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ПЪТЕШЕСТВИЯТА НА СЪР ДЖОН МАНДЕВИЛ1

 

 

Осемнадесета глава. 

 

 Насред гората се намира градът Килон. Над него се извисява висока 

планина, наричана също Килон; от нея е получил названието си и градът. В 

подножието на планината има един красив и голям извор с уханието и вкуса на 

всевъзможни подправки, който всеки час сменя мириса и вкуса си. Който пие 

три пъти на гладно от този извор, ще се излекува от всички болести, от които 

страда. Местните жители, които често пият от него, никога не боледуват и 

изглеждат винаги млади. Аз отпих три или четири глътки и сега се чувствам 

далеч по-добре. Някои хора го наричат Извор на младостта, понеже онези, 

които често пият от него, изглеждат винаги млади и никога не боледуват. 

Хората говорят, че този извор избликва от рая и затова силата му е толкова 

голяма. В цялата страна расте добър джинджифил, поради което тя често е 

посещавана от търговци на подправки. 

 

Двадесета глава. 

 

 На петдесет и два дена път от тази страна, за която говорих, се намира 

една обширна земя, наречена Суматра. В нея горещината е много голяма. Там е 

обичайно мъжете и жените да ходят напълно голи и те се отнасят с презрение 

към всеки облечен чужденец. Те твърдят, че Бог е създал Адам и Ева съвсем 

голи и че никой не бива да се срамува да се показва такъв, какъвто го е създал 

Бог, понеже не е непочтено онова, което е естествено. Пак според тях 

облечените люде са обитатели на друг свят или пък не вяр ват в Бога. И 

настояват, че те самите вярват в Бога, който е сътворил света и е създал Адам, 

Ева и всички други твари. 

 Там не се женят, понеже всички жени са общи и не отказват на никой 

мъж. Според тях е греховно да бъде отблъснат мъжът. Това именно е наредил 

                                                        
1 Използван е английският превод от около 1400 г. на съчинението, написано вероятно 
първоначално на латински. – Срв. Mandevil‘s Travels, ed. M. C. Seymour, London et al. 1968.  
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Бог на Адам и Ева, както и на тяхното потомство, когато е рекъл: “Плодете се и 

множете се, пълнете земята.” Ето защо никой мъж в тази земя не бива да казва: 

“Това е жена ми”, нито пък жена да казва: “Това е съпругът ми.” И когато 

жените родят, те могат да дадат децата по своя воля на който и да е от мъжете, с 

които са се сношавали. 

 Обща е и земята, така че това, което един притежава тази година, 

следващата е притежание на друг. И всеки взема толкова, колкото му се иска. 

Общи са и всички земни блага, зърното и всички други неща, и нищо там не се 

държи под ключ или катинар. Всеки получава, колкото иска, без никакви 

противоречия, и всеки е толкова богат, колкото и другият.  

 В тази страна обаче съществува порочният обичай да се предпочита за 

ядене човешката пред всяка друга плът. Въпросната страна предлага 

преизобилно месо, риба, зърно, злато и сребро, както и всякакви други благини. 

Затова там се трупат търговци, които водят със себе си деца за продан, а 

местните жители ги купуват. Ако са пълнички, изяждат ги тутакси. А ако са 

мършави, ги угояват и едва след това ги изяждат. И твърдят, че това е най-

добрата и най-вкусна плът. 

 

Двадесет и първа глава. 

 

 След този остров2

 Други дървета пък дават отрова, срещу която има едно единствено 

лекарство, и то е да вземеш собствените им листа, да ги накиснеш във вода и 

сетне да изпиеш отварата; в противен случай човек умира, понеже никой друг 

лек не помага. Евреите накарали един от приятелите си да им даде от тази 

отрова, за да изтровят християните, както чух те самите да се изповядват преди 

смъртта си. Слава Богу те не успели в начинанието си, но така или иначе 

 по море се достига до друг красив и голям остров, 

наречен Банджермасин, представляващ голямо кралство с красиви градове и 

поселения. В тази страна растат дървета, предоставящи брашно, от което 

местните жители приготвят добри и бели хлябове с прекрасен вкус, 

наподобяващи пшеничните, ала твърде различни на вкус. Има и други дървета, 

които дават добър и сладък мед. 

                                                        
2 Ява. 
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причиняват голяма смъртност сред населението. Има и други дървета, които 

дават вино с много приятен вкус. 

 Ако искате да чуете как се извлича брашното от дърветата, ще ви кажа. 

Хората одялват дърветата с малки брадвички чак до основата, така че кората да 

бъде насечена на много парчета. Сетне извличат от нея гъста течност, която 

държат в съдове и изсушават на горещината на слънцето. Сетне го занасят на 

воденица, за да го смелят, като така се получава хубаво бяло брашно. Медът, 

виното и отровата се извличат по същия начин от другите дървета и се 

съхраняват в съдини. 

 На този остров има мъртво море, сиреч езеро без дъно. Ако нещо падне в 

него, то никога повече не изплува… 

 Отвъд него се стига до друг остров, наричан Чампа, който е прекрасно и 

пълно с блага място. Кралят на тази страна има толкова жени, колкото иска, и 

той кара да претърсват острова и да му водят най-прекрасните момичета, които 

бъдат намерени. Една нощ взема една, следващата друга и така нататък без 

прекъсване, така че той има хиляда жени или дори повече. Той никога не ляга 

втори път с една и съща, освен ако някоя не му достави особено голямо 

удоволствие. Ето защо този крал се сдобива и с много деца, понякога със сто, 

понякога с двеста, а понякога с още повече… 

 На този остров се случва велико чудо, което си заслужава повече от 

всяко друго в света да бъде упоменато. Всички видове риби, обитаващи морето 

наоколо, излизат веднъж годишно, вид след вид, и се хвърлят на морския бряг в 

такова огромно множество, че по цялото крайбрежие на острова не може да се 

види нищо друго освен риба. Там те остават три дена, така че всеки жител на 

острова може да си вземе толкова, колкото му се иска. След третия ден рибите 

се отдръпват и се връщат в морето. След което идва друго множество риби от 

друг вид и постъпват по същия начин, както предишните. Сетне се появяват 

други, докато се изредят различните видове риби и людете си вземат от тях 

толкова, колкото им е угодно. 

 Никой не знае причината за случващото се. Но местните хора твърдят, че 

то ва е знак за почитание към кр аля им, който спор ед тях е най-благородният 

крал в света, тъй като е изпълнил заповедта, дадена от Бога на Адам и Ева, 

когато им е рекъл: “Плодете се и множете се, пълнете земята.” И тъй като той 

изпълва света с деца, Бог му праща риби от всевъзможните видове, населяващи 
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морето, така че както той самият, така и неговите поданици да си вземат 

колкото искат. Така всички морски риби идват да му въздадат възхвала като 

най-благороден и превъзходен крал в целия свят и като този, когото Бог най-

много обича, както казват те. 

 Аз не зная причината за това, но Бог я знае. Случващото се, струва ми се, 

е най-голямото чудо, което някога съм узнавал. Защото противно на естеството 

си рибите, които могат свободно да плуват в морето, по своя воля обричат себе 

си на смърт без никаква човешка принуда. Ето защо съм убеден, че това не 

може да не е някакъв голям знак… 

 От тази страна по море се достига до друг остров, наречен Кафа. 

Обитателите на тази страна бесят болните си приятели по дърветата и казват, че 

е по-добре те да бъдат изядени от птиците, които са ангели Божии, нежели от 

земните червеи. 

 От този остров се стига до друг, чийто обитатели са съвършено проклети, 

тъй като отглеждат огромни кучета и ги обучават да душат заболелите им 

приятели. Защото, казват те, ако последните умрат от естествена смърт, те ще 

страдат прекалено силно. А след като ги удушат, кучетата изяждат плътта им 

вместо месо… 

 След това, като се прекоси морето Океан и се мине през много други 

острови, се достига до един, наречен Накумера, който е голям, благоденстващ и 

красив, и е отдалечен на повече от хиляда мили. Всички мъже и жени на този 

остров имат кучешки глави и са наречени “кинокефали”. Това са същества 

напълно разумни и с добро държане, освен дето почитат някакъв бик като тяхно 

божество. Освен това всеки носи на челото си златен или сребърен бик като 

знак на любов към божеството им. Те ходят съвсем голи с изключение на малко 

парче плат, с което покриват коленете и членовете си. Тези люде са велики 

бойци, носят огромен щит, с който прикриват цялото си тяло, и бойно копие в 

ръка. Ако в битка пленят някого, тутакси го изяждат. 
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Двадесет и втора глава. 

 

 Като се тръгне по море на юг от този остров3

 След това насичат тялото на малки парченца и канят всички негови 

приятели да дойдат да хапнат от мъртвия. Събират всички музиканти от 

страната и организират тържествено празненство. Като изядат месото, 

почистват костите и ги изгарят, като пеят и свирят прекрасни мелодии. И 

всички родственици от това коляно, както и онези, които се смятат за негови 

приятели, които не присъстват на това празненство, биват укорявани и това е за 

тях голям срам и мъка, понеже никога след това те не биват смятани за 

приятели. 

, се достига до друг голям 

остров, наречен Дондум. На този остров има разни люде с изключително лоши 

обноски, така че бащата изяжда сина, синът – бащата, съпругът – жена си, а 

съпругата – мъжа си. Ако се случи бащата, майката или някой приятел да се 

разболее, синът отива при свещенослужителя на техния закон и го моли да 

попита идола дали бащата, майката или приятелят ще умре от тази болест, или 

не. Свещеникът и синът отиват заедно при идола, коленичат пред него  смирено 

и отпр авят въпроса си. И ако дяволът, който е вътр е, о тго вор и, че онзи ще 

живее, те се отнасят добре с него. Ако обаче каже, че ще умре, 

свещенослужителят отива заедно със сина или жената на болния, запушват 

устата му с ръка, така че да спрат дъха му, и той умира. 

 Според тях людете ядат човешката плът на мъртвите, за да ги освободят 

от мъка. Защото ако я изядат земните червеи, душата ще търпи страшни мъки, 

както казват те. Ако месото е нежно и крехко, се смята, че приятелите ще сторят 

голям грях, ако оставят мъртвия да търпи безпричинно такива големи 

страдания. А ако месото е тлъсто, тогава те твърдят, че е добре да го пратят 

колкото е възможно по-скоро в рая, понеже не могат да понесат приятелят им да 

се измъчва дълго. 

 Кралят на този остров е велик и могъщ господар, под чиято власт са 

петдесет и четири острова, които му плащат данъци. На всеки от тези острови 

има коронован крал, подчиняващ се на оногова. На тези острови има най-

разнообразни народи. 

                                                        
3 Цейлон. 
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 На един от тях живеят хора едри като великани, ужасни на вид. Те имат 

само едно око, разположено на средата на челото им. И се хранят единствено 

със сурово месо и сурова риба. 

 На друг остров в южна посока живее народ от безглави същества. Очите 

им се намират на плещите, а устата им е извита като конска подкова и се намира 

по средата на гърдите им. 

 Друг остров е обитаван пак от безглави създания, чиито очи и уста се 

намират отзад на раменете им. 

 На друг остров живеят хора с плоско лице, без нос и уста. Вместо очи те 

имат две малки кръгли дупки, а устата им е плоска и без устни. 

 На друг остров живеят люде, странни на вид и ръст, чиито устни са 

толкова големи, че когато спят под слънцето, покриват лицето си с тях. 

 Друг остров е заселен от малки като джуджета хора, два пъти повече от 

пигмеите. Нямат уста, ами на мястото на устата има малък кръгъл отвор. Когато 

трябва да ядат или да пият, те поставят в нея тръбичка, цев или нещо подобно и 

смучат през нея, понеже нямат език. Поради което и не говорят, ами съскат 

подобно на усойници. И правят знаци един към друг, както постъпват и 

монасите, та единият да разбере другия. 

 Обитателите на друг остров имат големи и толкова дълги уши, че те 

висят чак до коленете им. 

 На друг остров има люде с конски нозе. Те са силни, могъщи и 

бързоходни, така че преследват животните с бяг и ги изяждат. 

 На друг остров живеят хора, които ходят на ръцете и краката си като 

зверовете. Телата им са покрити с дебела кожа и перушина. И скачат с лекота на 

дърветата или от дърво на дърво, все едно че са катерици или маймуни. 

 Има и остров, обитаван от люде, които са едновременно мъж и жена, 

сиреч носят чертите и на единия, и на другата… Те притежават детеродните 

органи и на мъжа, и на жената, като ги използват, както им се нрави, веднъж 

единия, друг път другия. Създават деца, когато прибягнат до мъжкия орган, и 

зачеват, когато използват женския. 

 На друг остров живеят хора, които по чудноват начин ходят на колене, 

като при всяка крачка, която правят, изглежда, че ще паднат. На всеки крак имат 

по осем пръста… 
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 Тази река4

 

 прекосява страната на пигмеите, населена от дребни люде с 

височина само три педи. Въпреки ръста си както мъжете, така и жените са 

твърде красиви и мили. Женят се помежду си, когато са на около половин 

година, и раждат деца. Животът им продължава най-много шест или седем 

години, а ако някой доживее осем, е смятан за извънредно стар. Тези създания 

са най-добрите в целия свят майстори на злато, сребро, памук, коприна и на 

други подобни неща. Често воюват с птиците, които се срещат в страната им, 

които ги хващат и изяждат. Малките хора не работят на нивите и в лозята, ами 

сред тях има големи хора с ръст като нашия, които орат земята и обработват 

лозята вместо тях. Тези люде с нашия ръст са презирани от тях така, както ние 

бихме презирали великаните, ако живееха сред нас. 

Тридесета глава. 

 

 Оттам за много дни път може да се прекоси кралството на свещеника 

Иоан, великия император на Инд… Този император, свещеникът Иоан, владее 

огромна страна с множество благородни градове и прекрасни поселения, както 

и много различни и обширни острови. Защото цялата страна Инд е разделена на 

острови от големите потоци, идващи от рая и разделящи сушата на множество 

части. В морето той също владее много острови. Главният град е Ниса, 

кралската столица, един благороден и извънредно богат град… 

 Тази страна е пълна с блага и богатства, но не е чак толкова богата като 

страната на Великия Хан. Понеже не идват толкова често да търгуват, както 

правят в страната на Великия Хан, понеже пътят дотам е прекалено дълъг… И 

въпреки че на острова на свещеника Иоан всичко е далеч по-евтино, людете се 

страхуват от дългия път и от големите опасности, които ги дебнат в тамошното 

море. 

 Понеже на много места в морето има каменни скали от адамант, чиято 

природа е такава, че привлича желязото. Ето защо оттам не преминават кораби, 

които имат железни скоби или пирони. А ако го направят, адамантените скали 

ги привличат към себе си, така че те никога не могат да се откъснат оттам. Аз 

самият видях отдалеч в това море нещо като огромен остров, обрасъл с дървета 

                                                        
4 Яндзъ. 
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и трънени и шипкови храсти. Моряците ни казаха, че това са кораби, 

привлечени от адаманта там, понеже на тях е имало желязо, и там са ръждясали. 

Мачтите и такелажът правят да изглежда като огромен лес или гора. Такива 

скали там има на различни места. Тъкмо поради това търговците не дръзват да 

минат оттам, освен ако не знаят добре пътя или ако нямат добър лоцман. 

 Пък и се страхуват от дългия път. Поради което предпочитат Китай, 

доколкото е по-близо. Макар че всъщност съвсем не е близо, ами по суша и вода 

трябва да се пътува единадесет или дванадесет месеца от Генуа или Венеция до 

Китай. А страната на свещеника Иоан е още по-далеч и пътят е още по-

страшен… 

 Императорът, свещеникът Иоан, винаги взема за жена дъщеря на 

Великия Хан, и по същия начин Великият Хан взема за жена дъщеря на 

свещеника Иоан. Понеже тези двамата са най-великите господари под небето… 

 Свещеникът Иоан е християнин, а християнска е и голямата част от 

страната му, макар те да не признават всички защитавани от нас положения на 

вяр ата ни. Те вяр ват, така или иначе, в Отца, Сина и Светия Дух . И те са 

напълно отдадени и справедливи един спрямо друг, и  сред тях няма разпри, 

лъжи и измами… 

 В това господарство има множество големи чудеса. Там има например 

море, наречено Чакъленото море, състоящо се изцяло от чакъл и пясък, без 

капка вода. При прилив и отлив се надигат огромни вълни, както е в другите 

морета, и в никой сезон това море не знае мир и покой. Никой не може да го  

прекоси нито с кораб, нито с някакво друго средство, така че никой не знае 

каква страна има отвъд него. Но макар че в него няма вода, людете намират 

вътре и по бреговете риби от всички размери и видове, каквито могат да бъдат 

открити в другите морета, и тези риби са ядливи и твърде вкусни. 

 На три дена път от това море се издига висока планина, през която тече 

голяма река, идваща от рая. Тя се състои от скъпоценни камъни, без капка вода. 

Реката се спуска по единия пустинен склон и прави морето чакълено. Тя достига 

до морето и се влива в него. Тече три дена в седмицата и носи със себе си 

големи камъни и дори канари. И като се влее в Чакъленото море, тези 

скъпоценни камъни изчезват и никога повече не се виждат. Докато тече, никой 

не дръзва да влезе в нея, но в останалите дни людете спокойно влизат. 
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 Отвъд въпросната река, оттатък пустошта има обширно чакълесто плато 

между върховете. Всеки ден там с изгрева на слънцето започват да растат малки 

дръвчета, растат до пладне и дават плод. Само че никой човек не се осмелява да 

се докосне до тези плодове, понеже те са вълшебни. След пладне дръвчетата 

започват да намаляват и се скриват в земята, така че след залеза вече не могат да 

бъдат видени. Така става всеки ден и това е голямо чудо. 

 В тази пустош се срещат диви човеци, ужасяващи на вид, с рога на 

главата, и тези човеци не говорят, ами грухтят като прасета. Има и множество 

диви кучета, а също и папагали, наричани “пситаки” на техния език.5

 

 Природата 

им е такава, че те говорят и поздравяват прекосяващите пустинята люде, както 

това правят човешките създания. Говорят ясно и имат по пет пръста на краката 

си… 

Тридесет и първа глава. 

 

 Оттатък остров Аламут, на левия бряг на река Ганг има нещо твърде 

чудно. Това е долина между планините с дължина около четири мили. Наричат 

я Омагьосаната долина или Долината на дяволите, а според някои тя се казва 

Опасната долина. 

 В тази долина често се чуват гръмотевици и се виждат светкавици, денем 

и нощем там се долавя шумотевица и гълчава, удари на тимпани и звуци от 

тромпети, като че има голямо празненство. Тази долина е заселена гъсто с 

дяволи и такава тя е била винаги. Хората говорят, че това е един от входовете 

към преизподнята. 

 Долината е препълнена със злато и сребро. Ето защо мнозина, както 

неверници, така и християни, се отправят често натам, за да се сдобият със 

съкровища. Ала малцина, както от едните, така и от другите, се връщат обратно, 

понеже почти всички биват удушени от дяволите. 

 В средата на долината под една скала има глава и лице на дявол, 

ужасяващо и страшно наглед, като над земята се показва единствено главата до 

раменете. В света няма човек, нито християнин, нито друг някакъв, който да е 

толкова безстрашен, че да погледне натам, понеже би умрял от страх – толкова 

                                                        
5 Всъщност думата “пситакос”, папагал, е гръцка. 
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страшна е тази глава. Тя се втренчва във всеки човек със зловещи очи, вечно 

подвижни и горящи като огън, проблясващи живо и остро с такова ужасно 

изражение, че никой не се осмелява да се приближи. Оттам приижда такъв гъст 

дим и отвратително вонящ огън, че никой не е в състояние да го изтрае. 

 Ала добрите християни, твърдите във вярата си люде встъпват там без 

никаква опасност. Понеже най-напред те защитават себе си с кръстния знак и 

демоните нямат повече власт над тях. Но въпреки че не са застрашени, те все 

пак изпитват страх, когато се видят окръжени от видимите в плът дяволи, които 

ги нападат и застрашават по въздух и суша, и ги плашат със светкавици и 

гръмотевици. Най-мно го се боят, че Бог ще им отмъсти затова, дето са 

постъпили против волята му. 

 Трябва да знаете, че когато моите спътници и аз наближихме въпросната 

долина, дълго мислихме дали си струва да изложим телата си на такава 

опасност и да навлезем с Божия защита в нея. Едни от спътниците ми приеха да 

встъпят в долината, а други не се осмелиха. С нас бяха двама достойни мъже, 

братя-минорити от Ломбардия, които заявиха, че ако някой от нас влезе в нея, те 

ще го придружат. И щом те казаха това, доверявайки се на Божието милосърдие 

и на тези монаси, накарахме ги да отслужат меса, да ни изповядат и наставят, 

след което четиринадесет души навлязохме в долината, а на излизане бяхме 

само девет. Ние никога не узнахме дали онези наши спътници са се загубили 

или са се върнали обратно от страх, но никога повече не ги видяхме. Става дума 

за двама гърци и трима испанци. Останалите ни спътници, които не се решиха 

да влязат, поеха по другия бряг, за да ни изпреварят, както и стана. 

 Ние от своя страна прекосихме долината и открихме там, както ни се 

стори, огромно количество злато, сребро, скъпоценни камъни и други богатства. 

Ала дали всичко е било такова, каквото ни се е струвало, аз не зная, понеже не 

се докоснах до нищо, тъй като дяволите твърде изкусно могат да направят 

дадено нещо да изглежда не такова, каквото е наистина, за да подмамят людете, 

поради което и аз не пипнах нищо; а също за да не наруша обета си, понеже 

никога нито преди, нито по-късно не съм бил толкова смирен; пък и поради 

страх от демоните, които виждах в най-разнообразни фигури, както и поради 

голямото количество мъртви тела, разпръснати из цялата долина, сякаш е имало 

битка между двамата най-велики крале в тази страна и огромната част от 

воините им са били нападнати и убити. Мисля, че никоя страна няма толкова 
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обитатели, колкото са лежащите в тази долина мъртъвци, гледката на които 

беше ужасяваща. Чудех се, че са толкова много и че телата им бяха непокътнати 

и без разтление. Струва ми се обаче, че демоните са ги направили да изглеждат 

по този начин, като нетленни, ала по мое мнение не е възможно толкова много 

люде да са навлезли наскоро в това място и да има толкова много мъртъвци, 

които не се разлагат и не миришат. Мнозина от тях бяха облечени като 

християни. Мисля обаче, че става дума за хора, които са дошли да се сдобият 

със съкровища и че вярата им е била прекалено слаба, поради което и 

невярващите им сърца са се пръснали от страх. Затова ние пристъпвахме 

съвършено смирено. По целия път бяхме блъскани и събаряни многократно на 

твър дата земя от ветро ве, гръмотевици и светкавици. Но Бог ни помо гна в 

милосърдието си, така че прекосихме тази опасна долина невредими и 

благодарихме на всемогъщия Бог. 

 Отвъд тази долина има остров, населен от великани, високи по двадесет 

и осем до тридесет стъпки. Те нямат одежди, ами покриват телата си с 

животински кожи. И не ядат хляб, ами сурово месо. Пият животинско мляко, 

понеже имат всевъзможен добитък. И не живеят в къщи. От всички меса 

предпочитат човешкото. В този остров никой няма охота да влиза. Когато 

великаните забележат кораб с хора на него, навлизат в морето, за да го пленят. 

 Говори се, че още по-нататък има друг остров, жителите на който са 

великани с още по-голям размер, четиридесет и пет до петдесет стъпки или дори 

петдесет лакътя. Само че аз не съм ги виждал, понеже нямах охота да ходя по 

тези места, тъй като нито на предишния, нито на този остров човек не може да 

стъпи, без да бъде изяден. Овцете на тези великани са като воловете у нас и 

дават дебела и груба вълна. Тези овце съм виждал многократно. Други люде са 

виждали много пъти как въпросните великани измъкват човеците от техните 

кораби, отнасят ги на сушата, държейки по двама в едната си ръка, и ги изяждат 

там лакомо и бързо. 

 На юг в мор ето-океан има друг остров, населен с жестоки и зли по 

природата си жени. Те имат скъпоценни камъни в очите си и са такива, че ако 

погледнат гневно някой мъж, го убиват с поглед подобно на василиска. 

 Има и друг красив, приятен и голям остров, обитаван от хора, чиито 

обичай е в първата брачна нощ да предоставят на друг мъж да легне с жената им 

и да отнеме девствеността й, за което са му много задължени и благодарни. Във 
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всеки град има по няколко мъже, които нямат друго задължение… Понеже 

местните жители смятат отнемането на девствеността на някоя жена за толкова 

важно и опасно дело, че тези, които извършват това, са смятани за рискуващи 

живота си. И ако в следващата нощ съпругът установи, че жена му е девствена и 

че определеният да отнеме девствеността й мъж не го е сторил било защото е 

бил пиян, било поради друга причина, съпругът може да се оплаче от него, 

задето не е изпълнил дълга си, и онзи да бъде наказан жестоко и дори убит от 

съответния служител. След тази първа нощ обаче, когато те са легнали с другия 

мъж, жените биват държани много строго, така че почти да не могат повече да 

говорят с чужд мъж. 

 Аз ги попитах за причината да се придържат към подобен обичай. Те 

отговориха, че в древни времена мъжете, които обезчестявали девици, умирали, 

удушени в градините си от змиите, обитаващи телата на жените. Ето защо бил 

установен този обичай с въпросното дело да се товарят специално 

предназначени за това мъже, които да лягат с жените им, понеже се страхували 

да не умрат, пък и за да извърши друг този преход, а не да бъдат подложени те 

самите на риск 

 

Тридесет и трета глава. 

 

 Оттатък земите, островите и пустините в господарството на свещеника 

Иоан, вървейки направо на изток, хората срещат единствено планини и огромни 

скали. Там е тъмната област, в която човек не може да види нищо нито денем, 

ни нощем, докато местните жители го могат. Тази пустиня и това тъмно място 

се разпростира чак до земния рай, където са били заселени нашите прародители 

Адам и Ева, но където те останали само за кратко; това е на изток, на самия край 

на земята. Само че това не е същият изток, за който говорим ние, употребявайки 

тази дума, сиреч мястото, от което изгрява слънцето. Защото когато слънцето 

огрява земния рай, в нашето полукълбо е среднощ поради кръглостта на земята, 

за която ви говорих по-горе. Понеже нашият Господ Бог е направил земята 

съвършено кръгла и я е положил в центъра на небосвода… 

 За рая не съм в състояние да говоря подробно, понеже не съм бил там. 

Той е твърде далеч отвъд, което аз знаех отнапред, пък и не смятах себе си за 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


 
Пътешествията на сър Джон Мандевил 

13 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

достоен. Но с готовност ще ви разкажа това, което съм чул от тамошните 

мъдреци. Земният рай, твърдят мъдрите мъже, е най-високата част на земята и 

най-извисеното място в този свят, което се издига дотолкова, че почти достига 

ор битата, по която  се вър ти луната. То й е то лкова високо, че потопът, който  

залял цялата земя на шир и длъж, не засегнал единствено рая. Раят е ограден 

изцяло със стена, която не се знае от какво е, тъй като цялата е покрита с нещо 

като мъх. Изглежда обаче, че тя не е каменна и не е от нещо друго, което ни е 

известно. Тази стена се разпростира от юг на север и има един само вход, 

заграден от горящ огън, така че никой смъртен да не дръзне да пристъпи вътре. 

 В най-високата, именно централната част на рая има извор, от който 

извират четирите реки, течащи през различни страни. Първата от тях е наречена 

Пизон или Ганг, което е едно и също, и тя тече през Индия или Хавила; в нея 

има много скъпоценни камъни, алое и златен чакъл. Втората е наречена Нил или 

Гион и тя тече през Етиопия, а сетне и през Египет. Третата е Тигър и тя тече 

през Асирия и Велика Армения. Четвъртата е Ефрат и тя тече през Мидия, 

Армения и Персия. Тамошните хора твърдят, че цялата сладка вода в света 

надлъж и на шир води началото си от този извор в рая и че изобщо всичката 

вода извира оттам… 

 Трябва да проумеете, че никой смъртен не може да се доближи до този 

рай. По суша е невъзможно поради дивите зверове, обитаващи пустините, и 

поради високите планини и огромни скали, както и поради многобройните 

тъмни места, които никой човек не е в състояние да прекоси. По реките също не 

е възможно да се стигне дотам, понеже водата им е толкова бурна… и талазите 

им са толкова високи, че никой кораб не може да ги преодолее нито с помощта 

на греблата, нито с помощта на платната. Водата бучи толкова силно и шумът й 

е толкова голям, че никой на кораба не е в състояние да чуе другия, колкото и 

високо да вика онзи. Много велики господари са се опитвали да достигнат по 

тези реки до рая с помощта на голям екипаж, ала пътуванията им са били все 

безуспешни. Мнозина са загубили и живота си, опитвайки се да гребат срещу 

силните талази. Мнозина са ослепявали или оглушавали от грохота на водата. 

Други пък са погивали и изчезвали във вълните. Та тъй като никой смъртен не 

може да достигне това място без специална Божия благодат, аз не съм в 

състояние да ви кажа нищо повече за него. Ето защо ще замълча и ще се върна 

към онова, което съм видял с очите си. 
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Тридесет и четвърта глава. 

 

 На около десет дена път от тази страна6

 Всеки ден на разположение са му петдесет красиви девойки, които му 

прислужват, когато се храни, и с които ляга нощем, използвайки ги за свое 

удоволствие така, както пожелае. Когато е седнал на масата, те му носят месото 

по пет плюс пет наведнъж и, докато го обслужват, пеят. След което режат 

месото и го поставят в устата му, така че той не докосва нищо и не хваща нищо, 

ами държи ръцете си напред върху масата, тъй като ноктите му са толкова 

дълги, че не е в състояние да допре или да хване нещо. 

 през земите на Великия хан се 

намира един друг приятен остров и велико кралство, чийто крал е извънредно 

богат и могъщ. Сред богатите люде от неговата страна има един, смятан за 

особено богат, който не е нито княз, нито херцог, нито граф, но притежава 

много земи и друго имущество, поради което е и твърде богат. Годишният му 

доход съставлява триста хиляди коня, натоварени с различни зърнени култури и 

ориз. Така че води напълно достоен и приятен живот, съобразен с обичаите на 

страната. 

 Понеже благородството в тази страна се изразява в притежаването на 

дълги нокти и в оставянето им те да пораснат толкова, колкото е възможно. И в 

тази страна има мнозина, чиито нокти са толкова дълги, че опасват цялата им 

ръка, и това е много благородно. За жените пък израз на благородство са 

малките и тесни ходила. Ето защо веднага след раждането им ходилата им биват 

стегнати толкова здраво, че да не пораснат повече от половината от онова, което 

е естествено. В това е и благородството на тамошните жени – да имат малки и 

тесни ходила. 

 Споменатите от мен по-горе девойки пеят винаги, когато богатият мъж 

яде. И щом той спре да вкусва от първото блюдо, други пет плюс пет красиви 

девойки му поднасят второто блюдо, пеейки непрекъснато както предишните. И 

така продължава, докато той се нахрани. Така си живее той. Така са живели и 

неговите предшественици, така трябва да живеят и наследниците му, без да 

носят военна служба, ами водейки лек живот подобно на свиня, угоявана в 

кочината, за да натрупа мас. 

                                                        
6 Тибет. 
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 Този човек обитава един твърде красив и богат дворец, чийто ограждащи 

го стени са дълги две мили. Между тях се простират много прекрасни градини, 

красиви зали и стаи, чиито подове са от злато и сребро. В средата на една от 

градините му се издига малък хълм с поляна на върха. На тази поляна е 

изградена малка звънарна с кули и златни кубета, в която звънарна той често 

посяда, за да подиша въздух и да се забавлява, понеже това място е снаряжено 

единствено за негово развлечение… 

 Аз, недостойният рицар Джон Мандевил, отпътувах от страната си и 

прекосих морето през 1322 година от рождението Христово, пребродих много 

земи, острови и страни, посетих множество странни места и бях къде ли не в 

компанията на достойни воини, и сторих много героични дела, макар и не сам 

поради собствената ми непригодност. Завърнах се в къщи, възпрян от подаграта, 

която ме измъчи и сложи кр ай на моите усилия пр отив волята ми, както Бо г 

знае. Ето защо дирейки утеха от несретата си и спомняйки си отминалите 

времена, аз описах всичко в тази книга така, както си го спомням, през 1356 

година, на тридесет и четвъртата година след като отпътувах от страната си. 

 

превод от английски език: Цочо Бояджиев 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�

	Осемнадесета глава.
	Двадесета глава.
	Двадесет и първа глава.
	Двадесет и втора глава.
	Тридесета глава.
	Тридесет и първа глава.
	Тридесет и трета глава.
	Тридесет и четвърта глава.

