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1. КаК черната овца Се отдели  

от Стадото

Биеше голямата камбана на Бюли. Отдалече през гората на 
вълни прииждаше мелодичният ѝ звън. Събирачите на торф 

в Блакдаун и рибарите на река Екс чувстваха как далечното пул-
сиране се засилва в душния летен въздух. Звънтенето беше оби-
чайно за този край – обичайно, колкото крясъците на сойките и 
басовия глас на водния бик. Въпреки това селяните и рибарите 
вдигнаха глави и си размениха въпросителни погледи, защото 
времето за четенето на молитвата „Ангел Господен“ беше отми-
нало, а за вечернята все още беше рано. Защо ли биеше голямата 
камбана на Бюли, след като сенките не бяха нито дълги, нито 
къси?

Навсякъде около абатството се тълпяха монаси. Звукът съ-
бираше братята в бели одежди на дългите, тревясали пътеки, 
покрай чепати дъбове и обрасли с лишеи букове; от лозето и 
пресата за грозде, от говедарника, от варниците и соловарните, 
и всички – дори онези чак от ковачниците в Соули и далечната 
житница в Свети Ленард – се бяха насочили към дома. Не ги 
призоваваха внезапно. Предната вечер пратеник, побързал да 
обиколи отдалечените абатски стопанства, беше оставил съоб-
щение всеки монах да се прибере в своята обител до третия час 
подир пладне. Доколкото си спомняше старият брат мирянин1 
Атанасий, който беше започнал да почиства чукалото на порта-
та година след битката при Банокбърн2, такова неотложно по-
слание разпращаха за първи път.

Дори и по вида на братята външен човек, който не знаеше 
нищо за абатството и огромните му ресурси, би получил извест-
на представа за различните задължения и за работата, вършена в 

 1 Мирянин, който се заклева във вяра на ордена, без да се е помо-
нашил, обикновено работник или помощник в домакинството. 
(Всички бележки под линия са на преводача.)

 2 Важна победа на Шотландия в борбата ѝ за независимост.
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околността, с център стария манастир. Докато пристигаха угри-
жени по двама, по трима, с наведени глави и мърдащи устни, върху 
малко от тях нямаше някакви белези от всекидневния тежък труд. 
Идеха двама, с ръце и ръкави, изцапани с червеникав сок от гроз-
де. Друг брат, с брада и широкоглаво острие на брадвата си, носе-
ше на рамо наръч дърва, а редом с него вървеше монах с ножица 
за стригане на овце в ръка и по още по-бялата му дреха имаше по-
лепнала бяла вълна. В дълга, безредно движеща се върволица вър-
вяха мъже на рамо с лопати и мотики, а двама в самия край зали-
таха, понесли огромен кош с току-що уловени шарани, защото на 
другия ден, петък, петдесет чинии трябваше да бъдат напълнени, 
за да нахранят още толкова на брой гладни гърла. От цялата тълпа 
едва ли имаше и един, който да не е отруден и уморен, защото абат 
Бъргхърш се отнасяше сурово и със себе си, и с другите.

Междувременно в просторната и висока зала, използвана 
за важни случаи, самият абат крачеше нетърпеливо напред-на-
зад, нервно стиснал пред гърдите дългите си, бели ръце. По ли-
цето му, съсипано от грижи, с фини черти и хлътнали, изпити 
страни, си личеше, че е човек, който със сигурност е победил 
вътрешния си враг, срещу който се изправя всеки, но при това 
доста е пострадал при надпреварата. Заглушил страстите си, той 
почти беше заглушил и своята същност. Макар и крехък, изпод 
смръщените му вежди винаги бликаше неукротима енергия, на-
помняща на хората, че е от род на бойци и че сега неговият близ-
нак – сър Бартоломю Бъргхърш – е сред коравите воини, забили 
Кръста на свети Георги1 пред вратите на Париж. Стиснал устни 
и умислен, абатът крачеше по дъбовия под – олицетворение на 
духа на аскетизма, докато голямата камбана продължаваше да 
бие оглушително над главата му. Най-после тътенът се уталожи 
и когато се чу последният трикратен, отмерен звън, още преди 
ехото да е заглъхнало, абатът удари малък гонг, за да се яви пред 
него братът мирянин.

– Дойдоха ли братята? – попита той на смесица от англий-
ски и френски, както говореха в религиозните общности.

 1 Червен кръст на бял фон, използван в националния флаг на Англия; 
светецът воин често е изобразяван като кръстоносец.
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– Тук са – отвърна другият, свел поглед и скръстил ръце на 
гърдите си.

– Всичките ли?
– Трийсет и двама монаси и петнайсет послушници, пре-

свети отче. Брат Марк от спикария1 е повален от силна треска и 
не можа да дойде. Каза...

– Няма значение какво е казал. Въпреки треската трябва-
ше да се яви на повикването ми. Има нужда духът му да бъде 
пречистен, както е и с много други в това абатство. До ушите 
ми стигна, че самият ти, брат Франсис, на два пъти си повишил 
глас, докато четецът в трапезарията говорел за житията на най-
благословените светци. Какво имаш да кажеш за това?

Братът мирянин стоеше смирен и безмълвен, все така кръс-
тосал ръце.

– Може би ако кажеш прав, с протегнати пред светинята на 
Дева Мария ръце, хиляда пъти „Аве, Мария!“ и също толкова 
пъти „Верую“, ще си спомниш, че Създателят ни е дал две уши, 
но една уста в знак, че за ушите има два пъти повече работа, от-
колкото за устата. Къде е наставникът на послушниците?

– Отвън, пресвети отче.
– Повикай го да дойде.
Обутите в сандали с дървени подметки нозе изтрополиха 

по дървения под и обкованата с желязо врата изскърца на пан-
тите си. След малко тя се отвори отново и влезе нисък, квадра-
тен наглед монах с едри черти на спокойното лице и авторите-
тен вид.

– Викал си ме, свети отче.
– Да, братко Джером. Искам въпросът да бъде уреден с въз-

можно най-малко разправии, но въпреки това е нужно да има 
публично назидание.

Сега абатът говореше на латински, тъй като със своята те-
жест този древен език повече подхождаше да се предават мис-
лите на двама високопоставени сановници от ордена.

– Може бе ще е най-добре да не се допускат послушници – 
предложи наставникът. – Споменаването на жена може да от-
клони набожното им вглъбяване към светски и злостни мисли.

 1 Лат. spicarium – житен склад.
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– Жената, ах, жената! – простена абатът. – С право християн-
ската общност я нарича radix malorum – донесъл ли е нещо добро 
този „корен на злото“ от Ева насам? А кой внася оплакването?

– Брат Амбруз.
– Свят и предан млад мъж.
– Светлина и образец за подражание на всеки послушник.
– Тогава нека въпросът бъде поставен според отколешните 

манастирски обичаи. Помоли ковчежника и неговия заместник 
да въведат братята според тяхната възраст, заедно с обвиняемия 
брат Джон и обвинителя брат Амброуз.

– А послушниците?
– Да отидат на северната манастирска алея. Почакай! На-

карай заместник-ковчежникът да им прати Томас Четеца, за да 
им прочете Gesta beati Benedicti1. Може да им спести глупавото и 
опасно дърдорене.

Абатът отново остана сам и наведе изпитото си посивяло 
лице към своя илюминиран молитвеник. Остана така, докато 
старшите монаси не влязоха в залата един подир друг, бавно и 
спокойно, и не се разположиха на дългите дъбови пейки, опре-
ни до насрещните стени. В далечния край, на два високи стола 
като този на абата, макар да не бяха с толкова изкусна дърво-
резба, седнаха наставникът на послушниците и ковчежникът, 
вторият – едър и снажен свещеник с тъмни безрадостни очи и 
гъста, остра и буйна коса около тонзурата на главата му. Между 
двамата стоеше слаб брат с побеляло лице, който пристъпваше 
от крак на крак и нервно потупваше в брадичката си големия, 
нагънат пергамент, който държеше. Абатът гледаше от своя на-
блюдателен пункт дългите редици от лица, в по-голямата си част 
кротки и почернели от слънцето, волооки и без бръчки, което 
говореше за тяхното необременено и непроменящо се битие. 
После обърна изпепеляващия си поглед към бледоликия монах, 
изправен срещу него.

– Както разбирам, брат Амброуз, оплакването е твое – каза 
той. – Нека свети Бенедикт, патронът на манастира ни, при-
съства днес тук и подпомогне търсенията ни! Колко обвини-
телни пункта има?

 1 Подвизи на св. Бенедикт Блажени.
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– Три, пресвети отче – отвърна монахът тихо, с несигурен 
глас.

– Описал ли си ги според правилата?
– Описал съм ги, пресвети отче, върху пергамент от овча 

кожа.
– Дай на ковчежника овчата кожа. И – доведете брат Джон, 

за да чуе какви оплаквания има срещу него.
В изпълнение на това нареждане братът мирянин широ-

ко отвори вратата и други двама братя миряни въведоха вътре 
младия послушник от ордена, който вървеше между тях. Беше 
с внушителен ръст, тъмноок и риж, със странно, наглед смело и 
ясно изражение – наполовина присмехулно, наполовина – пре-
дизвикателно. Смъкнатият му капюшон бе отметнат на рамене-
те, а дрехата, чиито върви бяха разпуснати най-горе, разкрива-
ше заоблен, як врат, загорял и груб като кора на бор. Дебели, 
мускулести ръце, покрити с червеникав пух, се подаваха от ши-
роките ръкави на дрехата му, докато под бялата риза, повдигна-
та от едната страна, се мяркаше огромен мускулест крак, одран 
и разранен от къпинаци. Като отправи към абата поклон, в кой-
то може би имаше повече ирония, отколкото почит, послушни-
кът стигна до отделената настрани за него резбована масичка и 
се изправи мълчалив, сложил ръка на златния звънец, използван 
при личните молитви в домакинството на самия абат. Тъмните 
му очи бързо пробягаха по насъбралото се множество и накрая, 
като просветнаха мрачно и заплашително, се спряха върху лице-
то на неговия обвинител.

Ковчежникът се изправи, бавно разгъна свитъка и започна 
да чете надуто с плътен глас, а едва чуто шумолене и раздвижва-
не сред братята показа интереса, с който те следваха развитието 
на събитията.

– Обвинения, повдигнати във втория четвъртък след Успе-
ние Богородично в лето Господне хиляда триста шейсет и шесто 
срещу брат Джон, преди известен като Хордълския Джон или 
Джон от Хордъл, сега послушник в светия монашески орден на 
цистерианците1. Прочетени в същия ден в Абатството Бюли в 

 1 Цистерианският орден е създаден 1098 г., отделил се от Бенедик-
тинския орден.
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присъствието на почитаемия абат Бъргхърш и призованите мо-
наси. Обвиненията срещу брат Джон са както следва, а именно: 
първо, на гореспоменатия празник Успение Богородично на 
послушниците беше поднесено малко пиво – по една кварта на 
четирима, а въпросният брат Джон изпи купата на един дъх, в 
ущърб на брат Пол, брат Порфирий и брат Амброуз, които едва 
успяха да изядат безмесния си обед от солена сушена треска, 
тъй като гърлата им много пресъхнаха.

При това сериозно обвинение послушникът вдигна ръка и 
устните му потрепнаха, а дори спокойните старши монаси се 
спогледаха и се прокашляха, за да скрият смеха си. Само абатът 
седеше с все същото мрачно изражение на изпитото лице и зор-
ко наблюдаваше.

– Още: било му е наредено от наставника на послушниците 
в продължение на два дни да ограничи храната си до трифунтов 
самун от хляб с трици и фасул, за да слави и величае света Мо-
ника, майката на Августин Блажени1, както и всеки друг светец, 
който стои между човека и препитанието му. Сетне: след като 
брат Амброуз го укорява за скверното му желание, той заставя 
споменатия брат да легне ничком в пискатория и натиска гла-
вата му във водоема с риби за времето, за което той да повтори 
„Отче наш“ и четири „Аве, Мария!“, за да укрепне душата му 
пред неизбежната смърт.

При това сериозно обвинение сред братята в бели одежди 
се чу ропот и мърморене, но абатът ги спря с вдигнатата си тре-
переща ръка:

– По-нататък?
– И още: между обеднята и вечернята на празника на апос-

тол Иаков Алфеев са видели гореспоменатия брат Джон на Бро-
кънхърстския път недалече от мястото, наречено Хачетовия вир, 
да разговаря с лице от другия пол, девойка на име Мери Соули, 
дъщеря на кралския лесничей. Сетне, след различни закачки и 
шеги, гореспоменатият брат Джон вдигнал на ръце въпросната 
Мери Соули, нагазил с нея в потока и я пренесъл на отсрещния 
бряг за безкрайна радост на дявола и с изключителна вреда за 
собствената си душа, като трима от членовете на нашия орден 

 1 Теолог и философ (354– 430); светец, покровител на пивоварите.
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са станали свидетели на тази позорна и невъздържана простъп-
ка.

В залата настъпи пълна тишина, придружена от въртене на 
глави и погледи нагоре, говорещи за благочестивия ужас, обзел 
общността.

Абатът свъси посивелите си вежди над свирепо и въпроси-
телно гледащите очи и попита:

– Кой може да свидетелства за това?
– Аз мога – обади се обвиняемият. – И брат Порфирий 

може да свидетелства, защото беше с мен, както и брат Марк от 
спикария, чията душа толкова се смути и разтревожи от видя-
ното, че сега лежи с треска.

– А жената? – попита абатът. – Не се ли разрида тя, не се ли 
наскърби, че един брат е паднал толкова ниско?

– Не. Тя се усмихна мило и му благодари. Можем да се за-
кълнем в това – и аз, и брат Порфирий.

– Можете ли? – заплашително прогърмя гласът на абата. – 
Наистина ли можете? Нима сте забравили, че правило петсто-
тин и трийсет на ордена гласи, че в присъствието на жена тряб-
ва да извръщате лице и да свеждате очи? Забравили сте, така ли? 
Ако сте си гледали дървените сандали, как сте видели усмивката, 
за която говорите? Ще прекарате седмица в килиите си, прит-
ворни братя – седмица на ръжен хляб и леща, с удвоени утрин-
ни молитви, – може би така ще си припомните правилата, спо-
ред които живеете!

При този внезапен изблик на гняв двамата свидетели све-
доха глави към гърдите си и останаха като попарени. Абатът от-
върна от тях сърдития си, търсещ поглед и го впери в обвиняе-
мия, който го посрещна невъзмутимо, със спокойно лице.

– Какво имаш да кажеш, брат Джон, за тежките обвинения, 
отправени към тебе?

– Много малко, добри ми отче, много малко – отвърна по-
слушникът, който говореше провлечено, с типично западносак-
сонско произношение.

Братята, англичани до един, наостриха уши при звука на 
този прост и същевременно непознат им изказ, ала абатът по-
червеня от гняв, удари с ръка по дъбовия подлакътник на стола 
си и извика:
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– Що за приказки са това? На този език ли се говори зад 
стените на един стар и прославен манастир? Става ясно, че сми-
рението и познанията вървят ръка за ръка, и изгуби ли се едно-
то, няма смисъл да се търси другото!

– Това не ми е известно – каза брат Джон. – Знам само, че 
думите дойдоха с радост в устата ми, защото това е езикът на 
моите деди. Ако получа позволение, ще го използвам и сега, а 
иначе ще си мълча.

Абатът тупна с крак като човек, който отмята нещо, но не 
го забравя.

– По въпроса за ейла – продължи брат Джон, – бях дошъл, 
сгорещен от полето и едва отпих, когато очите ми видяха дъ-
ното на купата. Възможно е да съм говорил рязко за триците и 
фасула, понеже са слаба храна, неподходяща за мъж с моя ръст. 
Вярно е, че посегнах на сглупилия брат Амброуз, но както виж-
дате, не е особено пострадал. Колкото до девойката, истина е, 
че я пренесох през потока, защото тя беше обута с чорапи и 
обуща, а аз бях с дървените си сандали, които не могат да по-
страдат от водата. Щях да се чувствам посрамен като мъж, а и 
като послушник, ако не ѝ бях подал ръка.

Докато говореше, той се огледа с известно доволство, как-
вото показваше през цялото време на процедурата.

– Няма нужда да продължаваме – каза абатът. – Той си при-
зна всичко. За мен остава само да определя размера на наказа-
нието, полагащо се за подобно вредно държание.

Той се изправи и две дълги редици от братя последваха 
примера му, като поглеждаха крадешком, с уплаха върху лицата, 
сърдития прелат.

– Джон от Хордъл! – прогърмя гласът на абата. – През двата 
месеца като послушник ти се показа малодушен и недостоен да 
носиш бялата дреха, която е външният символ на един неопет-
нен дух. Затова дрехата ще бъде свалена от тебе, а ти ще бъдеш 
изпратен в света на миряните без възнаграждение за службата 
си и без дял или участие в милосърдието и благословията на 
онези, които живеят под грижите на Бенедикт Блажени. Няма 
да се връщаш в Бюли, нито в някое от стопанствата на манасти-
ра, а името ти ще бъде изличено от списъка с членовете на ор-
дена.
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На по-старите монаси, дотолкова свикнали със сигурния и 
непроменлив живот в абатството, че щяха да са напълно безпо-
мощни във външния свят, присъдата се видя ужасна. От своя 
оазис на набожността те гледаха унесено житейската пустош – 
място, пълно с бурни набези и стремежи, с неудобства и без-
покойства под сянката на злото. Младият послушник обаче, 
изглежда, разсъждаваше другояче, защото очите му светнаха и 
той се усмихна още по-широко. Това напълно стигна, за да на-
лее още масло в огнения гняв на прелата.

– Толкова за наказанието ти в духовната сфера – извика 
той. – Но в случаите с хора като тебе, и тъй като вече не си под 
закрилата на светата църква, не ще е толкова трудно да се зае-
мем и с още по-противните ти чувства. Нека братята миряни 
Франсис, Наоми и Джоузеф го хванат и вържат ръцете му! Дов-
лечете го отпред и нека секачите и носачите го прогонят с кам-
шици извън пределите на манастира!

При тези думи трима от братята пристъпиха напред, за да 
изпълнят указанията на абата. Усмивката изчезна от лицето 
на послушника и той погледна сърдито на едната и на другата 
страна, като разярен бик. После нададе един-единствен вик, 
излязъл от дълбините на гърдите му, изтръгна от пода тежката 
дъбова масичка за молитва и я вдигна, готов да замахне, като 
същевременно отстъпи две крачки назад, за да се предпази от 
нападение.

– Кълна се в черния кръст на абатство Уолтам, ако някой от 
вас, негодници, докосне с пръст дрехата ми, ще счупя главата му 
като яйце!

В мъжа, с неговия гръмък глас и дебели възлести ръце с чер-
веникава четина имаше нещо толкова отблъскващо, че под сви-
репия му поглед тримата братя се втурнаха назад, а двата реда 
монаси в бяло се олюляха като тополи по време на буря. Само 
абатът скочи напред с блеснали очи, но ковчежникът и настав-
никът увиснаха на ръцете му и насила го преместиха от пътя на 
послушника, за да не пострада. И извикаха:

– Той е обладан от дявола. Тичай, братко Амброуз, тичай, 
братко Йоаким! Извикайте Хю от мелницата, Уот горския и 
Раул с арбалета и стрелите му! Кажете, че животът ни е в опас-
ност. Тичайте, тичайте! В името на светата Дева!
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Послушникът обаче беше не само стратег, но и човек на 
действието. Скочи и хвърли тежкото си оръжие върху брат Ам-
броуз и докато монахът и масичката заедно тупнаха на пода, той 
хукна през отворената врата и се спусна по витата стълба. Ста-
рият брат Атанасий, заспал в килията на пазача, само мерна бър-
зи крака и развети поли, но преди да има време да разтърка очи, 
изменникът беше минал през помещението и хукна трополейки 
– толкова бързо, колкото му позволяваха дървените сандали – 
по Линдхърст Роуд.

2. КаК алeйн едриКСън тръгна  

по широКия Свят

не се беше случвало някога спокойната атмосфера на стара-
та цистерцианска общност да бъде толкова драстично 

тревожна. Никога не беше имало брожения, които да са така 
внезапни, кратки и успешни. Абат Бъргхърш обаче беше прека-
лено суров човек, та да позволи един дързък бунт да застраши 
установения ред на голямото му домакинство. Разпалено, с ня-
колко горчиви думи, той сравни напускането на неверния брат 
с изгонването на нашите прародители от райската градина и на-
мекна в по-голяма степен от възможното, че ако не настъпи об-
новление, и други от манастира могат да се озоват в същото зло-
често и опасно положение. Като посочи по този начин поуката 
и приведе своето стадо в подходящото състояние на покорство, 
той позволи на хората отново да се върнат към работата си, а 
после се оттегли в покоите, за да потърси помощ във вярата и 
така да изпълни задълженията на високия си сан.

Абатът все още беше на колене, когато леко почукване на 
вратата на килията се намеси в молитвите му. Стана, не особено 
доволен от прекъсването и каза на чукащия да влезе, но изразът 
на нетърпение върху лицето му се смекчи до приятна, бащинска 
усмивка, когато съзря посетителя си.

Беше русокос младеж с изпито лице, доста над средния 
ръст, приятен и добре сложен, с изправена, гъвкава фигура и 
одухотворени момчешки черти. Ясните му замислени очи и жи-
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вото, деликатно изражение говореха за природа, която се е изя-
вила далече от бурните радости и скърби на света. Но в чертите 
на устата и добре оформената челюст нямаше никакви следи на 
женственост. Може и да беше импулсивен, въодушевен и чувст-
вителен, наглед състрадателен и готов да съчувства, но един по-
знавач би различил вродени признаци, заради които убедено би 
могъл да се закълне, че зад кроткото монашеско възпитание на 
младежа се крият твърдост и сила.

Не беше с монашески одежди, а с дрехи на мирянин, макар 
че и късото палто, и наметалото, и прилепналите панталони 
бяха в убити цветове, както подобава на човек, живеещ в света 
обител. На широк кожен колан, преметнат през рамото, висеше 
торба, каквито носят пътниците. В едната си ръка стискаше де-
бела тояга, заострена и покрита с метал в края, а в другата дър-
жеше прилепваща към главата монашеска шапка, отпред с го-
ляма оловна емблема, изобразяваща Дева Мария от Рокамадур.

– Готов си, значи, и то толкова бързо? – каза абатът. – Наис-
тина днес е ден, в който идват и си отиват. Странно е, че за два-
найсет часа абатството отскубна най-вредния си плевел, а сега 
ще изгуби и нещо, което напразно не смятаме за най-отбрания 
си цвят.

– Много любезни са думите ти, отче – отвърна младежът. – 
Ако зависеше от мен, нямаше да замина, а щях да прекарам жи-
вота си тук, в Бюли. Това е моят дом, откакто се помня, и ми е 
тежко да го напусна.

– Животът праща много изпитания – тихо каза абатът. – На 
никого не са спестени. Заминаването ти наскърбява и нас, как-
то наскърбява тебе. Но няма как – дадох искрено и свято обе-
щание на твоя баща Едрик земевладелеца, че когато навършиш 
двайсет, ще напуснеш манастира, за да видиш от личен опит как 
ти допада външният свят. Седни на столчето, Алейн, защото в 
скоро време няма да можеш да си почиваш.

Неохотно и неуверено младежът седна, както го бяха пока-
нили. Абатът остана прав до тесния прозорец и дългата му чер-
на сянка падаше напряко върху посипания с тръстики под.

– Преди двайсет години – започна абатът – твоят покоен 
баща, земевладелец от Минстед, завеща на абатството три пар-
чета плодовита земя в окръг Малуд, като същевременно ни по-
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вери невръстния си син с условието да го възпитаваме, докато 
не стане на възраст да поеме имението. Направи го отчасти за-
щото майка ти беше починала, отчасти защото по-големият ти 
брат, сокман1 на Минстед, вече даваше признаци, че е жесток и 
груб по природа, а това нямаше да го направи подходящ другар 
за тебе. Желаеше и настояваше обаче да не оставаш в манасти-
ра, а когато си на възраст, да се върнеш в света на миряните.

– Отче – прекъсна го младежът, – аз със сигурност съм на-
преднал с няколко степени в работата си тук.

– Така е, драги синко, но не и дотам, че да не ти се разрешава 
да ходиш със сегашните си дрехи, или да живееш живота, който 
ти предстои. Ти беше носач на кадилница, нали?

– Да, отче.
– И екзорсист?
– Да, отче.
– Четец?
– Да, отче.
– И пееше псалтира?
– Да, отче.
– А положил ли си клетва за вярност и безбрачие?
– Не, отче.
– Следователно имаш правото да живееш светски. Но нека 

чуя, преди да потеглиш, какви умения ти е дарило абатството. 
Някои вече са ми известни: свириш на на рибек2 и на цитола3. 
Без теб нашият хор ще онемее. Занимаваш се и с резба, нали?

Бледото лице на младежа поруменя от гордост, че има таки-
ва умения. Каза:

– Да, свети отче. Благодарение на добрия брат Бартоломю 
се занимавам се с резба върху дърво и слонова кост, а мога да 
правя и някои неща от сребро и бронз. От брат Франсис се на-
учих да рисувам върху велум, стъкло и метал, и познавам оне-
зи пигменти и субстанции, с които цветът може да се направи 
устойчив на влага или студен въздух. От брат Люк имам извест-
ни познания за правенето на дамаскини, покриването с емайл 

 1 Арендатор, владеещ земя и плащащ наем на феодала.
 2 Предшественик на цигулката; с форма на лютня.
 3 Средновековно подобие на китарата.
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на светини, дарохранилници, диптихи и триптихи1. Освен това 
знам малко и за майсторенето на калъфи, шлифоването на скъ-
поценни камъни и изработката на инструменти.

– Наистина голям списък! – с усмивка извика абатът. – Кой 
клирик в Кеймбридж или Оксънфорд може да изреди толкова 
неща?! А как си с четенето? Боя се, че едва ли можеш да се по-
хвалиш със същото!

– Не мога, отче, не съм чел много. Обаче, благодарение на 
добрия ковчежник, не съм непълно неук. Четох Уилям от Окам2, 
Томас Брадурдин3, както и други учени, заедно с известния 
Дънс Скот4 и свети Тома от Аквино5.

– А какво научи от четенето си за нещата по света? От този 
висок прозорец можеш да видиш гористата местност и дима 
на Бъклърдс Хард на устието на Екс, както и блесналото море. 
Кажи ми сега, Алейн – ако човек се качи на кораб и опъне плат-
на по тези води, къде ще очаква да пристигне?

Младежът се замисли, очерта върху сламата по пода карта с 
върха на тоягата си и отвърна:

– Свети отче, оттам ще стигне до онези земи във Франция, 
които са подвластни на Негово величество краля. Ако обаче по-
тегли на юг, може да стигне Испания или края на берберите. На 
север ще стигне до Фландрия, до страните на хората на изток и 
на московците.

– Така е. А как, когато стигне до кралските земи, ще продъл-
жи на изток?

– Ще стигне до част от Франция, за която все още има раз-
при, но може да се надява да стигне до прочутия град Авиньон, 
където живее нашият благословен отец, опора на християн-
ството.

– А после?
– После ще мине през земите на алеманите и великата Рим-

ска империя, за да стигне до страната на хуните и литовските 

 1 Две или три пластинки с изображения, свързани с панти.
 2 Англ. францискански монах и философ (1285–1347).
 3 Англ. духовник и учен (ок. 1300–1349).
 4 Англ. францискански богослов (1266–1308).
 5 Итал. теолог и философ (1225–1274).
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езичници, а отвъд нея се намира великият град на Константин и 
царството на нечестивите последователи на Махмуд1.

– А отвъд тях, любезни ми синко?
– Отвъд тях са Йерусалим и Светите земи, както и великата 

река, която извира от Райската градина.
– А по-нататък?
– Не зная, добри ми отче, не мога да кажа. Мисля, че краят 

на света не е далече от там.
– Оказва се, че все още има на какво да те научим, Алейн – 

каза с доволство абатът. – Трябва да знаеш, че от там до края на 
света има още много народи. Страната на амазонките, страната 
на джуджетата и страната на злите красавици, които убиват с 
поглед – като василиска. Отвъд тях е царството на презвитер 
Йоан2 и на Великия хан. Зная тези неща със сигурност, тъй като 
ги научих от набожния християнин и храбър рицар сър Джон 
Мандевил3, който отседна на два пъти в Бюли на отиване и връ-
щане от Саутхамптън и ни разказваше какво е видял от масата 
на четеца в трапезарията, а много от добрите братя и хапка не 
сложиха в уста, поразени от странните истории.

– Бих искал да науча, отче, какво може да има на края на 
света? – попита младежът.

– Има някои неща, които не е предвидено да научаваме – 
мрачно отвърна абатът. – Но пред тебе има дълъг път. Къде ще 
отидеш най-напред?

– При брат си в Минстед. Ако не зачита Бог и е склонен 
към насилие, още по-голяма е нуждата да го намеря и да видя не 
мога ли да го насоча към по-добър път.

Абатът поклати глава.
– Сокманът от Минстед има лоша слава в околността. Ако 

трябва да го видиш, поне внимавай той да не те отклони от тяс-
ната пътека, която ти беше посочена. Ала ти си оставен на Бо-
жиите грижи и ако някога ти се стори, че те заплашва опасност 
или имаш затруднение, ще се уповаваш на Бога. Преди всичко 
избягвай женските капани, защото те са предвидени за нозете 

 1 Или Махунд – варианти на името на Мухаммад (Мохамед).
 2 Митичен христ. патриарх с царство сред неверници.
 3 Предполагаем автор (1300–1371) на „Пътешествията на сър Джон 

Мандевил“, популярна книга, написана около 1357 г. 
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на глупави млади мъже. Коленичи, дете мое, за да те благослови 
един старец!

Алейн Едриксън наведе глава, докато абатът отправяше 
прочувствената си молба Небесата да закрилят младата душа, 
която тръгва към мрака и опасностите на света. И за двамата 
това не беше обикновена формалност. Животът на човешките 
същества в широкия свят наистина им изглеждаше изтъкан от 
насилие и грях, пълен с опасности за тялото, а още повече – за 
душата. Освен това в онези времена Небесата бяха много близ-
ко до тях. Виждаха пряката намеса на Господ в гръмотевицата и 
дъгата, вихрушката и светкавицата. За вярващия над терзаещи-
те се братя на земята непрекъснато се надвесваха облаци с ан-
гели, изповедници и мъченици, армии на канонизираните и на 
спасените – вдигаха ги на крака, насърчваха ги и ги подкрепяха. 
Затова младият мъж си тръгна от покоите на абата с леко сърце 
и укрепнал кураж, а абатът, който го последва до началото на 
стълбището, накрая го остави на грижите на свети Юлиан Хос-
питалиера, покровител на пътниците.

Долу, на входа на абатството, се бяха събрали монаси, за да 
му пожелаят на добър час. Много носеха по нещо дребно на раз-
дяла, за да си спомня за тях. Брат Бартоломю му даде рядко сре-
щано разпятие от резбована слонова кост, брат Люк – псалтир 
с бяло гръбче, украсено със златни пчелици, а брат Франсис – 
„Заколението на младенците“, изящно изобразено върху велум. 
Всичко бе прибрано на дъното на пътническата торба, а отгоре 
кръглоликият брат Атанасий постави пакет великденски симне-
лов хляб и дорсетско сирене рамъл, както и малка бутилка от зна-
менитото абатско вино със син печат. След ръкостискане, смях 
и благословии Алейн Едриксън обърна гръб на Бюли и потегли.

Когато стигна завоя на пътя, спря и погледна назад. Видя 
разпростряната на широка площ сграда – обителта на абата, 
продълговатата църква и манастира с редици от арки със смек-
чени очертания от лъчите на вечерното слънце. Видя разлялата 
се широко река Екс, стария каменен кладенец, нишата със ста-
туята на Дева Мария, а в средата на всичко това – фигурите в 
бяло, които му махаха. Очите на младия мъж изведнъж се на-
сълзиха, той се обърна и тръгна по пътя си с натежало сърце и 
пресъхнало гърло.


