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Акутагава Рюноске
(1892–1927)

Роден е в семейството на търговец. Още в прогимназията се запознава с шедьоврите на европейската
литература. През 1916 г. завършва отделението по
английска литература в токийския Имперски университет. Първите си литературни опити прави още като
студент. Веднага след дипломирането си Акутагава
постъпва като преподавател по английски език в
Морското инженерно училище в Йокосука. Напуска
през 1919 г., когато му е предложено да започне работа във вестник „Осака Майничи“.
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Мандарините

Б

еше мрачна зимна вечер. Седях в ъгъла на купето
и разсеяно чаках свирката, която известяваше потеглянето на влака Йокосука – Токио. Странно. Освен
мен нямаше други пътници в купето втора класа.
Надзърнах през прозореца. За мое учудване видях, че
сумрачният перон е празен. Нямаше нито един изпращач, само
някакво кученце, затворено в клетка, лаеше жалостиво. Празният
перон бе в съзвучие с настроението ми в онзи момент. Някаква
умора и апатия бяха налегнали душата ми – както облаците в
небето предвещават наближаващия сняг. Бях мушнал и двете си
ръце в джобовете на палтото и нямах сили дори да извадя вечерния вестник, който бях сложил там. След малко откъм страната на
перона се чу тропане на дървени сандали. Чух и гласа на ядосания
кондуктор. Вратата на купето се отвори и в купето влезе тринадесет-четиринадесетгодишно момиче.
Най-накрая влакът изсвири и бавно-бавно потегли. Поолекна
ми! Подпрял глава на прозореца, гледах как се отдалечава полумрачната гара. Един подир друг от погледа ми се скриваха стълбовете на перона. След тях подминахме една изоставена водна
цистерна, а после видях и носача на багаж, който благодареше на
някакъв пътник за оставения бакшиш... Всичко това постепенно
изчезна в облаците пушек зад прозореца и остана далеч назад.
Запалих цигара. Повдигнах натежалите си от умора клепачи, за да
погледна лицето на момичето отсреща.
Сухата ѝ коса беше прибрана в кок. Върху неприятно зачервените ѝ загрубели бузи имаше следи от бърсани с ръкав сополи.
Момичето изглежда беше от някое село. Върху коленете си, наметнати с мръсен светлозелен вълнен шал, беше поставила един
голям вързоп. Премръзналата ръка, с която държеше вързопа,
9
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стискаше здраво и един червен билет за трета класа. Мръсните ѝ
дрехи също ми станаха неприятни. Подразни ме и това, че явно
беше толкова глупава, че не можеше да различи втора от трета
класа. Ето защо, след като запалих цигарата си, най-сетне извадих
вестника от джоба и го разтворих. Започнах да чета наслуки. Не
ми беше приятно да гледам повече това момиче. След малко пуснаха осветлението и лошо отпечатаните букви на вестника започнаха да се виждат по-добре. Бяхме влезли в първия от тунелите по
линията Йокосука.
Хвърлих отново поглед към вестника, за да преборя мрачното си настроение, но там имаше само банални истории, мирни
споразумения, годежи и сватби, случаи на корупция, некролози...
Очите ми набързо преминаваха през безинтересните статии, като
в същото време ми се стори, че в мига, в който влакът навлезе в
тунела, започнахме да се движим на обратно. В един момент осъзнах, че погледът ми все не може да избяга от седящото пред мен
момиче. Тя беше въплъщение на сивата действителност! Всички
тези неща – влакът в тунела, селската девойка, пълният с посредствени статии вестник, – не бяха ли това символи на скучния човешки живот? Не бяха ли това символи на непонятното, низкото,
сивото на човешкия живот? Животът ми се стори безсмислен и
захвърлих вестника настрани. Отново се облегнах на стъклото.
Затворих очи като мъртъв и започнах да се унасям.
Минаха няколко минути. Изведнъж нещо ме стресна. Инстинктивно отворих очи и видях, че въпросното момиче неусетно се беше преместило на седалката до мен и упорито се опитваше да отвори прозореца, но тежкото стъкло не помръдваше.
Мръсните ѝ бузи съвсем почервеняха. Чувах как от време на време тя подсмърчаше и едновременно с това едва доловимо поемаше дъх. Стана ми жал за това момиче.
Виждах, че влакът наближава тунел. В сумрака светлите,
покрити с изсъхнала трева склонове на планината все повече доближаваха прозореца. Момичето продължаваше
да се опитва да отвори прозореца... Не можех да разбера
защо! Нямаше как да не си помисля, че това е просто
някакъв неин каприз. Продължавах безсърдечно
11
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да наблюдавам как с премръзналите си ръце тя се бореше с прозореца и се надявах да не успее. В този момент влакът навлезе в
поредния тунел и внезапно прозорецът най-накрая се свлече с
трясък надолу. В този миг през правоъгълния отвор влезе пропит със сажди въздух, който за секунди изпълни цялото купе.
Нямах време дори да си сложа носната кърпа на лицето и понеже поначало не бях добре с гърлото, така се разкашлях, че едва
не се задуших. Момичето обаче изобщо не ми обърна внимание
и показа главата си през прозореца. Вятърът развяваше косите ѝ
в тъмнината, а тя се взираше съсредоточено в посоката, в която
се движеше влакът. Оглеждах я. Цялата беше обгърната от дим и
електрическа светлина. Влакът излезе от тунела и пак стана светло. В купето нахлу мирис на земя, сено и вода. Ако не беше това,
без съмнение, ако не бях спрял да кашлям, щях жестоко да наругая това непознато момиче и отново да затворя прозореца, но
влакът бавно излезе от тунела и минаваше вече през един прелез, близо до едно бедно предградие, затиснато между две планини, покрити със суха трева. Навсякъде се виждаха сламени и
керемидени покриви, а в сумрака унило се развяваше флагчето
на стрелочника. Зад бариерата на прелеза видях три червенобузести момченца, застанали едно до друго, и тримата сякаш бяха
притиснати от мрачното небе. Дрехите им имаха същия мрачен
цвят като цвета на това мрачно предградие. Гледайки внимателно преминаващия влак, внезапно протегнаха ръце нагоре и
с всички сили извикаха нещо неразбираемо. Тогава момичето,
което се бе подало до кръста през прозореца, изведнъж протегна премръзналите си ръце, размаха ги и в този миг от небето над
главите на изпращащите влака деца паднаха няколко мандарини,
обагрени с цвят на топло слънце. Дъхът ми спря и сърцето ми
се разтуптя. Изведнъж осъзнах всичко. Момичето, което най-вероятно се беше запътило към мястото, където работи, хвърли
през прозореца тези мандарини в знак на благодарност
към малките си братчета, които бяха дошли до прелеза,
за да я изпратят.
Потъналият в мрак прелез, трите момченца, надигащи глас като малки птиченца, слънчевият цвят на
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падащите отгоре мандарини – всичко това премина пред очите
ми за миг. Тази гледка се запечата в душата ми изключително ярко.
След това усетих как ме обзема едно непонятно светло чувство.
Вдигнах глава развълнувано и със съвсем други очи погледнах момичето, а то вече се бе върнало на мястото срещу мене, скривайки сипаничавото си лице в жълто-зеления шал. В ръцете, с които
държеше големия вързоп, стискаше здраво билета за трета класа.
Тогава за пръв път успях за малко да позабравя голямата умора
и тъга, както и еднообразния скучен живот.
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Р

ьоохей беше на осем години, когато започна строителството на теснолинейката между Одавара
и Атами. Всеки ден той ходеше да гледа работата на
строителната площадка в покрайнините на селото.
Всъщност не бе строителство, а просто извозване на
пръст с вагонетки. Именно това му беше интересно да зяпа.
Двама работници заставаха върху вагонетката зад натоварената пръст, а тъй като беше планински склон, вагонетката сама се
спускаше надолу. Тя се спускаше, сякаш носена от вятъра, а дрехите на работниците се развяваха. Тясната линия лъкатушеше,
а Рьоохей съзерцаваше тази гледка и искаше да бъде работник.
Също така искаше поне веднъж да се повози на вагонетката заедно с работниците. Щом вагонетката стигнеше до равнината в
покрайнините на селото, тя спираше сама. Работниците чевръсто
слизаха от нея и изсипваха пръстта в края на релсите. След това
започваха да бутат вагонетката обратно нагоре по планинския
склон, от който се бяха спуснали. Рьоохей знаеше, че не може да
се повози, и си мечтаеше поне да я побута малко.
Една вечер в началото на февруари Рьоохей заедно с братчето
си, което беше две години по-малко, и един негов връстник – едно
съседско дете, отидоха в покрайнините на селото, където стояха
окаляните вагонетки. В сумрака се виждаха наредени една до друга
вагонетките. Те се огледаха, но никъде не видяха работници. Трите
момченца плахо опитаха да бутнат една от вагонетките, която бе
оставена в единия край. Тримата се напънаха и вагонетката шумно изскърца. Колелата ѝ бавно се завъртяха. Рьоохей се стресна от
този шум и спряха за малко. Когато обаче колелата изскърцаха отново, това вече не ги изплаши. Тримата започнаха да бутат вагонетката по нанагорнището. С големи усилия успяха да изминат около
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двадесет метра. Наклонът изведнъж стана стръмен. Трите момчета
напъваха с всички сили, но вагонетката вече не помръдваше. Те се
чудеха какво да правят. Чувстваха, че всеки момент вагонетката ще
ги повлече надолу по склона. Рьоохей реши, че няма да имат сили да
я избутат по-нагоре, и каза на двете по-малки момчета.
– Хайде да се качваме!
Тримата едновременно махнаха ръцете си от вагонетката
и скочиха върху нея. Отначало тя тръгна бавно, но после набра скорост и стремглаво полетя надолу по релсите. Усещането
беше невероятно. Вечерният вятър ги удряше право в лицето.
Вагонетката подскачаше леко и Рьоохей беше на седмото небе от
щастие.
След две-три минути вагонетката спря на мястото, откъдето
я взеха.
– Няма ли да пробваме още веднъж?
Момченцата отново започнаха да бутат вагонетката нагоре.
Внезапно се дочу шум от нечии стъпки. Миг след като чуха звука
на стъпките, някой започна ядосано да вика.
– Хей вие, калпазани такива! Кой ви позволи да пипате вагонетката?
В тъмното стоеше висок работник с дреха, на която се виждаше знакът на фирмата. На главата си носеше сламена шапка, напълно неподходяща за сезона. Щом го зърнаха, тримата избягаха
на стотина метра.
След този случай Рьоохей вече нямаше никакво желание да се
качва отново на вагонетката! Дори когато, минавайки наблизо
край строителната площадка, виждаше, че там няма никой, той
вече не смееше да опитва отново. Силуетът на онзи страшен работник бе оставил ярък спомен дълбоко в съзнанието му. Малката
жълта сламена шапка, която беше видял в тъмнината – този страшен спомен навярно щеше да избледнее с годините.
Бяха изминали десетина дена. Един следобед Рьоохей
отново беше отишъл до строителната площадка и наблюдаваше как пристигат вагонетките. Освен натоварената с
пръст вагонетка, имаше и друга, която превозваше траверси. Тя се изкачваше по едни широки релси, кои19

⧂Ꮉ㦖ਯ

࠻ࡠ࠶ࠦ

̆̆ޠᓐߪߘ߁ᕁߥ߇ࠄߩࠦ࠶ࡠ࠻ޔ߳㚠ߌߡⴕߞ
ߚޕ
ޕࠎߐߓ߅ޟߒߡ߿ࠈ߁߆㧩ޠ
ߘߩਛߩ৻ੱޔߪ↵ࠆߡ⌕ࠍ࠷ࡖࠪߩ❋̆̆ޔୄะ߈
ߦ࠻ࡠ࠶ࠦࠍߒߚ߹߹ޔᕁߞߚㅢࠅᔟࠍߒߚޕ
ޔ߅߅ޟߒߡߊࠃ߁ޠ
⦟ᐔߪੑੱߩ㑆ߦߪࠆߣޔജ৻᧰ߒᆎߚޕ
ߪࠇࠊޟਛਛജ߇ࠆߥޠ
ઁߩ৻ੱ̆̆ޔ⡊ߦᏎᾍ⨲ࠍࠎߛ↵߽⦟߁ߎޔᐔࠍⶋ
ߡߊࠇߚޕ
ߘߩౝߦ✢〝ߩ൨㈩ߪࠎߛࠎߛޔᭉߦߥࠅᆎߚ߽ޟޕ
߁ߐߥߊߣ߽ᅢ⦟̆̆ޠᐔߪߦ߽ࠊࠇࠆ߆ߣౝᔃ᳇
߇߆ࠅߢߥࠄߥ߆ߞߚ⧯ޔ߇ޕੑੱߩᎿߪޔ೨ࠃࠅ߽⣶
ࠍߒߚ߉ࠅޔ㤩㤩ߣゞࠍߒ⛯ߌߡߚ⦟ޕᐔߪߣ߁ߣ߁
ߎࠄ߃ಾࠇߕߦޔᕎߕᕎߕߎࠎߥࠍߨߡߚޕ
ޟᤨ߹ߢ߽ߒߡߡᅢ㧩ޠ
ޟᅢߣ߽ޠ
ੑੱߪหᤨߦࠍߒߚ⦟ޕᐔߪޟఝߒੱߚߜߛߣޠ
ᕁߞߚޕ
↸ࠅߒ⛯ߌߚࠄ৻߁߽ߪ〝✢ޔᐲᕆ൨㈩ߦߥߞ
ߚޕಣߦߪਔߩⱣᨲ⇌ߦޔ㤛⦡ታ߇ߊߟ߽ᣣࠍฃߌ
ߡࠆޕ
ߩ〝ࠅ⊓ޟᣇ߇ᅢޔᤨ߹ߢ߽ߐߖߡߊࠇࠆ߆
ࠄ⦟̆̆ޠᐔߪߘࠎߥࠍ⠨߃ߥ߇ࠄోޔりߢ࠻ࡠ࠶ࠦࠍ
ߔࠃ߁ߦߒߚޕ
Ᵽᨲ⇌ߩ㑆ࠍ⊓ࠅߟࠆߣޔᕆߦ✢〝ߪਅࠅߦߥߞߚޕ
❋ߩࠪࡖ࠷ࠍ⌕ߡࠆ↵ߪ⦟ޔᐔߦޔ߿ޟਸ਼ࠇߣޠߞ
ߚ⦟ޕᐔߪ⋥ߦ㘧߮ਸ਼ߞߚߪࠦ࠶ࡠ࠻ޕਃੱ߇ਸ਼ࠅ⒖ࠆߣห
ᤨߦⱣޔᨲ⇌ߩࠍᾜࠅߥ߇ࠄߚ߭ޔㄛࠅߦ✢〝ࠍࠅߒ
ߚޟޕߔࠃࠅ߽ਸ਼ࠆᣇ߇ߕߞߣᅢ⦟̆̆ޠᐔߪ⠀❱
ߦ㘑ࠍሺ߹ߖߥ߇ࠄޔᒰࠅ೨ߩࠍ⠨߃ߚߦ߈ⴕޟޕ
ߔᚲ߇ᄙߌࠇ߫ޔᏫࠅߦਸ਼ࠆᚲ߇ᄙ߁ߘ̆̆ޠ
߽߹ߚ⠨߃ߚࠅߒߚޕ
20

Акутагава Рюноске

Вагонетката

то щяха да станат основната линия. Бутаха я двама млади мъже.
В момента, в който Рьоохей ги видя, те му се сториха по-дружелюбни.
„Тези няма да ми се скарат“ – помисли си той и се затича към
вагонетката.
– Чичо, може ли да побутам и аз?
Единият от мъжете, облечен в раирана риза, бутайки вагонетката с наведена глава, отговори спокойно:
– Хайде! Побутай!
Рьоохей се промуши между двамата и започна да бута с всички
сили.
– Брей, колко си силен! – похвали момчето другият мъж, който беше сложил една цигара зад ухото си.
След малко склонът започна да става по-полегат.
– Вече може да не буташ. – Рьоохей вътрешно се страхуваше
да не му кажат това. Двамата млади работници обаче продължаваха мълчаливо да бутат вагонетката, но по-изправени от преди.
Накрая Рьоохей не се сдържа и попита плахо:
– А може ли да побутам до края?
– Да, разбира се – отговориха двамата едновременно.
– „Какви добри хора!“ – помисли си Рьоохей.
Като побутаха още около петстотин метра, склонът отново
стана стръмен. От двете страни в мандариновите градини жълтите плодове поемаха слънчевите лъчи.
„На нагорнището е по-добре, ще ми позволят да бутам непрекъснато“ – мислеше си Рьоохей и буташе вагонетката с всичките
си сили.
Като изкачиха хълма между мандариновите градини, изведнъж линията се заспуска надолу. Мъжът, облечен в раираната
риза, каза на Рьоохей:
– Хайде, качвай се! – Рьоохей веднага скокна вътре. Щом
тримата се качиха, вагонетката плавно се заспуска по линията, разнасяйки аромата на мандариновите градини.
Докато вятърът издуваше ризата му, Рьоохей си помисли
очевидното: „Много по-хубаво е да се возиш, отколкото да буташ.“ „Ако на отиване има много места, на
21
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които да буташ, на връщане пък ще има много, на които да се возиш“ – размишляваше още той.
Когато стигнаха до една бамбукова горичка, вагонетката
тихо спря. Тримата отново започнаха да бутат тежката вагонетка. Междувременно отминаха бамбуковата горичка и навлизаха в една смесена гора. На местата, където склонът беше много
стръмен, имаше толкова много окапали листа, че ръждясалите
релси не се виждаха. Когато най-сетне изкачиха поредния баир,
зад една висока скала се разкри гледката на необятното студено
море. В този миг Рьоохей осъзна, че може би се е отдалечил прекалено много от селото.
Тримата отново се качиха на вагонетката. Тя се понесе под клоните на смесената гора, оставяйки морето от дясната си страна. Рьоохей
обаче вече не беше така въодушевен. „Би било добре, ако вече ми разрешат да се прибера“ – притеснено си помисли той. Разбира се, беше
му пределно ясно, че докато не пристигнат в крайната точка, няма да
могат да се върнат обратно.
Скоро количката спря пред една чайна със сламен покрив,
сгушена близо до издълбана в планината каменна кариера. Работниците влязоха в къщичката и спокойно седнаха да пият чай
в компанията на стопанката, която носеше пеленаче на гърба си.
Рьоохей започна нервно да обикаля около вагонетката. Върху
здравите дъски в основата на вагонетката бе полепнала засъхнала
кал.
След малко от чайната излезе мъжът със свитата зад ухото цигара, която обаче вече не бе там, и подаде на Рьоохей, който стоеше до вагонетката, евтини сладки, увити във вестник. Рьоохей
каза вяло: „Благодаря!“ Веднага обаче съжали, че се е държал така
хладно към този човек, и за да прикрие хладните си думи, той сложи една сладка в устата си. Тя бе пропита от миризма на нефт,
защото бе стояла увита във вестник.
Бутайки вагонетката, тримата започнаха да изкачват поредния полегат склон. Рьоохей все така буташе със всички
сили, но мислите му вече бяха другаде.
Като се спуснаха от другата страна на хълма, там пак
имаше чайна. След като работниците влязоха и в
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нея, Рьоохей, облегнат на вагонетката, вече не мислеше за друго,
освен как да се прибере. Светлината на залязващото слънце чезнеше зад цъфналата слива, растяща до чайната. „Вече се стъмва“
– щом си помисли това, Рьоохей, дори и да се подпираше несъзнателно на вагонетката, вече не можеше да стои на едно място.
Той риташе колелата и макар да разбираше, че сам не може да я
помръдне, се опитваше леко да я бутне, като по този начин отвличаше вниманието си.
Когато работниците излязоха, отидоха до вагонетката и се
облегнаха върху натоварените траверси. Небрежно казаха на
Рьохей:
– Ние днес няма да се прибираме. Ще останем тук да пренощуваме.
– Ако доста закъснееш, вашите сигурно ще се притеснят.
В този момент Рьоохей съвсем онемя. Той знаеше, че скоро ще
се стъмни и че пътят, който бяха изминали, е три-четири пъти подълъг от този до Ивамура, където той заедно с майка си бе ходил
в края на миналата година. Той си помисли, че сега ще трябва да
се връща сам. Рьоохей почти се разплака, но си помисли, че няма
смисъл да плаче, тъй като това няма да му помогне, и успя да се
сдържи. Помисли си също, че време за сълзи няма. Той се поклони вдървено на двамата работници и се втурна да тича по релсите.
Известно време тичаше като обезумял, следвайки релсите.
Усети, че пакетът със сладки в пазвата му пречи, и го хвърли край
пътя, след което събу и изхвърли дървените си сандали. Под тънките му чорапи се набиха ситни камъчета, но краката му станаха по-леки. Усещайки от лявата си страна морето, той се изкачи
по стръмния склон. От време на време сълзи напираха в очите
му и от това лицето му неволно правеше гримаси. Той насила се
сдържаше и носът му непрестанно глухо сумтеше. Щом премина
бамбуковата горичка, забеляза че тъмночервените отблясъци
на залязващото слънце в небето над планината Хиганеяма
вече ги няма. Рьоохей не бе на себе си от притеснение.
Пейзажът изглеждаше по-различно и това го смущаваше
още повече. После усети, че дрехите му са прогизнали от
пот, но продължаваше да бяга, сякаш бягаше за жи25
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вота си. Съблече и изхвърли ризата си близо до пътя. След малко
той стигна до мандариновата горичка. Всичко наоколо вече беше
потънало в мрак. „Само да остана жив!“ – си мислеше Рьоохей,
тичайки. Ту се подхлъзваше, ту се спъваше през няколко метра.
Най-сетне посред мрака в далечината се видя мястото на строежа
в покрайнините на селото. Рьоохей без малко пак да заплаче, но
се сдържа и този път! Хлипайки, той продължаваше да тича. След
като влезе в селото си, светлината на уличните лампи вече огряваше къщите от двете страни на улицата. На фона на тази светлина
Рьоохей усети, че от главата му се вдига пара. Жените, които наливаха вода от кладенеца, и мъжете, които се връщаха от полето,
видяха как запъхтяно тича Рьоохей и му викнаха: „Хей, какво се
е случило?“ Все така мълчаливо, той подмина тичешком осветените къщи, магазина и бръснарницата. Профуча през портата на
къщата си, най-накрая не можа да се сдържи и ревна на висок глас.
Родителите му чуха този силен плач и на мига се хвърлиха към
него. Майка му тръгна да го прегръща, но Рьоохей продължаваше
да плаче истерично, размятайки ръце и крака. Плачът му бе толкова силен, че няколко съседки се насъбраха в мрака край тяхната
порта. Всички започнаха да питат защо така силно плаче, но той
дълго време не можа да спре. От време на време се сещаше колко
безпомощен се чувстваше, докато тичаше по дългия път към селото си. Това чувство не го напусна доста време...
Когато стана на двадесет и шест години, Рьоохей заедно със
съпругата си и детето се преместиха да живеят в Токио. Сега той
работи с коректорска четка с червено мастило на втория етаж на
едно издателство. Понякога обаче се случва, без никаква причина, да си спомня за онази случка от детските си години. Всъщност
дали това не беше случайно? Умореният от суетата Рьоохей продължаваше да върви по онзи дълъг път, през сумрачните хълмове
и гъсталаци...
Февруари, 1922 г.
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