази подробност е заимствувана от други, загубени днес
документи. Имената Бенедикта и Теодот, неясни любовни видения,
които срещаме в „Мислите“ на Марк Аврелий, бяха преименувани
на Вероника и Теодор по стилистични причини. Накрая, по-голя
мата част от гръцките и латинските имена, издълбани в основата
на Мемноновия Колос в Т иза, са взети от Летрон, R ecueil des Insc
riptions grecques et latines de l ’Egypte, 1848; въображаемото име
на някой си Евмен, който ще е бил на това място шест века преди
Адриан, има за дел да ни накара да почувствуваме и ние, и самият
Адрнан времето, изминало от първите гръцки посетители в Е г ипетг

съвременници на Херодот, и римските посетители през една утрин
на втори век.
Краткото описание на семейната среда на Антиной не е доку
ментирано исторически, но е съобразено с обществените условия,
които преобладават във Витиния през тази епоха. Във връзка с
известни спорни моменти, например причината за пенсионирането
ка Светоний, свободният или робски произход на Антнной, активкото участие на Адриан в Палестинската война, датата на о б о ж е п вяването на Сабпна и на погребението на Елий Цезар в Адриановии
мавзолей, трябваше да се направи избор между многото хипотези
на историците; постарали сме се да вземаме решение само със се
риозни основания за това. В други случаи — осиновяването на
Адриан от Траян, смъртта на А нтиной— сме оставили известна
несигурност в разказа, която, преди да стигне до историята, е била
вероятно присъща на самия живот.
Двата основни източника за живота и личността на Адриан
са гръцкият историк Дион Касий, който написал страниците от
своята „Римска история“ , посветени на императора, около чети
ридесет години след неговата смърт, и латинският автор на хро
ники Спартиан, един от съчинителите на Historia Augusta, конто
написал след малко повече от един век своята Vita Hadriani,
един от най-добрите текстове от сборника, както и Vita A elii Caesaris, по-малка творба, която представя един твърде правдоподо
бен образ на осиновения син на Адриан, повърхностен само по
ради това, че самата личност е била такава. И двамата са се
позовали на изгубени понастоящем документи, между другото
на „Мемоарите на Адриан“, публикувани под името на освободения
роб Флегон, и на сборник от писма на императора, събрани от по
следния. Нито Дион, нито Спартиан са големи историци или велики
биографи, но точно отсъствието на умение и донякъде на система
им помага да бъдат изключително близки до действителните факти
н съвременните изследвания много често и по поразителен начин
потвърждават техните твърдения. Настоящият труд е изграден
главно на основата на това множество от дребни факти. Без да бъдем
изчерпателни, нека споменем също няколкото подробности, взети
от други животописи в Historia Augusta, като тези на Антоним и
Марк Аврелий от Юллй Капитолин, и няколко фрази, извлечени
от Аврелий Виктор и от автора на съкращенията, които имат ле
гендарна представа за живота на Адриан и които са друг вид твор
чество благодарение на великолепния си стил. Историческите б е
лежки от „Речника“ на Свидас ни дават два малко известни фатка:
„Утешението“ от Нумений, адресирано до Адриан, и траурната
музика, написана от Мезомед по повод смъртта на Антииой.
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Самият Адрнан е оставил известен брой автентични трудове,
които сме използували: административна кореспонденция, откъси
от речи или официални отчети като прочутото Adresse de Lambèse,
запазени най-вече чрез надписи; законодателни актове, стигнали до>
нас посредством юристите; поеми, споменати от съвременни на Ад
риан автори, като известната Animula vagula blandula, или откри
ти върху паметници под формата на оброчнн надписи като поемата,
посветена на Любовта н на Небесната Венера, издълбана в стената
на храма в Теспиа (K aîbel, Epigr. Gr. 8 1 !). Трите писма на А д 
риан, отнасящи се до личния му живот (Писмо до Матидия, Писмодо Сервиан, Писмо на умиращия император до Антонин, които чи
тателят ще намери респективно в сборника от писма, съставен от
граматика Доситей, във V ita Saturnini от Вопиек и в Гренфел в
Хънт, Fayiirn Towns and their Papyri ,1900), са със съмнителна ав
тентичност; и трите писма обаче носят в най-висша степен почерка
на човека, комуто се приписват, а някои от сведенията, съдържащи
се в тя-х, бяха използувани в тази книга.
Многобройните бележки за Адриан или неговото обкръжение,
които се срещат у почти всички писатели от И и III век, обогатяват
сведенията на хрониките и често запълват, известни празноти. Така
например, цитирайки само някои примери, взети от „Мемоарите на
Адриан“, следва да кажем, че ловният епизод в Либия възпроиз
вежда изцяло един твърде повреден фрагмент от поемата на Пан
ират „Ловът на Адриан и Антиной“, намерена в Египет и публику
вана през 191] г. в колекцията „Папируси от Оксиринх“ (III, №
1085); Атеней, Авъл Гелий и Филострат ни дават множество под
робности за софистите и поетите от императорския двор, а Плиний
Млади н Марциал прибавят някои черти към малко бледия образ
на един Воконий или на един Лнциний Сура. Описанието ка Адриановата скръб при смъртта на Антиной е взето от историците на
царуването му, а също така от известни пасажи от отците на църк
вата, естествено осъждащи Адриан, но понякога по-хуманни в това
отношение и най-вече изразяващи по-разнообразни мнения, откол
кото бихме могли да предположим. Някои откъси от писмото на
Ариан до император Адриан по повод преплуването на Черно море
съдържат подобни намеци и бяха включени в настоящата книга,
тъй като авторът споделя мнението на учените, които смятат, че в
по-голямата си част този текст е автентичен. От „Хвалебственото
слово за Рим“ от софнста Елий Аристид, творба с ясно изразен Адританов характер, са взети няколкото реда, послужили на импераора при описанието на неговата представа за идеалната държава.
Няколко исторически подробности, преплетени с огромен материал
с легендарен характер, взети от Талмуда, са прибавени към раз,-
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каза за Палестинската война от „Цьрковната история“ на Евсебий.
Споменаването за изгнанието на Фааорин е взето от откъс от негов
ръкопис, намиращ се във Ватиканската библиотека, публикуван
през 1931 (M. Norsa и G . V itelli, Il papiro vaticano greco.
II, в Studi e Testi, L lll); жестокият епизод за секретаря с извадено
око е извлечен от един трактат на Гален, лекар на Марк Аврелий;
образът на умиращия император е вдъхновен от трагичния портрет
на стария император от Фронтон.
Често сме се обръщали към портретните паметници и надписи
за подробности във фактите, които не са били регистрирани от ис
торията. Известни данни за жестокостта на дакийските и сарматски
войни (изгорени живи затворници, съветниците на цар Децебал, кои
то се отравят в деня на поражението) са взети от барелефите на Траяновата колона (W . Froehner, La Colonne Trajane, 1865; J . A. R ich
mond, T rajan’s Army on Trajan's Column, в Papers of the B ritish
School at Rome, X III, 1935); голяма част от подробностите по пъ
тешествията са почерпани от монетите на Адриановото царуване.
Поемите от Юлия Балбила, издълбани върху крака на Мемноновия
Колос, служат за изходен пункт на разказа за посещението в Тива
( R . Cagnal, Jnscrip. Gr. ad res romanas pertinentes, 1186—7); точ
ността на рождената дата на Антиной дължим на надписа в Колежа
за занаятчи и и роби от Ланувиум, който приел Антиной за латронпокровнтел в 133 г. (Corp. Ins. L at. X IV , 2112), точност, оспор
вана от Момзен, но приета оттогава насам от не така свръхкритични
учени; няколкото фрази, изписани върху гроба на Антиной в ро
мана, са взети от дългия йероглифен текст от Обелиска на Пинчо,
(който описва неговото погребение н церемониите по култа му
А . Егшап, Obelisken Römischer Zeit, в Rom, M itt. X I, 1896; O .
Marucchi, Gli obelischi egiziani di Roma, 1898). Що се отнася до
божествените почести, отдадени на Антиной, до физическата и пси
хологическа характеристика на последния, свидетелството на
портретните паметници, на надписите и на монетите надхвърля зн а 
чително писаната история.
Д о този момент не съществува добра съвременна биография на
Адриан, към която бихме могли да отпратим читателя; единственото
произведение от този вид, заслужаващо да бъде споменато, е найстарото и в голяма степен отживяло времето си. Това е съчинението
на Грегоровиус, публикувано през 1851 г. (преработено издание в
1884), нелишено от живот и от колорит, но слабо във всичко, което
се отнася до администратора и владетеля Адриан. Остарели са също
така и блестящите портрети на Гнбон или на Ренан. Съчинението на
Б . У. Хендерсън, The Life and Principate of the Emperor Hadrian,
публикувано през 1923 r., повърхностио въпреки дължината му, ни
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дваа твърде непълна картина на светогледа на Адриан и на проб
лемите от неговото време и използува много недостатъчно източни
ците. Ако окончателната биография на Адриан предстои да бъде
създадена, все пак смислени резюмета и сериозни проучвания по от
делни въпроси изобилствуват и в много отношения съвременната
наука е внесла ново осветление върху царуването и администра
цията на Адриан* Ще се задоволим да цитираме само някои посъвременни или по-близки до нас трудове, повече или по-малко
достъпни. Нека споменем на френски език главите, посветени на
Адриан в Le Haut-Empire Romain на Леон Омо, (933, и в L ’Em
pire Romain на Е. Албертини, (936; анализа на Траяновите по
ходи срещу партите и на мирната политика на Адриан в първия
том от H istoire de ( ’Asie от Рьоне Грусе, 1921; студията върху лите
ратурното творчество на Адриан в Les Empereurs et les Lettres lati
nes от Анри Бардон, 1944; трудовете на Пол Грендор, Athènes sous
Hadrien, Le Caire, (934; на Луи Пере, La Titulature impériale
d ’ Hadrien, 1929, и на Бернар д ’Оржевал, L ’Empereur Hadrien, son
oeuvre législative et adm inistrative, 1950. Последният труд е по
объркан в подробностите. Най-задълбочените трудове за царуването
и личността на Адриан си остават издадените от немската школа:
J . Dürr, Die R eisen d es Kaisers Hadrian, Wien, IS81; J . Plew, QuelEeniintersuchungen зиг Geschichte des Kaisers Hadrian, Strasbourg,
1890; E . Kornemann, Kaiser Hadrian und der Letzte grosse Historiker
Von Rom, Leipzig, 1905, и най-вече краткият, но прекрасен труд
на Вилхелм Вебер, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus, Leipzig, 1907, както и основното есе, намиращо се по-лесно,
публикувано от същия автор в 1936 в сборника Cambridge Ancient
H istory, v o l. X I, The Imperial Peace, p. p. 294—324. На англий
ски език съчинението aa Арнолд Тойнби съдържа на места намеци
за царуването на Адриан; те послужиха за основа на някои пасажи
от „Мемоарите на Адриан“, в които императорът определя сам по
литическите си възгледи; да се проучи по-специално неговата Roman
Empire and Modern Europe, в D ublin Review, 1945. Отправяме чита
теля и към важната глава, посветена на социалните и финансови
реформи на Адриан, в Ростовцев, Social and Economic H istory
o f the Roman Empire, 1926; а за някои подробности — студиите
иа P . X . Ленси, The Equestrian O fficials of Trajan and Hadrian:
Their Career, w ith Some Notes on Hadrian’s Reforms, 1917; на Пол
Александър, Letters and Speeches of the Emperor Hadrian, 1938;
на У. Д . Грей, A . Study of the Life of Hadrian Prior to his Accession,
N ortham pton, M ass., 1919; на Ф. Принсханм, The Legal P olicy and
Reforms of Hadrian* в Journ. of Roman Studies, X X IV , 1934. 3a
■ рестоя на Адриан в Британските острови и.изграждането на Сте-
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вата на границата с Шотландия да се консултира класическият
труд на Д ж . К- Брус, The Handbook to the Roman W all, прерабо
тено издание от P . Г. Колннгут (1933 г.), и от същия автор В сът
рудничество с Д ж . Н. Л . Майърс, Roman Britaîn and the Engtisfo
S ettlem ents, второ издание от 1937 г. За нумизматиката от епохата
на Адриан (с изключение на монетите с лика на Антиной, споменати
по-долу) да се видят сравнително по-новите работи на X . Матингли
и Е. А . Сиднъм, The Roman Impérial Coinage, II, 1926; П. Л . Щрак,
Untersuchungen zur Rômische Reichspràgung des zw eiten Jahrhund erts.'Ii, 1933.
Върху личността на Траян и войните му да с е вида R . Paribeni, Optimus Princeps, 1927; R- P . Longden, Nerva and' Trajan, и
The Wars of Trajan, в Cambridge Ancient Hrstory, X I, 1936; M. Durry, Le règne de Trajan d'après les monnaies, Rev. Hrs., LVII, 1932,
и W . Weber, Traian und Hadrtan, Meister des P o lîtik , I* Stuttgart,
1923. Върху Елий Цезар — A. S. L. Farquharsom, On th en am esof Ae
lius Caesar, Classical Quarterly, II, 1908, и J . Carcopino, L ’Hérédité
dynastique chez les Antonins, 1950, чиито хипотези бяха отстранени
за сметка на едно ло-буквално тълкуване на текстовете. Във връзка
с четиримата консулари да се види A . von Premersteim, Das A tten
tat der Konsulare auî Hadrîan in Jahre 118, в К й о , 1908; J .C a rco p i
no, Lusius Quietus, l ’homme de Qwrnyn, в Istrosr, 1934. Върху гръц
кото обкръжение на Адризн — A . von Premerstein, С . Julius Quadratus Bassus, в S itz. Bayr. Akad. d. W lss., 1934; P . Graindor, Un
M illiardaire A ntique, Hérode Atticus et sa fam ille, Le Caire, 1930-;
A . Boulanger, Aelius A ristide et la Sophistique dans la Province
d Asie au Ilèm e siècle de notre ère в изданията на B ibliothèque des Eco
les Françaises d ’Athènes et de Rome, 1923; K- Horna, Dre Hymnen
des Mesomedes, Leipzig, 1928; G . M artellotti, Mesomede, издания на
Scuola di Filologia Classica.PnM 1929; H . C Puech Numenius d’Apamée
в Mélanges Bidez, Bruxelles, 1934. Върху еврейската война — W .
D . Gray, The Founding of Aeüa Capitolina and the Chronorlogy of
the Jewish War under Hadrian, American Journal o f Sem itic Lan
guage and Literature, 1923; A, L . Sachar, A History of th e J e w s, 1950;
S. Liberman, Greek in Jewish P alestine, 1942. Археологическите
открития, извършени в Израел през последните години, отнасящи
се до бунта на Бар К охба, обогатиха в известни отношения зна
нията ни за Палестинската война; повечето от тя х, станали след
1951 г ., не можаха да бъдат използувани в настоящия труд.
Иконографията на Антиной и спораднчно историята на лич
ността му не са престанали да предизвикват интереса на археоло
зите и изкуствоведите особено в немски гвворещите страни, откак
то в 1764 г. Винкелман отдели важно място на изображенията на
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Антиаой или на нан-главните измежду тях, в своята „История на
древното изкуство“. По-голямата част от тези трудове, датиращи от
края на X V III и даж е от X IX век, задоволяват само любопитство
то ни: трудът на Л . Дитрихсон, Antinous, Christiania, 1884, на
писан в идеалистичен и мъгляв стил, остава достоен за внимание
въпреки всичко поради старанието, с което авторът е събрал всички
древни намеци за любимеца на Адриан; иконографският аспект
обаче издава напълно остарели днес гледища и методи. Малката
книжка на Ф . Лабан, Der Gemütsausdruck des A ntinoüs, Berlin,
1891, прави преглед на естетическите теории на мода по онова време
в Германия, но с нищо не обогатява същинската иконография на
младия витинец. Дългото есе на Д ж . А Саймъндс в неговите Sketches
in Italy and Greece, London, 1900, въпреки остарелите си информа
ция и стил остава твърде интересно, а също така и една бележка
от същия автор по същия въпрос в неговото забележително и трудно
достьпно есе върху древната извратеност A problem in Greek
Ethics (отпечатанов 10екземпляраc нетърговска цел, препечатано в
100 екземпляра през 1901 г.). Трудът на Е. Холм, Das B ildnis des
Antinous, Leipzig, 1933 г. — по-академично изследване, — не ни обо
гатява нито с нова информация, нито ç нови възгледи по този въп
рос. Що се отнася до портретните изображения на Антиной (с из
ключение на нумизматиката), най-добрият и сравнително нов текст
е студията, публикувана от Пиро Маркони, A ntinoo. Saggio su ll'
Arte d e ll’Età Adrianea в том X X IX на Monument: A ntichi, R .A cca demia dei Lincei, Рим, 1923 — твърде'недостъпен за широката пуб
лика труд поради факта, че многобройните томове на тази колек
ция като цяло се намират в много малко големи библиотеки1. Есето
на Маркони, посредствено от гледна точка на изкуствоведските
теории, все пак бележи сериозен напредък във все още непълната
иконография на тази тема и със своята прецизност слага край на
мъглявите измислици, изградени около личността на Антиной даже
от най-добрите критиди-романтици. Д а се видят също кратките
студии, посветени на иконографията на Антнной в по-общите тру1 Естествено същата забележка се отнася до много от споменатите
тук трудове. Няма да е излишно, ако повторим, че една рядка книга,
изчерпана и намираща се само по рафтовете на няколко библиотеки,
или статия, излязла в някой стар брой на научно издание, са напъл
но недостъпни за огромното мнозинство читатели. В 99% от слу
чаите ученолюбивият читател, комуто обаче липсват и време, и
техниката, присъща на професионалиста, е зависим от научно-популярни и избрани наслуки трудове, от които най-добрите поради
това, че не се преиздават редовно, на свой ред стават недостъпни.
Онова, което наричаме наша култура, е в по-голяма гагепен, откол
кото можем да си представим, култура при „закрити врати“.
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зове, конто третират.проблемите на гръцкото или гръко-римското
нзнуство като тези на Г. Роде,лвалт, Propylaen-Kunstgeschichte,
III, 2, 1930, Е. Стронг, Art in Ancient Rom e, второ издание, Lon
don, 1929; Роберт Вест, Romische Portrât-Plastik, II, München,
1941; K- Селтман, Approach to Greek Art, London, 1948. Бележките
на P . Ланчани и K. Л . Висконти, B olletin o Communale di Roma,
.1886, есетата на Д ж . Рицо, A ntinoo-Silvano в A usonia, 1908, на
С. Райнах, Les té les des médaillons de l ’Arc de Constantin в Rev.
Arch., серия IV, XV, 1910, на П. Гоклер, Le Sanctuaire syrien du
Jan icu le, 1912, на X . Б ул, Ein Jagddenkmal des Kaisers Hadrian в
Jahr. d. arch. In st., X X X IV , 1919, и на P . Барточини, Le Terme di
Lepcis, в Africa Italiana, 1929. Всички теза трудове трябва да бъдат
споменати измежду многото други, отнасящи се до откритите иля
идентифицирани в края на X IX или (през X X век портрети на
Антиной, а така също и до обстоятелствата на тяхното откриване.
Колкото до монетите с неговия лик, най-доброто изследване,
ако трябва да се вярва на нумизматите, които се занимават с този
въпрос днес, остава Num ism atique d'Antinoos в Journ. In t. d ’Ar
chéologie Num ism atique, X V I, стр. 33-70, 1914 г., от Г. Блум, млад
учен, убит през Първата световна война, оставил още някои
другн нконографскн изследвания, посветени на любимеца на Ад
риан. За монетите с изображението нз Антиной, сечени в Мала
Азия, да се консултира по-специално Е . Бабелон и Т . Райнах, Re
cu eil Général des Monnaies Grecques d'Asie Mineure I-IV, 1904—
1912, н I .. второ издание 1925; за монетите от Александрия да се
види И . Фохт, Die Alexandrinischen Münzen, 1924., а за монетите,
«еченн в Гърция — К,. Селтман, Greek Sculpture and Some Fes
tiv a l Coins в Hesperia (Journ. of Amer. School of Classical Studies
at Athens), X V II, 1948.
За така неясните обстоятелства на с.чъртта на Антиной да се
консултира В . Вебер, Drei Untersuchungen zur aegyptischgriechischen R eligion, Heidelberg, 1911. Вече цитираната книга на .Пол
■Грендор «Атина по времето на Адрнан“ съдържа (стр. 13) интере
сен намек по този повод. Проблемът за точното място на гроба на
Антиной никога не е бил решен въпреки аргументите на К . Хюлсев, Das Grab des Antinous, в M itt. d. deutsch, arch. In st., Rôm.
A b t., X I, 1896, и в B erl. P h il. W ochenschr., 15 март 1919, и про
тивоположните възгледи на X . Кехлер по този повод, изложени в
труда му върху Вила Адриана, споменат по-долу. Нека отбележим,
че прекрасното изследване на отец П . Фестюгиер по повод на La
valeur religieuse des Papyrus Magiques, в L ’Idéal religieux des Grecs
et l'E vangile, 1932, и най-вече неговият анализ на жертвоприноше
нието на Езиес, на смъртта чрез удавяне и обожествяването на
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жертвата по този начин, без ла съдържа намек за любимеца на Ад*
риан, хвърля светлина върху известна практика, която ни беше
позната до днес само от една остаряла литературна традиция, и поз
волява да извадим легендата за доброволната жертва от арсенала
на трагико-епичните аксесоари н да я поставим в точните рамки
на определена окултна традиция.
Почти всички общи изследвания, третиращи гръко-римското
изкуство, определят значително място на изкуството от времето
на Адриан; някои от тях бяха споменати в параграфа, посветен на
изображенията на Антнной; що се отнася до една почти пълна ико
нография на Адриан, Траян, принцесите от семействата им и Елий
Цезар, препоръчваме да се консултира вече цитираният труд на
Робърт Уест Römische Porträt-Plastik и още, между многото тру
дове — книпгге ка П . Грендор, Bustes et Statues-Portraits de
Egypte Romaine, Le Caire, и на Ф . Поулсън, Greek and Roman Por
traits in English Country Houses, London, 1923, които съдържат
някои по-малко известни и рядко възпроизвеждани портретни
изображения на Адриан и неговия антураж . По въпроса за деко
ративните мотиви от Адриановата епоха най-общо и в частност за
връзките между мотивите, използувани от резбарите и гравьорите,
и политическите и културни насоки от царуването на Адриан осо
бено внимание заслужава чудесното произведение на Джослин
Тойнби The Hadrianic School, A chapter in the History of Greek
Art, Cambridge, 1934.
Намеците за произведенията на изкуството, поръчани от Адрнан или принадлежащи ка колекциите му, фигурират в настоящия
разказ само дотолкова, доколкото добавят някоя характерна черта
в образа на Адриан, любител на старини и поклонник на изкуст
вото, илн към портрета на любовника в желанието му да обезсмърти
едно обичано лице. Портретните изображения на Актиной, правени
по поръчка на императора, както и описанието на живия любимец,
които се срещат многократно в тази книга, са вдъхновени естествено
от скулптурните портрети, намерени главно във Вила Адриана и
свързани с имената на големите италиански колекционери от XVII
н X VIII век. Според хипотезата на Пиро Маркони в цитираното погоре есе предполагаемият автор на малката глава от Национал
ния музей в Рим е Арястей; приписването на Папиас, друг ваятел
от Адрианово време, на Фарнезкия Антиной от Неаполския музей
е предположение на автора. Хипотезата, според която изображение
то на Антиной, невъзможно да бъде идентифицирано със сигур
ност днес, вероятно е украсявало Адриановите барелефи на Днонисввая театър в Атина, е занмствувана от цитирания труд на П .
рендор. Във връзка с една подробност, г именно за произхода на
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трите или четири красиви гръко-римски или елинистични статуи,
намерени в Италика, родния град на Адриан, авторът, е възприел
тезата, според която тези произведения на изкуството са гръцки
творби от мрамор (една от тях изглежда излязла от някое алексан
дрийско ателие) от края на I или началото на II век, дар от самия
император на родния му град.
Същите най-общи бележки се отнасят и за споменатите памет
ници, издигнати от Адриан, чието твърде подробно описание би
превърнало тази книга в зле прикрит справочник. Това се отнася
по-специално за Вила Адриана, тъй като, бидейки човек с изискан
вкус, императорът не би наложил на читателите си пълната визита
на своите владения. Сведенията за големите строежи на Адриан
както в Рим, така и в различните краища на Империята са дошли
до нас посредством неговия биограф Спартиан, от „Описанието на
Гърция“ от Павзаний, що се отнася до паметниците в Гърция, или
от по-късни автори на хроники като Малалас, който говори найвече за изградените или реставрирани от Адриан паметници в Мала
А зия. От Прокопий знаем, че върхът на Адриановия мавзолей бил
украсен с множество статуи, които послужили като снаряди на
римляните по време на обсадата на Аларих; от краткото описание
на един немски пътешественик от V III век, наречено „Anonyme de
Einsiedeln“ , сме запазили представа за Мавзолея на Адриан в на
чалото на Средните векове, който в епохата на Аврелиан вече е
бил укрепен, но още не е бил превърнат в замъка Сант-Анджело.
Впоследствие археолозите и епиграфите прибавиха своите откри
тия към тези бележки и описания. За да дадем само един пример,
нека споменем, че сравнително неотдавна и благодарение на „фабричната марка“ на тухлите, послужили за изграждането иа Пан
теона, честта за построяването или за пълната реконструкция на
този паметник беше възвърната на Адриан, за когото се смяташе
дълго време, че е бил само негов реставратор. По повод на архи
тектурата от времето на Адриан отправяме читателя към повечето
общи трудове върху гръко-римското изкуство, цитирани по-горе;
да се видят също К . Шултес, Bauten des Kaisers H adrianus, Ham
burg, 1898; Д ж . Белтрани, Il Panteofie, Roma, 1898; Д ж . Р ози,
B ollettin o della comm. arch, com m ., L1X, стр. 227, 1931; M. Боргатиг
Castel S . Angelo, Roma, 1890; C. P . Пиърс, The Mausoleum of Had
r i a n and Pons Aelius, в Journ. of Rom, Stu d ., X V, 1925. За строежите
на Адриан в Атина — често цитирания труд на П . Грендор, A thènes
sous Hadrien, 1934, и Ж . Ф ужер, Athènes, 1914, който, макар и
стар, все още обобщава най-главното.
. Нека надомним на читателя, който проявява интерес към не
повторимия ансамбъл на Вила Адриана, че имената на различните
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й части, изброени от Адриан в книгата, употребя ани и днес, също
произхождат от сведения, намерени у Спартиан, които разкопките
на това място по-скоро потвърдиха и допълниха, отколкото опро
вергаха. Нашето познание за предишното състояние на тези кра
сиви развалини от Адриан до наше време се обосновава на серия
от писани или рисувани документи от Ренесанса насам, от които
най-ненните са може би Отчетът на архитекта Лнгорио до кардинал
Д ’Есте в 1538 г ., прекрасните скиии на Пиранезе около 1781 и по
повод на един по-частен проблем — рисунките на Гражданина
Поне {Arabesques antiques des bains de Livie et de la V illa Adriana,
Paris, 1789), на които виждаме стени с щукатура, разрушени днес.
Работите на Гастон Боасие в неговите Promenades Archéologiques,
1880, тези на X . Винефелд, Die V illa des Hadrian bei T iv o li, Ber
lin , 1895, и на Пиер Гюсман, La V illa Impériale de Tibur, 1904, ca
все още съществени; c по-скорошна дата са изследването на Р. Парибени, La V illa deH’Imperatore Adriano, 1930, u значителният
труд на X . Кехлер, Hadrian und seine V illa bei T ivoli, 1950. B
„Мемоарите на Адриан“ намекът за стенни мозайки гъв Вилата е
изненадал някои читатели: това са мозайките на екседрите и на
нишите на нимфеума, често срещани в кампаннйските вили от I
век, които вероятно са украсявали постройките в Тибур; това са
били също така, според множество свидетелства, мозайки, конто са
облицовали долните части на сводовете {знаем от Пиранезе, че мо
зайките на сводовете в Канопа са били бели), или т. нар. емблеми,
мозаични картини, които според обичая са били инкрустирани в
стените на помещенията. В тази връзка да се види освен вече цити
рания Гюсман статията на П. Гоклер в Daremberg et Saglio, Die'
tionnaire des Antiquités Grecques et Rom aines, III, 2, Musivum Opus.
Що ce отнася до паметниците в Антиноя, нека напомним,
развалините на основания от Адриан град в памет на негоЕия лю
бимец все още са съществували в началото на X IX век, когато Жомар направил гравюрите за грандиозното „Описание на E rnnei“,
предприето по заповед на Наполеон, което съдържа вълнуващи
картини от този ансамбъл от руики, изчезнал днес. Към средата на
X IX век египетски индустриалец превърнал тези останки във вар,
която употребил за построяването на за харни фабрики в околност
-та. Френският археолог Албер Гайе работил с жар, но, както из
глежда, твърде несистемно върху това опустошено място и сведе
нията, които се съдържат в публикуваните от него статии между
1896 и 1914 г., са твърде полезни. Папирусите, намерени в Антиноя
и в Оксиринкх, публикувани от 1901 г. насам, не внесоха нищо но
во в архитектурата на Адриановия град или в култа към любимеца,
но един от тях ни дава доста подробен списък на административните
3 0 , М ем оарите на А дриан
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а религиозни деления на града, очевидно съставени от самия Адри»
ан, които свидетелствуват за силного влияние на елевеинския ри
туал върху мисленето на автора им. Да се види по-горе цитираният
труд на В , Вебер, Drei Untersuchungen zur aegyptischoriechischen
R eligion, а така също и E. Кюн, A ntinoopolis, Ein Beitrag zur G e
schichte des H ellenism us in römischen A egypten, Göttingen, 1913,
в Б , Кюблер, A ntinoopolis, Leipzig, 1914. Кратката егагия на M ,
Д ж , Джонсън, Antinoe and its Papyri, в Journ. of Egyp. Arch., I,
1914, дава добра справка за топографията на Антиноя.
Знаем за съществуването на път между Антиноя и Червено море,
изграден от Адриан, от един древен надпис, открит на това място
(Ins. Gr. ad Res. Rom . P ert., J, 1142), но точното трасе на пътя
изглежда, никога не е било установено и разстоянието, дадено от
Адраан в книгата, е следователно само приблизително. Накрая
една от фразите, описващи Антиноя, приписана тук на самия им.
■вратор, в ааета от разказа на Люка, френски пътешественик, който
посетил града в началото на X V III век.
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