
Чаят беше поднесен в очукани тенекиени чаши, на 
които пишеше  1/4 lit.  Арсен с почуда гледаше клетото си 
канче, което сякаш току-що е взето от някое сметище; черен, 
ръждясал ръб, олющен емайл и изкривена дръжка, остатъци 
от  спечена  пръст  и  черни  дупчици,  от  които  избиваше 
ръжда. Принцеса Зое не намираше в чашата си нищо чудно. 
Едва,  когато  беше изпил  чая  си,  обърна  чашата  с  дъното 
нагоре,  откри,  че  бедняшката  чаша  1/4  lit всъщност  е  до 
съвършенство  направено  копие  от  най-скъп  английски 
порцелан.  Очевидно,  Роджър Шулман не забравяше лесно 
първото си нюйоркско пиене на чай!

Повече  от  всичко  на  този  ексцентричен  старец  се 
харесваше да обърква експертите по живопис. В колекцията 
си  имаше  само  такива  творби,  които  ни  най-малко  не 
отговарят  на  обичайната  представа,  която  светът  има  за 
големите майстори на модерното изкуство.

Арсен беше един от редките щастливци, които бяха 
допуснати  да  видят  почти  всички  картини  от  тази 
фантастична  сбирка,  която  надминава  приказката  за 
пещерата  на  Али  Баба.  Вървеше  след  своя  домакин  след 
стая  в  стая  на  луксозната  къща  на  Медисън  авеню  и 
отгатваше авторите на неподписаните картини. Сега дойде 
редът на принцесата да го следва през лабиринт, от който 
единствено той знаеше изхода.

Шулман най-напред  поиска  от  него  да  отгатне  коя 
картина  принадлежи  на  Жорж  Бракьо,  а  коя  на  Пикасо. 
Касаеше се за два почти еднакви натюрморта с лула от 1911. 
След  като  за  един  момент  наблюдава  тези  две  кули-
близначки  от  сенки,  стари  вестници,  билети  за  метрото, 
вълнообразна амбалажна хартия и печена охра,  Арсен без 
усилие определи авторите: Жорж Бракьо беше по-пресен и 



повече вярваше на лулата си.
След това идентифицира три приветливи крайморски 

пейзажи  като  творби  на  Василий  Кандински  от  времето 
преди  да  отплува  към страната  Абстракция.  При това  му 
помагаше  инстинктът  на  изгладнял  провинциалист.  Най-
хубавите  години  от  живота  си  и  цялата  страст  влагаше, 
изучавайки  големите  майстори  на  модерната  живопис,  на 
базата на случайни признаци и отпадъци, които стигаха до 
Мимоза.  Сега  за  него  работеха  всички  онези  пробдени 
нощи,  изразходвани  в  гледане  на  мътни  репродукции  в 
някое залутало списание  или книга  за  живопис,  до  които 
беше  трудно  да  се  стигне.  Като  ясновидец-изгнаник 
предвиждаше  духовните  авантюри,  които  се  случваха  на 
хиляди  километри  далеч  от  Козилия.  Копнежът  му  беше 
надежден пътеводител там, където се изгубваха преситените 
експерти.

Открай време му се струваха безплодни усилията на 
учените  да  установят  автентичността  на  една  творба. 
Всички  тези  химически  анализи  на  ленените  влакна  или 
структурата  на  дъската,  състава  на  боите,  дълбочинни 
снимки  на  слоевете  на  картината  при  раждането,  всички 
тези, привидно сериозни хора с бели престилки над скъпи 
уреди...  Колко  напразни  усилия  да  се  открие  вода  в 
пустошта, която ясновидец с чатал в ръка открива още след 
петдесет  крачки!  Нима  фалшификаторът  не  би  могъл  за 
подправената  си  икона  да  вземе  част  от  дъска  от  някоя 
проядена  от  червоточина  врата  от  дванайсети  век  и  да 
употреби  напълно  същата  технология  като  своя  пример  - 
неизвестен  монах?  Има  ли  нещо  по-лесни  от  това  да  се 
зарови тази същата фалшива икона в оборски тор и да се 
остави  тя  само  една  седмица  на  разрушителната  мощ на 
амонячните киселини; на влагата и плесента, или пък, да се 



направи нова римска амфора и да се спусне едно лято на 
дъното на морето в някой развъдник за стриди и миди, та да 
се захванат по нея цели колонии раковини? А какво да се 
прави  с  фалшификатите  на  наши  съвременници,  където 
изобщо  не  е  необходимо  да  се  извършват  никакви 
технологически пътешествия във времето, а още в първия 
магазин се купува кутия маслени бои и обикновено платно, 
та за един предобед да се произведе дузина Матисе, Дюфи 
или  Хартунг?  Как  ще  ни  помогнат  тук  рентгенолозите, 
химиците, технолозите?

Съществува  само  един  надежден  начин  да  се 
установи,  дали  картината  е  автентична,  а  именно,  като 
застанете пред нея с открито сърце и без задни мисли, като 
й се оставите и се вслушвате дълбоко в себе си за нейния 
отзвук.  Фалшификаторът  ще  може  да  подражава  всичко, 
освен  онова,  което  е  най-важно  в  една  творба  -  нейната 
същност! Заради това и презираме толкова тези крадци на 
чужди усилия. Присвояват за себе си онова, което се плаща 
с  нерви,  кръв,  мизерия,  страдание,  самота,  и  на  края  -  с 
живота!  Те  старателно  ще  следват  формите  и  цвета, 
повърхностния  слой  на  стила,  онова,  което  французите 
наричат  le  signe,  но  онова,  най-ценното,  никога  няма  да 
успеят да повторят: вътрешния живот на една картина,  за 
която винаги се плаща прекалено висока цена. Впрочем, чул 
ли е който и да е някога някой да е фалшифицирал рисунка с 
молив  на  Ингрес?  Това  е  невъзможно!  Произвеждат  се 
масово само онези картини, чиито автори вече са станали 
известни по своя  знак и,  макар вече  мъртви и празни,  са 
продължили  да  репродуцират  до  края  на  физическия  си 
живот  този  свой  вече  прочут  le  signe -  кокошката,  която 
снася  златни  яйца.  Направим  ли  още  една  крачка  по-
нататък, мислеше си Арсен, ще стигнем до смела хипотеза, 



която  ще  изсипе  върху  нас  дървета  и  камъни  от 
колекционери  и  галеристи:  не  са  ли  най-умелите 
фалшификатори  тъкмо  самите  онези  големи  художници, 
които след духовната си смърт продължават да подражават 
собствения си начин на рисуване?

Естествено,  не  съществува  специалист  за  всички 
автори  и  всички  творби,  точно  както  не  съществува  и 
ясновидец с чатал и за вода, и за нефт, и за газ. Арсен беше 
в състояние да познае автентичността само на онези творци, 
които значеха нещо в живота му; онези, чрез които растеше 
и които му помагаха да открие и събере най-добрите части 
от себе си. Случайно, Роджър Шулман събираше точно тях.

- Добре - каза той доволен, - случвало се е и други да 
минат  на  този  тест,  но  сега  от  вас  искам  действително 
невъзможното!

Спряха  се  пред  приветливо  рисувана  хризантема, 
която  сякаш  беше  излязла  под  четката  на  някой  неделен 
художник. Арсен се съсредоточи върху това, на пръв поглед 
обикновено синьо цвете на платно с малък формат с вече 
леко  напукана  повърхност  (повече  от  небрежното 
изпълнение  на  художника,  отколкото  от  старост),  но  в 
системата  на  неговите  венчелистчета  сякаш  се  криеше 
някаква  жестоко  прецизна  математическа  формула. 
Люлееше се на самия край на този трамплин, без да знае 
дали  долу,  дълбоко,  го  очаква  вода  или  бетон?  Зажумя  и 
скочи, чувайки се как при полета изговаря напълно абсурдно 
име: Pieter Mondriaan!

Посрещна го вода. Изплува мокър от щастие.
-  Вие сте  невероятен!  -  призна Шулман.  -  Спадате 

към тримата човека в света, които отгатнаха това от първия 
път. Тук е, значи, търговецът, който ми продаде този ранен 
Мондриаан; другият е директорът на музея в Антверпен... 



Доволен ли сте? Ако желаете да останете в Ню Йорк, ще ми 
бъде изключително драго да ви назнача при себе си. Ще се 
грижите за моята колекция...

Погледна  принцесата,  а  след  това  хвана  Арсен  за 
ревера на сакото:

- Искате ли?
За пръв път през живота си Арсен схвана колко тежко 

е бремето на тридесет и девет години. Беше прекалено стар 
да приеме един такъв момент, когато трябва безвъзвратно да 
реши  и  да  започне  всичко  от  начало.  Американската 
решителност  влизаше  в  конфликт  в  този  момент  с 
козилианската  колебливост,  която  се  храни  с  времето  на 
своите жертви. Запита се: имам ли сила за това? Принцесата 
и  Шулман  чакаха  отговора  му.  Вместо  отговор  получиха 
въпрос:

- Колко е часът?
- Седем - каза Шулман.
- Може ли да ми дадете време до седем и десет да 

размисля?
Обърна цялата работа на шега, макар че не му беше 

до нея.
-  Имате  цялото  време  до  края  на  живота  си  да 

размишлявате! - засмя се Шулман, махвайки с ръка.
Онзи миг беше отминал.
Спуснаха се до партера с  асансьор,  в който висяха 

два пейзажа на ди Кирико от метафизическата фаза.
Принцесата мълча през цялото време до къщи.


