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БАРОНМЮНХАУЗЕН, 
ПЛЕНЕНОТТУРЦИТЕ

Ма кар че бях хра бър чо век и мо ят кон бе ше бър зо
ног, пър гав и си лен, през вре ме на тур с ка та вой на мно
го ра бо ти не вър вя ха тъй, как то бих же лал да вър вят, 
до ри по пад нах в плен и не що поло шо – тур ци те има ха 
оби чай да про да ват сво и те плен ни ци. Про да до ха и ме
не. Пос та вен в твър де уни зи тел но по ло же ние, бях при
ну ден да из пъл ня вам за дъл же ния, поско ро чуд ни, от
кол ко то труд ни, и не тол ко ва неп ри я т ни, кол ко то бя ха 
до сад ни. За по вя да ха ми вся ка сут рин да из кар вам на 
по ле то сул тан с ки те пче ли, а ве чер да ги при би рам в 
пче ли на. Вед нъж аз за бе ля зах, че ед на пче ла се е от
лъ чи ла от ро я ка. Вър нах се да я ди ря и от к рих, че са я 
на пад на ли две меч ки. Меч ки те се мъ че ха да раз къ сат 
пче ла та на къс че та, за да из ла пат ме да ѝ. Ня мах ни
как во оръ жие. Но сех са мо ед на сре бър на брад вич ка, 
как ва то но се ше все ки гра ди нар и все ки сул тан с ки ра
бот ник. На ле тях сре щу зве ро ве те с на деж да да ги из
п ла ша. Хвър лих брад вич ка та. На и с ти на спо лу чих да 
ос во бо дя бед на та пче ла, но над х вър лих цел та: брад
вич ка та по ле тя на го ре и се вдиг на тол ко ва ви со ко, че 
оти де, та се не ви дя, и найсет не пад на на ме се чи на та. 
Бре, как да си я взе ма от там? От къ де да на ме ря стъл
ба, ко я то да стиг не до ме се чи на та?

То га ва си спом них, че тур ски ят боб рас те мно
го бър зо и дос ти га не о бик но ве на ви со чи на. Без да се 
мая, по са дих то ва рас те ние, ко е то на и с ти на по рас на 
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до са мо то не бе и бър зо об ви мус та ци те си око ло еди
ния рог на ме се чи на та. Олек на ми на сър це то. Поч
нах да се ка те ря към не бес но то све ти ло и бла го по луч
но стиг нах до горе. Но дой де дру га бе да: не мо жех да 
на ме ря сре бър на та си брад вич ка, за що то всич ко на 
око ло све те ше ка то среб ро. Найсет не я на ме рих в ед
на куп чин ка сла ма.

Поч нах да мис ля за връ ща не. Но ва зло по лу ка! 
Слън че ва та же га така беше из го ри ла мус та ци те на 
моя боб, че ве че не сме ех да се вър на по съ щия път, 
за що то щях да си стро ша гла ва та. Как во да сто ря? То
га ва по ви ках не во ля та и тя ме на у чи как во да пра вя. 
Усу ках от сла ма та ед на връв чи ца, дъл га кол ко то бе ше 
въз мож но. При вър зах я за еди ния рог на ме се чи на та 
и поч нах да се спу скам на до лу по пъ тя. С дяс на та си 
ръ ка здра во стис ках връв чи ца та, а с ля ва та брад вич
ка та. След ка то се спус нах до дол ния край на връв чи
ца та, аз от ся кох гор ния ѝ край и го вър зах за дол ния. 
То ва не що пов то рих мно го пъ ти и след ня кое и дру го 
вре ме се спус нах тол ко ва нис ко, че поч нах да виж дам 
сул тан с кия дво рец в окол нос ти те на гра да.

Бях ве че на два ки ло мет ра от зе мя та, в об ла ци те, ко
га то из вед нъж връв чи ца та се скъ са, аз стре ми тел но по
ле тях на до лу и из гу бих съз на ние. От го ля ма та ви со чи на 
и си ла на па да не то мо е то тя ло бе ше из ро ви ло в зе мя
та яма, наймал ко де вет мет ра дъл бо ка. Не во ля та и ту ка 
ми по мог на. Със сво и те четиресетгодишни нок ти из дъл
бах не що ка то стъл ба по сте ни те на яма та и из ля зох на 
Бо жия свят. На как во при ли чах, ня ма да ви раз каз вам.
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Пъ ту ва не то до Лу на та увис на ка то оби ца на ухо то 
ми и аз из мис лих подоб ро сред с т во, за да се из ба вя 
от меч ки те, ко и то тре во же ха мо и те пче ли. На ма зах с 
мед стър чиш ка та на сул тан с ка та ка ру ца и се по ту лих 
на бли зо. Ед на гра мад на меч ка, прив ле че на от ми риз
ма та на ме да, наб ли жи до клоп ка та и та ка ла ко мо зах
ва на да бли же стър чиш ка та, че найсет не на ла па дър
во то и го на мър да през ус та та на вът ре в ко ре ма си. Ко
га то стър чиш ка та съв сем про ни за меч ка та, аз се за те
кох, за бих в пред на та дуп ка ед на же ляз на клеч ка и по 
та къв на чин от ря зах пъ тя на ла ко мия звяр за от с тъп
ле ние. В то ва по ло же ние ос та вих меч ка та ця ла нощ. 
Сут рин та по вре ме на сво я та ран на раз ход ка сул та нът 
ми на и ка то ви дя как ва ше га съм изиг рал на меч ка та, 
прих на да се смее и се смя, до ка то съл зи по те ко ха от 
очи те му.

Нас ко ро ру си те склю чи ха мир с тур ци те. За е д но с 
дру ги те плен ни ци аз бях из п ра тен в Пе тер бург и там 
си да дох ос тав ка та.

Нея го ди на по ця ла Ев ро па вла де е ше та къв студ, 
че до ри са мо то слън це, из г леж да, се бе ше прос ту ди ло 
и хва на ло хре ма. От зи ма та са ос та на ли сле ди до ден
днешен. Аз си из па тих мно го на връ ща не в ро ди на та 
си. Мно го по ве че, от кол ко то при пър во то ми хо де не в 
Ру сия.

Мо ят ли тов с ки кон ос та на в Тур ция и за туй бях 
при ну ден да пъ ту вам с по щен с ка ко ла. Вед нъж пъ ту
вах ме през ед но опас но мяс то, ог ра де но с ви со ки пле
ти ща. За по вя дах на по ща льо на да тръ би със своя рог, 
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за да не се сблъс ка ме с ня коя нас рещ на ко ла. Мом че
то ме пос лу ша и сил но на ду ро га. Но всич ки ят му труд 
оти де на вя тъ ра – ро гът не из да де ни то звук. То ва бе
ше не са мо не о бяс ни мо, но и пе чал но, за що то скоро 
ние ви дях ме, че се за да ва ед на ка ру ца, ши ро ка, ши ро
ка, за е ла це лия път.

Аз вед на га сля зох и найнап ред раз п рег нах ко не те 
на на ша та ко ла. Сет не взех на гър ба си че ти ри те ко ле
ла за е д но със сан дъ ка на ко ла та и под с ко чих с це лия 
то вар през пле ти ща та – наймал ко петнайсет мет ра 
ви со ки. На ме рих се на по ле то. То ва рът бе ше те жи чък 
и мо ят скок бе ше дос та тру ден.

С вто рия скок пре не сох път ни ци те през чуж да та 
ко ла зад нея.

Ка то свър ших та зи ра бо та, се върнах за ко не те. 
Взех под миш ни ца два та ко ня на вед нъж и ги пре не
сох по съ щия на чин през на ша та ко ла. Впрег нах ме ги 
от но во и без вся как ви прик лю че ния стиг нах ме до по
щен с ка та стан ция.

Заб ра вих да ка жа, че еди ни ят от мо и те ко не, по
мла ди ят и поди в, нас мал ко ще ше да до ка ра го ля мо 
не щас тие. Тък мо ко га то вто ри път прес ка чах ог ра ди
те с ко не те в ръ це, то ва ди во жи вот но поч на ярос т но 
да ри та и ме обър ка съв сем. Но аз бър зо съ о б ра зих и 
от нех на ко ня въз мож ност та да ри та и хвър ля къч, ка
то нав рях зад ни те му кра ка в джо бо ве те на пал то то си.

Ка то стиг нах ме вкъ щи, по ща льо нът за ка чи своя 
рог на един гвоз дей над ка ми на та и сед нах ме да ядем.

Но как во ста на?
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„Тара...тара...тара...тара...Ту...ту...ту!“ – от 
са мо се бе си поч на да сви ри ро гът.

Ние се спог ле дах ме сма я ни един друг и се пи тах ме 
как во зна чи то ва. Но раз б рах ме, че зву ци те са зам ръз
на ли в ро га и ко га то се за топ ли ха и раз м ръз на ха, поч
на ха яс но и звуч но да из ли зат на вън, за го ля ма ра дост 
на по ща льо на.

Бли зо по ло вин час то зи за ни ма те лен ин с т ру мент 
про дъл жа ва ше да сви ри от лич но от са мо се бе си, без 
ни как ва стра нич на по мощ и на ду ва не.

И ние чух ме мар ша „Без лю бов“. След не го – „Ко
га то бях ов чар че“, пона та тък – „Сно щи ве чер тук бе
ше бра тов че дът Ми шо“ и мно го още на род ни пес ни, 
меж ду ко и то и „Се га всич ки си по чи ват в го ра та“.

То ва прик лю че ние бе ше пос лед но то в мо и те рус ки 
пъ ту ва ния.

Ня кои пъ те шес т ве ни ци, ка то раз каз ват за сво и те 
прик лю че ния, го во рят чес то пъ ти за не ща, ко и то не са 
се слу чи ли. Ня ма ни що чуд но, че та ки ва ис то рии из
глеж дат не ве ро я т ни. Но ако вие поч не те да се съм ня
ва те в то ва, ко е то аз раз каз вам, ва ше то не до ве рие ще 
ме огор чи до кра ен пре дел. И аз на да ли ще се съг ла
ся да раз каз вам пред та ки ва не до вер чи ви слу ша те ли 
за мо и те мор с ки прик лю че ния, ко и то бя ха още поне
о бик но ве ни, ма кар че и в тях ня ма ни що из мис ле но.


