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РИШЕР ОТ РЕЙМС 
ТРУДНОТО ПЪТУВАНЕ ОТ РЕЙМС ДО ШАРТР1

 

 

 Приблизително четиринадесет дена след тяхното залавяне2, по времето, когато 

жадувах да изуча свободните изкуство и често се замислях как точно да се запозная с 

логиката на Хипократ от Кос, еди ден срещнах в Реймс някакъв рицар от Шартр. 

Когато го попитах кой е и кому служи, откъде идва и с каква цел, той отговори, че е 

пратеник на шартърския клирик Херибранд и че желае да говори с Ришер, монах от 

Сен Реми. Щом чух името на приятеля ми и узнах причината на пратеничеството, 

казах му, че аз съм този, когото дири, след което се целунахме и се разделихме. Скоро 

след това той ми връчи едно писмо, с което ме канеха да отида на четенията на 

“Афоризмите”.3

 На тръгване получих от абата си като помощ само един впрегатен кон. Без 

пари, дрехи за смяна и други необходими неща достигнах Орбе

 Силно възрадван и като взех един слуга, реших да поема на път с 

рицаря от Шартр. 

4, място, прославено с 

гостоприемството си, и след като бях окуражен в разговор с господин абата Д., а 

заедно с това щедро подкрепен, на следното утро се отправих към Мо. Когато заедно с 

двамата ми спътници навлязохме в горските дебри, започнаха да ни се случват 

различни беди. На един кръстопът се объркахме и се лутахме в продължение на шест 

мили. Като отминахме Шато Тиери5

                                                        
1 Richerus Remensis, Historiae, IV 50, ed. R. Latouche, t. 2, Paris 1937, p. 224-230 (s.X). 

, впрегатният ми кон, който дотогова изглеждаше 

като Буцефал, стана бавен като магаре. Слънцето започна да се спуска и клони към 

заник, небето се покри с дъждовни облаци, а онзи силен Буцефал, изтощен от 

огромното усилие, рухна под яздещия го слуга и, сякаш ударен от гръм, издъхна на 

шест мили от града. В какво голямо объркване, в какво безпокойство изпаднахме ще 

разберат само онези, които някога са преживявали нещо подобно и могат да сравнят 

двата сходни случая. Младият слуга, който нямаше опит в такъв тежък преход, легна 

по гръб на земята след загубата на коня. Нямаше кой да носи багажа ни. От небето се 

лееше пороен дъжд, тъмни облаци се носеха по него, слънцето беше на залез и 

настъпваше страховитата тъмнина. 

2 Залавянето на херцога на Долна Лотарингия Карл и неговото семейство от Хуго Капет, за което става 
дума в предходната глава. 
3 Т.е. на едно от най-важните Хипократови съчинения. 
4 Бенедиктинско абатство на около 40 км. югозападно от Реймс. 
5 Приблизително на 25 км. северозападно от Орбе. 
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 В тази объркана ситуация Бог не ни остави без добър съвет. Оставих момчето 

да пази багажа, като го научих какво да отговаря на минувачите и му наредих да гледа 

да не заспи, а аз самият, придружен от шартърския рицар, поех към Мо. Стъпих на 

някакъв мост, който едва разпознах на оскъдната светлина; а като го разгледах по-

внимателно, бях обзет от нови безпокойства. Защото на него имаше толкова много и 

толкова големи дупки, че даже роднините на гражданите едва преминаваха денем по 

него. Шартърецът, мъж деен и предвидлив що се отнася до придвижването, подири 

лодка, но като не откри никаква в околността, се върна до опасния мост и с Божия 

помощ съумя да прекара конете през него. На дупките той понякога подлагаше под 

конските нозе щита си, понякога поставяше захвърлени дъски, и като ту се 

снишаваше, ту се изправяше, ту пристъпваше напред, ту се връщаше назад, премина 

насреща с конете и с мен самия. 

 Нощта беше настъпила и беше обвила света в мрак, когато влязох в базиликата 

“Свети Фарон”, по времето, когато братята се готвеха да изпият напитката на 

боголюбието. Те бяха имали тържествена вечеря този ден, след като бяха прочели 

главата за манастирския домакин6

 Каква безсънна нощ прекарах и какви безпокойства ме измъчваха могат да 

разберат единствено онези, които са били принудени да будуват някога в грижа за 

скъпи тям люде. Най-сетне жадуваният ден настъпи и те се появиха призори, 

изтощени от глад. Поднесоха им храна, а на конете дадоха жито със слама. Като 

оставих на абат Августин спешения си слуга, аз достигнах бързо, придружен 

единствено от рицаря, Шартр. Тогава освободих конете и привиках слугата си от Мо. 

, което и беше причината за толкова късното 

приемане на вечерната напитка. Те ме приеха като брат и ме подкрепиха с топли слова 

и достатъчно храна. Рицаря от Шартр отпратих обратно към изоставения слуга, при 

което той отново трябваше да преодолее опасностите на моста. Той премина през него 

със същата изкусност и по времето на втората нощна стража стигна до момчето, което 

едва откри, след като многократно го викаше. След като го откри и стигна до града, 

той, знаейки от собствен опит колко опасен е мостът, той се подслони със слугата и 

конете в някаква колиба, в която, след като бяха гладували целия ден, се установиха 

само за да пренощуват без да вечерят. 

 

Превод от латински език: Цочо Бояджиев 

                                                        
6 Тридесет и първа глава от Бенедиктинския устав. 
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