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Николай Гогол

Нощ срещу
Рождест во





Последният ден пред Рождество измина. Зим-
ната ясна нощ настъпи. Светнаха звездите. 

Месецът величествено се издигна в небето да по-
свети на добрите хора и на целия свят, та да е весе-
ло на всички да коледуват и да прославят Христа. 
Беше по-студено от заранта, но затова пък бе тол-
кова тихо, че мразовитото скриптене под ботуши-
те се чуваше на половин верста. Не бе се появила 
още ни една група момци под прозорците на сел-
ските къщи; само месецът надничаше скришом въ-
тре, сякаш канеше девойките, които се пременяха, 
да отърчат по-скоро навън, на скриптящия сняг. 
От комина на една къща заизлиза дим на кълба и 
се понесе към небето като облак и заедно с дима се 
издигна една вещица, яхнала метла.
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Ако в това време минеше сорочинският об-
щински съветник в тройка, запрегната с тамошни 
коне, с калпак, обшит околовръст с агнешка кожа 
като калпаците на кавалеристите, в син кожух, 
подплатен с чер астраган, с дяволски изплетен 
камшик, с който обикновено шиба своя файтон-
джия, той сигурно би я съзрял, защото от соро-
чинския съветник не се изплъзва нито една вещи-
ца на света. Той знае точно с колко прасенца се 
опрас ва свинята на всяка селянка, колко платно 
има тая селянка в сандъка си, и кое именно от дре-
хите или от покъщнината ще заложи в кръчмата в 
неделен ден тоя или оня добър човек. Но соро-
чинският съветник не мина насам, пък и какво го е 
грижа него за чуждите – той си има своя община. 
А в това време вещицата се издигна толкова висо-
ко, че се мяркаше горе само като черно петънце. 
Ала гдето и да се появеше това петънце, там звез-
дите една след друга се изгубваха. Скоро вещица-
та събра пълен ръкав звезди. Останаха да блестят 
само три-четири. Изведнъж от насрещната стра-
на се показа друго петънце, увеличи се, поч на да 
се разтяга и вече не беше петънце. Късогледият 
човек, дори да би сложил на носа си вместо очила 
колелата от комисарската бричка, пак не би по-
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знал що е това. Отпред напълно немец1: теснич-
ка муцунка, която непрекъснато се върти и души 
всичко, каквото ѝ попадне, завършваща, както у 
нашите свине, с кръгло петаче; краката му бяха 
толкова тънки, че ако яросковският кмет имаше 
такива, би ги счупил още при първия казачок! Но 
затова пък отзад той беше същински губернски 
ходатай в мундир, защото му висеше също такава 
остра и дълга опашка, каквито са сегашните мун-
дири с увиснали пешове; само по козята брада 
под муцуната, по малките рогчета, щръкнали на 
главата, и по това, че той целият беше не по-бял 
от коминочистач, можеше да се отгатне, че не е 
нито немец, нито губернски ходатай, а просто 
дяволът, комуто бе останала само тая последна 
нощ да скита по белия свят и да учи на грехове 
добрите хорица. Утре, още с първите камбани за 
черковната служба, той ще хукне със свита опаш-
ка, без да се оглежда, към бърлогата си. Дяволът 
дебнешком се приближаваше до Месеца и вече бе 
протегнал ръка да го хване, но изведнъж я дръ-
пна, като че бе се опарил, облиза пръсти, ритна 

 1 У нас наричат немец всеки другоземец; бил той францу-
зин, австриец, или швед – всички са немци.
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с крак и изтича откъм другата страна, и отново 
отскочи и дръпна ръката си. Ала въпреки тия не-
сполуки хитрият дявол не се отказа от своите лу-
дории. Той се затича, хвана изведнъж с две ръце 
Месеца, като се кривеше и духаше, прехвърляше 
го от едната ръка в другата като селянин, хванал с 
голи ръце въглен за лулата си; най-сетне бързо го 
скри в джоба си и като че нищо не е било, затича 
нататък.

В Диканка никой не усети как дяволът от-
крадна Месеца. Наистина общинският писар, 
излизайки на четири крака от кръчмата, видя, че 
Месецът, съвсем без причина танцуваше по не-
бето и се кълнеше за това пред цялото село, но 
хората клатеха глави и дори го взеха на смях. Но 
коя причина накара дявола да се реши на такова 
незаконно нещо? Ето коя: той знаеше, че богати-
ят казак Чуб е поканен от псалта на варено жито 
и че там ще бъдат още кметът, пристигналият 
от архиерейския хор сродник на псалта, в син 
сюртук, който пееше с най-нисък бас, казакът 
Свербигуз и още някои други; че освен варено-
то жито, ще има и варена с подправки ракия, вод-
ка, препечена с шафран, и разни неща за ядене. А 
през това време неговата дъщеря, най-голямата 
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хубавица в село, ще си остане у дома, а при дъ-
щеря му сигурно ще отиде ковачът – здравеняк 
и мъжага, не ти е работа, – който беше по-омра-
зен на дявола от проповедите на отец Кондрат. 
В свободното си време ковачът се занимаваше с 
бояджийство и минаваше за най-добрия живо-
писец в цялата околност. Сам казашкият еска-
дронен командир Л...ко, жив и здрав по онова 
време, нарочно го повика в Полтава да боядиса 
дъсчената ограда на къщата му. Всички паници, 
от които диканските казаци сърбаха борш, бяха 
изписани от ковача. Ковачът беше богобоязлив 
човек и често рисуваше образи на светии: и сега 
още в Т-ската черкова може да се намери него-
вият евангелист Лука. Ала върхът на неговото 
изкуство беше една картина, нарисувана върху 
стената на десния при твор в черковата, в която 
той бе изобразил свети Петър с ключове в ръка, 
в деня на Страшния съд, като изгонва от Ада 
злия дух: изплашеният дявол, предчувствайки 
гибелта си, се мята на вси страни, а затворените 
дотогава грешници го бият и гонят с камшици, с 
цепеници и с всичко, каквото им попадне. В съ-
щото време, когато живописецът работеше над 
тая картина и я рисуваше на голяма дъска, дяво-
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лът с всички сили се мъчеше да му пречи: бута-
ше невидимо ръката му, духаше от огнището на 
ковачницата пепел и засипваше с нея картината; 
но въпреки всичко работата бе свършена, дъска-
та – внесена в църквата и взидана в стената на 
притвора, и оттогава дяволът се закле да отмъ-
щава на ковача.

Само една нощ му оставаше да скитосва по бе-
лия свят, но и през тая нощ той търсеше да измис-
ли нещо, за да излее злобата си върху ковача. И 
затова се реши да открадне Месеца, с надежда, че 
старият Чуб е мързелив и мъчно се дига, а пък от 
къщата му до псалта не е много близо: пътят ми-
наваше зад селото, край мелницата, край гроби-
щето, обикаляше дола. При лунна нощ варената с 
подправки ракия и водката, препечена с шафран, 
все пак биха могли да подмамят Чуб. Но в такава 
тъмнина едва ли някой би успял да го смъкне от 
печката и да го изкара от къщи. А когато той си 
е у дома, ковачът, който отдавна не беше добре с 
него, за нищо не би се решил, въпреки силата си, 
да отиде при дъщерята.

Тъй че щом дяволът скри в джоба си Месеца, 
изведнъж по целия свят притъмня така, че не 
всеки би намерил пътя дори към кръчмата, а още 
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по-малко към псалта. Вещицата, като се видя из-
веднъж в тъмнина, извика. Сега дяволът се при-
ближи, преобразен на по-малък дявол, взе я под 
ръка и зашепна на ухото ѝ тъкмо онова, което 
обикновено се шепне на целия женски род. Чуд-
но е нареден нашият свят! Всички, които живе-
ят в него, постоянно се мъчат да заимстват един 
от друг и да подражават. По-рано в Миргород 
зиме само съдията и градоначалникът ходеха в 
кожуси със сукно отгоре, а целият чиновнически 
дребосък носеше неподплатени кожуси. Сега и 
градският съветник, и селският съдия си стькми-
ха нови шуби от астраган със сукнено лице. Се-
кретарят и общинският писар по-миналата го-
дина си купиха син памучен плат по шестдесет 
копейки аршина. Псалтът си направи за лятото 
шалвари от нанкинско платно и вълнена жилетка 
на ивици. С една реч, всички искат да станат като 
главните! Кога тия хора няма да бъдат суетни? 
Обзалагам се, на мнозина ще се види чудно, че и 
дяволът тръгна по тоя път. Най-досадното е, че 
той сигурно се мисли за хубавец, а пък фигурата 
му – да не я погледнеш. Мутрата му, както казва 
Фома Григоревич, е мръсотия на мръсотиите, но 
и той задиря жените. Ала на небето и под небето 
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толкова притъмня, че вече не можеше да се види 
какво ставаше между тях.

◉ ◉ ◉

– Значи ти, свате, още не си ходил при псалта 
в новата му къща? – говореше, като излизаше от 
дома си, казакът Чуб на мършавия, висок селянин в 
къс кожух, толкова брадясал, че изглеждаше да не е 
докосвал повече от две седмици брадата си с парче 
от коса, с каквото обикновено, по липса на бръс-
нач, се бръснат селяните. Сега там ще има хубаво 
пиене! – продължаваше Чуб, като се ухили. – Само 
да не закъснеем!

При тия думи Чуб оправи колана, който при-
стягаше здраво кожуха му, нахлупи хубаво калпака 
си, стисна в ръка камшика – страх и трепет за заяд-
ливите кучета – но като погледна нагоре, спря се... 
– Каква е тая дяволия! Гледай, гледай, Панас!

– Какво? – каза сватът и също дигна глава.
– Как какво? Месеца го няма!
– Бре, да му се не види! Наистина го няма Ме-

сеца.
– Там е лошото, че го няма! – каза Чуб с извест-

на досада от неизменното равнодушие на свата. – 
Тебе май не ти и трябва!
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