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Днес на мода е носталгията по 
царското време. В частност много 
наши съотечественици са убедени 
искрено, че при царя-батюшка 
отношението към служещите е 
било по-добро, отколкото в на-
шата пост-„совкомска” държава.
Тогава младите, военните, особено 
в периода на службата, а после и 
след излизането си в пенсия, жи-
веели значително по-леко. Даже 
в песните често се пее за това как 
забележително сме живели „под 
крилата на двуглавия орел”… 

Но ето на какви любопитни 
документи се натъкнах при рабо-
тата си в Централния държавен 
военно-исторически архив. Те на-
гледно показват колко са дълбоки 
корените на негативното отноше-
ние на нашата бюрокрация към 
служещото съсловие. В това число 
и към ветераните от войните.

Преди повече от век, през май 
1895 година, командирът на 14-ти 
гвардейски корпус генерал Нико-
лай Столетов се обърнал с рапорт 
към началника на Генералния 
щаб (званието му не е посочено) 
Аркадий Беневски. Същността на 
молбата на прославения герой от 
руско-турската война била след-
ната.

На 8 април 1895 година от 
инфаркт починал майор Аврам 
Гуджев. По произход той бил бъл-
гарин, роден бил в Румъния – ще 
припомня, че до 1878 година двете 

страни влизали в пределите на 
Турската империя, така че гра-
ниците между тях били по-скоро 
условни. Учил в София и в Одеса, 
а в периода на руски-турската 
война воювал срещу османлиите 
първо в опълчението, а после в 
българската армия. Участвал в ня-
колко войни…(Снимка на Аврам 
Гуджев аз неочаквано за себе си 
видях в Софийския военно-исто-
рически музей).

Както е известно след войната 
в отношенията между освободи-
телите и освободените настъпило 
охлаждане. Русия разчитала, че 
България ще й стане верен съюз-
ник, но последната си запазила 
правото да провежда независима 
политика. 

При тези условия проруски 
ориентираните офицери станали 
ненужни на българското ръ-
ководство и Аврам Гуджев бил 
принуден да замине за Одеса. На 
него му провървяло: благодарение 
на подкрепата на събратята си по 
оръжие не само получил руско по-
данство, но и бил приет на военна 
служба със запазване на военното 
звание.

Трябва да отбележим, че офи-
церите-българи в Руската армия 
тогава не са били малко. Ето още 
някои имена: майор Петър Стоя-
нов, капитаните Кажаров, Стой-
нов, Гребинаров, поручик Нечев… 
Архивът е запазил техните молби 
за помощи, датиращи от 1886 
година: уволнени от българското 
правителство от служба и прину-
дени да емигрират, те останали в 
Русия без средства за съществу-
ване.

Азиатският департамент, ко-
гото тогава възглавявал някой си 
Филаделф Величко, им отделил 
еднократно помощ в размер на 300 
рубли на всеки – тази сума, която 
се полагала за година на руски 
полковник да си наеме прислуга.

Но нека да се върнем към 
Гуджев. Ето още няколко факта 
от неговата биография. Аврам 
Иванович участвал в немалко 
сражения – в отбраната на Шипка, 
в щурма на Шейново, бил ранен, 

Россътрудничество е навяр-
но най-младото ведомство в сис-
темата на федералните органи 
на изпълнителната власт в Русия 
– възниква с Указ на Президента 
на Руската Федерация на 6 сеп-
тември 2008 година. Също с Указ 
за негов ръководител е назначен 
Фарит Мухамет-
шин. С трети Указ 
на него са възложе-
ни пълномощията 
на Специален пред-
ставител на Пре-
зидента на Руската 
Федерация за връз-
ките с държавите 
от Сдружението на 
Независимите Дър-
жави.

-Фарит Му-
баркшевич, три 
години ръководите 
Россътрудничест-
во. Направено е 
много. Знам това не от слухове, а 
от моите чести пребивавания зад 
граница: откриват се нови кул-
турни центрове в другите стра-
ни, създават се контакти между 
хората от различни държави, 
набира сила обществената ди-
пломация. Аз бих нарекъл Россъ-
трудничество министерство на 

дружбата между народите. И все 
пак, как Вие сам оценявате тези 
три години отговорна и напрег-
ната работа?

-Всичко не може да се разка-
же, но аз считам за особено зна-
чим фактът, че за извършване на 
цялата системна и обемна работа 

в краткия срок от 3 
години, беше създадена 
пълноценна норматив-
но-правна и матери-
ално-техническа база, 
определени бяха основ-
ните параметри на бю-
джета, утвърдена беше 
структурата и щатното 
разписание... И главно-
то – беше сформиран 
дееспособен колектив 
в централния апарат и 
в задграничните пред-
ставителства, който 
ефективно решава 
възложените му задачи. 

Като следствие се появиха и ре-
алните резултати.

-Кои са основните направле-
ния в работата на Агентството?

-Те са няколко. Преди всич-
ко информационната дейност; 
направление за формиране на 
обективното възприемане на 
нашата страна зад граница; 

задълбочаване на интеграцион-
ните процеси в рамките на СНД; 
поддържане на преживяващите 
зад пределите на страната съ-
отечественици; съхраняването 
и разширяването на езиковото и 
културно присъствие на Русия в 
света; съдействие с методите на 
обществената дипломация за ре-
ализация на основните положе-
ния на концепцията за външна  
политика на Руската федерация 
в сферата на международното 
културно-хуманитарно сътруд-
ничество.

-Как се разширява мрежата 
на руските центрове за наука и 
култура (РЦНК) зад граница?

-В съответствие с поръ-
чението от ръководството на 
страната се провежда последо-
вателна работа по разширяване 
на тази мрежа. Това е дейност в 
рамките на реализация на Перс-
пективен план за откриване на 
РЦНК в преиода до 2020 година. 
Изпълнението му ще позволи 
функционирането на руските 
центрове в повече от 100 страни 
по света. Не само в близките до 
Русия държави се откриха таки-
ва средища. Започна работа та-
къв център в Йордания (в Аман), 

 е новата стихосбирка (шеста 
по ред) от постоянната „Българ-
ска тетрадка” в творчеството на 
поета, преводача и журналиста 
Всеволод Михайлович Кузнецов 
„на българска тема” (от две десе-
тилетия насам) и втората негова 
книга, в която той се представя в 
двойното си литературно амплоа 
– на известен поет и на утвърден 
и предпочитан преводач. 

Книгата е своеобразен апогей 
на дългогодишния творчески и 
чисто човешки интерес, който 
проявява руският писател към 
България и към най-новата 
българска литература. Насочил 
вниманието си към общия свят 
на реалностите и на живота в 
двете страни, Всеволод Кузнецов 
подчертава най-вече естествената, 
житейската, постоянната, живата 
връзка между българските и ру-
ските писатели „намерила своето 
задълбочено и достойно отра-
жение” както в предните, така 
и в тази негова книга. Разчитащ 
за пореден път на широк кръг 
читатели не само в двете страни, 
но и в другите страни от Евро-
пейския съюз, както и в страните 
от Сдружението на независимите 
държави, поетът адресира стихо-
сбирката си към всички любители 
на поезията, на които не е безраз-
лична съдбата на съвременника. 
„Съдбата на всеки един от нас 
днес, е съдбата на света и в много 
отношения в сферата на култура-
та тя е еднаква навсякъде. Затова 
и вълнението творчески да я раз-
крием и да предадем на идващите 
поколения същността на времето 
ни е едно голямо предизвикател-
ство и изпитание.” подчертава 
авторът в предисловието на кни-
гата си.

Всеволод Михайлович Куз-
нецов отбелязва откровено, че 
поетите са особен вид хора, че тях 
ги свързва незримото, духовното, 
еднаквите естетически и морални 
ценности и нравствени принци-
пи независимо къде живеят – в 
България, в Армения, в Италия 
или в Аржентина. Хуманистич-
ната насоченост на мисленето, 
благородството, извисеността и 
високата художественост на напи-
саното, стремежът към истината, 
към непреходните стойности са 
в основата на техните търсения и 
техния труд. „Вярното, осмислено 
и детайлно отразяване на житей-
ската правда – отбелязва той – се 
явява повод за своеобразна съ-
поставка с вечните ценности на 
човешката душа и на човешкия 
дух. А самите дела недвусмислено 
говорят за същността на човека, 
за особеностите на времето, за 
предпочитанията и избора му, за 
естественото отхвърляне на вре-
менното и негативното.”

Обединяващите идеи (нало-
жили се и исторически вече в не-

говото творчество), принципният 
подход за значимостта на инди-
видуалната изява и за висотата на 
художественото майсторство като 
същностни характеристики на от-
ношението за утвърждаването на 
характерното и новаторското са 
в основата на търсенето на нови 
страни на взаимното уважение 
по посока на творческата близост, 
която за автора е изключително 
важна, независимо от границите 
и разстоянията. Искреността, 
неподправеността, самобитното, 
както и високото творческо при-
съствие в собствената литература 
за него са 
задължи-
телни за 
всеки един 
писател, 
с когото 
общува. Не 
по-малко 
важно за 
Всеволод 
Кузнецов е 
умението да 
се предадат вълненията на братя-
та по перо на собствения език, да 
се запознаят творческите среди и 
интелигенцията със спецификата 
на съответния творчески глас. 
Нещо повече – за Всеволод Куз-
нецов тези изисквания, отнасящи 
се за преводачите, са необходими 
като предпоставка и условие за 
трайното съвременно свързване 
на културите. „Не само личните 
творчески достижения, оказващи 
се върхове в една или друга степен 
в литературен план, но и дости-
женията в областта на превода, 
извеждащи от автономност отдел-
ните автори, а това значи и нацио-
налните литератури, правят света 
близък, разбираем, дружелюбен, 
значим. Такъв е този наш свят – 
глобален, креативен, контактен, 
всеобхватен, взаимно проникващ 
се. А преводът не само че свързва 
народите, но е преди всичко не-
обходимост за сърцето, а чак след 
това – и за ума.” допълва той.

В първата част, назована 
просто и естествено „Собствени 
произведения”, Всеволод Кузне-
цов изразява пряко своята любов 
към България и към своите при-
ятели и колеги – българи, арме-
нци, руснаци. Разкрива своите 
впечатления от различни срещи 
и преживявания в балканската 
страна, посетена от него повече от 
20 пъти и превърнала се от дести-
нация в разстояние на сърцето. 
Над 100 стихотворения, намират 
място тук, повечето от които са 
писани от година време насам т.е. 
от последното пребиваване на 
Всеволод Кузнецов в България. 
Повечето от тях са с посвещения 
на хората, които са го впечатлили 
или с които поддържа постоянни 
писателски и човешки връзки: 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА РУСКАТА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
НИКОЛАЙ СТАРОДИМОВ   Българин в Русия през 19 век

НА ИСКАНЕТО – ДА СЕ ОТКАЖЕ!

ТРИ ГОДИНИ АКТИВНА ДЕЙНОСТ
ЗА РОССЪТРУДНИЧЕСТВО

„ОТИВАМ ДА ПОСЛУШАМ 
ЦИГАНСКАТА ЕСЕН…” 

(СТИХОТВОРЕНИЯ И ПРЕВОДИ)

На стр. 8

На стр. 8

На стр. 8

Аврам Гуджев - български военен деец

Евгений Степанов -
президент на Съюз на 

писателите на XXI век

Всеволод Кузнецов
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имал награди: руският орден Све-
ти Станислав ІІІ степен и българ-
ският Военен орден „За храброст” 
ІІІ и ІV степен, сребърен медал „За 
храброст” (от сръбско-турската 
война през 1876 г.)… Накратко 
той бил наистина заслужил човек, 
дотолкова достоен, че и го пом-
нели – както в доскорошната му 
родина, така и в новата, приютила 
го в трудните години.

… Гуджев починал с чин 
майор от Руската армия имайки 
изслужени 23 години, 6 месеца и 4 
дни. Половин година не стигнала 
на неговата вдовица да бъде зачи-
слена пенсия.

Генерал Николай Столетов 
се заел да ходатайства за това, че 
на останалата без средства за съ-
ществуване жена, да бъде оказана 
материална помощ. Отначало, 
както е прието, той се обърнал 
по военния ред към началника на 
Щаба на Одеския военен окръг с 

рапорт, в който молил за помощ 
за вдовицата, която „смъртта на 
мъжа й поставила в безизходно 
положение”. Получил 
отказ – не било раз-
решено, средства за 
такава цел не били 
предвидени. Спомена-
тото в началото писмо 
до Аркадий Беневски 
получило ход, но 
по-късно някъде се 
забутало, оказвайки се 
дълбоко в книжата на 
някой чиновник. Тога-
ва към това благородно 
дело се включил и Ко-
мандващия войските 
на Одеския военен окръг генерал-
адютант граф Мусин-Пушкин. 
През месец юни на същата 1895 
година той се обърнал с писмо 
направо към военния министър, 
в което отново подробно била 
описана военната биография на 
покойния офицер.

  Руската поговорка гласи, че 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА РУСКАТА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

НА ИСКАНЕТО – ДА СЕ ОТКАЖЕ!
обещаното се чака три години. 
По отношение на вдовицата на 
Аврам Гуджев тази поговорка се 

потвърдила с добавка: 
на Евгения Кочева се 
наложило да чака  по-
твърждението й една 
година повече.

Накрая, на 19 юни 
1899 година тя получи-
ла еднократна помощ 
в размер на 825 рубли 
и 32 копейки. За срав-
нение – на офицер от 
Генералния щаб такава 
сума се заплаща тогава 
за четене на лекции в 
течение на една година 

в Инженерното училище.
След това следите на страдал-

ката се губят.
Навярно на руското войнство 

му е писано да живее във вечно 
безпаричие и в страх за семей-
ството, в случай, че с офицерите 
нещо се случи.
Превод ВЕЛИЧКА ВЪРБАНОВА

през м. октомври 2010 г. по време 
на официалната му визита в 
Китайската Народна република, 
Президентът на Руската феде-
рация посети такъв център в 
Пекин в деня на неговото откри-
ване. Презентация имаше в Сло-
вения (Любляна) с участието на 
Министъра на външните работи 
Сергей Лавров. Започна работа 
представителството на Россъ-
трудничество в Куба, в Румъния, 
в Афганистан. РЦНК започнаха 
работа в Рим и в Мадрид. В Мад-
рид откриването стана с участи-
ето на Светлана Медведева и на 
Кралицата на Испания – София. 
През 2012 г. е планирано откри-
ването на центрове във Велико-
британия, в Канада, в Обединени 
арабски емирства и в други стра-
ни.  По такъв начин към момента 
Агентството е представено в 74 
страни на света.

-Известно е, че хората и 
държавите ги обединява не само 
икономиката, но преди всичко 
културата, в частност – и езикът. 
Знам, че Россътрудничество 
отделя голямо внимание за попу-
ляризацията на руския език зад 
граница.

-Това е така. Россътрудни-
чество придава особено значение 
на реализацията на програмата 
за поддържане на руския език 
зад граница. Агентството е приз-
вано да обедини усилията на 
всички заинтересовани руски 
ведомства, включително Минис-
терството на образованието и 
науката, Фонд „Руски свят”, МА-
ПРЯЛ и други структури за орга-
низиране на системна и целена-
сочена дейност по поддържането 
и развитието на руския език 
като средство за международно 
и междунационално общуване, 
за превръщането му в основен 
инструмент за реализация на 
руската външна политика.

Приносът на Россътрудни-
чество в реализирането на Феде-
ралната целева програма „Руски 
език” в нейната част „Руският 
език зад граница” се изразява в 
организирането в десетки страни 
по света на конференции, семи-
нари, кръгли маси по методиката 
и практиката на преподаване на 
руския език с участието на уче-
ни-филолози, провеждането на 
литературни вечери, изнасяне 
на спектакли и кинопрограми, 
представящи руската класиче-

ска литература, на изложби на 
книги, предоставяне на местни 
бибилиотеки и образователни 
институти на учебна и методиче-
ска литература, комплектоване 
на центрове за преподаване на 
руски език със съвременни ком-
пютърни програми. Участници 
във всички тези програми през 
последните години станаха сто-
тици хиляди чужди граждани 
и съотечественици, живеещи 
зад граница. Агентството е 
единственото руско държавно 
учреждение, което осъществява 
зад граница на постоянна основа 
курсове за обучение на чужди 
граждани на руски език. 

14 общообразователни учи-
лища в държавите от СНД през 
2011 г. преминават към Россъ-
трудничество и задачата е да 
се организира работата в базов 

аспект с непрекъсната подготов-
ка до абитурентството и за вли-
зане във ВУЗ-овете на Русия или 
действащите с руска подкрепа в 
СНД славянски университети. 
Друг важен аспект в дейността 
на Россътрудничество е участи-
ето в иновационните процеси в 
Сдружението, в програмата за 
иновационно сътрудничество до 
2020 година. Агентството участ-
ва в разработен проект-програ-
ма, включващ стратегическо 
направление на сътрудничест-
вото в пространството на СНД 
– развиване на международно 
коопериране в иновационната 
сфера, обединяване на научно-
техническия потенциал, създава-
не на система за кадрово обезпе-
чаване, съвместно използване на 
инфраструктурата на национал-
ните иновационни системи, нор-
мативно-правно регулиране на 
иновационното сътрудничество 
в Сдружението. 

Още един приоритет за нас 
се явява укрепването на връзки-
те и сътрудничеството със съоте-
чествениците.

Неотдавна, както знаете, 
проведохме в Россътрудничество 
среща с представителите на ли-
тературата и литературните сре-
ди, на която се взе решение да се 
поддържа Интернет-проектът на 
Съюз на писателите на ХХІ век 
„Читална зала”, обединяващ тре-
та година  много рускоезични из-
дания – печатни и в електронен 
вид в Русия, страните от СНД и 
далече зад граница. Общата ни 
цел – да не остане незабелязано 
и най-малкото, но съдържателно 
литературно списание или вест-
ник, съхраняването на тяхната 
самобитност и уникалност, на 
колорита им и на самите тях, 
оказва влияние за подобряване 
на културната ситуация в Русия 
и в света.   Интервюто взе 

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ

Матей Шопкин, Георги Чичаров и 
съпругата му Людмила Неделчева, 
Стойчо Маджарски и Димитър 
Маджарски, Елка Няголова, 
Станислав Пенев, Драгомир Шо-
пов, Стефан Димитров, Веселин 
Асенов, Лъчезар Еленков, Левон 
Ованезов, Елена Диварова, както 
и руските писатели  Владимир 
Бояринов, Леонид Ханбеков, Сер-
гей Соколкин, Анатолий Полета-
ев, художникът Ярослав Зяблов, 
скулпторът Карен Саркизов. 

Пристрастието си към твор-
чеството на няколко десетки 
български писатели, преведени от 
него през последните години, по-
етът доказва във втората част на 
„Отивам да послушам циганската 
есен...”. И това не е само литера-
турно доказателство, представено 
под заглавието – „Преводи”, а 
отношение към текущия лите-
ратурен процес у нас. Няма друг 
случай в литературата ни толкова 
много творци от различни по-
коления и с различни творчески 
възможности и прояви да са пре-
ведени и представени заедно (с по 
3 стихотворения). Нещо повече 
– те са от различни градове на 
България: Пловдив, Варна, София, 
Стара Загора, представители са на 

различни творчески съюзи.
Особено силно във втора част 

на стихосбирката е присъстви-
ето на членовете на Сдружение 
Литературно Общество – Варна: 
Людмила Богословова, Величка 
Върбанова, Стефан Димитров, 
Хованес Микаелян, Панчо Недев, 
Левон Ованезов, Мъгърдич Ха-
чикян, Георги Чичаров, Веселин 
Асенов, Станислав Пенев. Все-
волод Кузнецов също е член на 
известното варненско литератур-
но Сдружение.

СЛОВ

„ОТИВАМ ДА ПОСЛУШАМ 
ЦИГАНСКАТА ЕСЕН…” 

(СТИХОТВОРЕНИЯ И ПРЕВОДИ)

ТРИ ГОДИНИ АКТИВНА ДЕЙНОСТ
ЗА РОССЪТРУДНИЧЕСТВО

 Те са съвременници, много 
талантливи писатели, предста-
вители на класическата руска 
литература от ХІХ век и това дава 
основание да се сравнява техният 
житейски и творчески път, още 
повече, че на Н.С. Лесков във 
висша степен му 
било присъщо 
чувството за 
съперничество. 
И двамата писа-
тели по различен 
начин решавали 
идейно худо-
жествените зада-
чи, поставени им 
от времето. Но 
съществувало и 
нещо, което ги 
сродявало: „Аз 
обичам Русия с 
болката на сър-
цето си.” казвал 
Салтиков-Щед-
рин. „Аз мисля, 
че познавам руския човек в него-
вата дълбочина и не определям 
това като своя заслуга.” заявявал 
Николай Лесков. 

60-те години на ХІХ век, 
както е известно, са преломен 
момент в историята на руското 
общество: прекратена е Кримска-
та война, възникват гласността 
и новите направления в литера-
турата. Литературният път и на 
Лесков, и на Салтиков-Щедрин 
минават напълно пред този ре-

форматорски период в руския 
живот. Без да се гледа на това 
в произведенията на Н.Лесков, 
както пише критиката, се чув-
ства, че за разлика от Достоевски 
го вълнува не развитието на но-
вите икономически отношения, а 

устойчивостта 
на старите, от-
живели форми 
на руския жи-
вот. Салтиков-
Щедрин на свой 
ред пише през 
втората полови-
на на 70-те го-
дини: „Да, кре-
постното право 
е изчерпано, 
но… то очерта-
ва пътя, свърз-
ващ мисълта …” 
В отношението 
към историята 
те също били 
близки. По 

думите на Лесков „историята 
може да има свой животрептящ 
интерес, обяснявайки ни насто-
ящето”. Салтиков-Щедрин пише: 
„От известно време ние откри-
ваме собствената си Америка. 
Тази Америка е нашето минало и 
при това, съвсем не отдавнашно. 
Има хора, които потвърждават, 
че това съвсем не е и минало, а 
чисто и просто настояще…” И 
двамата, независимо от карди-
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тел на Россътрудничество

Николай Стародимов
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налните си различия, се отнася-
ли топло към демократичното 
просветителство, придавайки му 
огромно значение в практическа-
та дейност.

И въпреки това – защо Сал-
тиков-Щедрин в историята на 
руската литература попаднал 
сред класиците, а Н.Лесков – в 
редиците на така наречените 
второстепенните писатели. Още 
приживе него го обвинили, как-
то впоследствие и А.П.Чехов, 
в отсъствие на „определено 
отношение към живота” или „в 
липса на ясен светоглед”. Но той 
бил толкова самобитен, че не 
попадал в никакво литературно 
течение! Освен това написал 
и злобна статия за нихилизма. 
Романът на Лесков „Наникъде” 
Салтиков-Щедрин нарекъл”…
жалба”. Какво пък, в резултат на 
това се получило, например така, 
че Петербургската национална 
библиотека днес носи името 
„Михаил Евграфович Салтиков-
Щедрин” – неговото име знаят 
всички поколения руски учени-
ци, подробно изучаващи негови-

те сатирични творби за мъдрия 
пекар и за двамата генерали, в 
негова чест била пусната някога 
и пощенска марка… Затова пък 
произведенията на Лесков четат 
и преди, и сега хилядите руско-
езични читатели   – всичко в тях 
е като в настоящето, само че е 
претворено минало, доколкото 
общочовешки и безсмъртни 
са проблемите и отношенията, 
представени в тези произведения. 
М.Горки казва за Лесков, че той 
нерядко превъзхожда класиците 
„с широтата на представянето на 
житейските явления, с дълбочи-
ната на разбирането на битовите 
загадки, с тънкото познаване на 
великия руски език”. В противо-
вес на интелигента и „теоретика” 
Салтиков-Щедрин (казвал това с 
известна степен на ирония), Лес-
ков считал своите произведения 
за демонстрация на житейската 
правда.

А.П.Чехов посочва Лесков, 
наред с И.Тургенев, като един от 
своите учители. Л.Н.Толстой го-
вори за него като за „най-руския 
от руските писатели”, макар и 
отбелязвайки „излишък от та-

лант” в неговите произведения, 
имайки предвид пренасищането 
с неологизми и други особено-
сти на неговия език. Наистина 
Лесков ни най-малко не се е въл-

нувал от критиката, заявявайки: 
„Приемайте написаното от мен 
така, както аз мога да го правя. 
Аз си изработих определен стил 
на работа и към друг не мога да 
премина.” Към афоризмите на 
Лесков се отнася следният: „Аз не 

считам за добри и удобни чуж-
дите думи… Трябва да се вземе 
нашият богат и прекрасен език 
от зародиша му.” Сред тях има и 
забавни: „Теглото на един, за друг 
е лек”, „С писатели порядъчният 
човек не е безопасно да се запоз-
нава –ще поискат пари, а като не 
дадеш, в някое вестниче ще те 
омаскарят”, „Ах красота, красота, 
колко безобразия се вършат за 
тебе!”, „И най-добрият от змеьо-
вете си е все пак змей”.

Историята на град Глупов, 
трябва да признаем, че е доста-
тъчно съвременна и актуална, а 
авторът й заслужено заема такова 
високо място в руската литерату-
ра. И сега остава да се надяваме, 
че ”новият глупак ще бъде после-
ден от глупаците”. И още: „Има-
ше, знаете, думи – казал Салти-
ков-Щедрин на Н.К.Михайловски 
малко преди смъртта си – като 
съвест, отечество, човечество 
и други там, още… А сега се 
опитайте да ги откриете!” Своя 
литературен стил писателят 
обяснява така: „Литературата, 
например, може да бъде наречена 
сол на руския живот: какво ще 

Н.С.ЛЕСКОВ И М.Е.САЛТИКОВ-ЩЕДРИН В РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА
От стр. 8 стане, ако солта престане да бъде 

солена?” Хумористичният дар на 
Салтиков-Щедрин е безспорен 
и доставя удоволствие на чита-
телите: „Грамадна сила – про-
тивопоставена на тъпоумието”, 
„Строгостта на руските закони се 
смекчава от неангажираността за 
изпълнението им”, „Руската власт 
е длъжна да държи своя народ в 
състояние на постоянно учудва-
не”, „Във всички страни желез-
ниците служат за предвижване, 
а у нас, освен това, и за крадене”, 
„Това още не е нищо, че в Европа 
за нашата рубла дават един шут, 
ще бъде по-лошо, ако за нашата 
рубла дават и муцуна”.

И, разбира се, не можем да 
не се съгласим с афоризма на 
Салтиков-Щедрин, че „навсякъде 
литературата се оценява не на 
основание на ниските си образи, 
а на основание на тези нейни 
деятели, които наистина водят 
обществото напред”. Към такава 
литература без съмнение се от-
насят и двамата писатели, както 
доказва и времето – най-добрият 
съдия. Превод от руски

ЛЮДМИЛА БОГОСЛОВОВА

М. Е. Салтиков-Щедрин

ЮРИЙ
БОГДАНОВ

РАЖДАНЕТО
НА МОЛИТВАТА

В полумрака на изгрева ранен
удивително чисти са звуците:
в това време – беззвучно за храма,
над  кръста небето праща птиците. 

Ветровете камбанни повтарят
и отлитат следите на шепота,
тъй отекват в душите, спонтанни – 
надалече разнася се ехото..

Реч небесна, нечувана слушам
и с надежда се пълнят очите…
С мъдростта – дъжд след грозната 

суша,
знам аз ясно – добри ще са дните.

МОЛИТВА

За светлия изгрев се моля
и за ден, носещ ми благодат – 
за напусналите днес строя,
за бъдещия ни дързък свят…

Отлита тъгата с мъглата 
в отдалечените стръмнини…
За децата ми е молбата,
за бъдещите им висини.

Целият свят е любов чиста – 
и много да моля, не смея.
За доброто с мечта лъчиста
застъпвам се силно, копнея.

ПРЕД ПАМЕТНИКА
НА Н. В. ГОГОЛ

В този двор е тихо, вълшебно, 
просто – 

в центъра на гръмогласна Москва...
Идвам тук, Василич, но не на гости,
а да се скрия от черната мълва.

Нощем излизат от пиедестала
като кукли героите ти, сами:
не се боят от презрение, спряло
и на новия век по всички ъгли.

Изчезват изгревните съмнения:
хриплив глас тъжно някъде пее,
люляковата рана – с вълнения
за важното в живота бледнее.

Свежда се под тежестта на думите
тъжният, силно напрегнат поет – 
на смачканите и на неразумните
с дълбок трагизъм търси им ред.

*   *   *

Стиховете – московски белег – 
през вековете силно звучат:
за Русия поезия леят
лириците – пчели са – жужят.

Пресечки оживяват бързо,
където Лермонтов е бродил.
Поднебесен тътен развързва
сребърен звън, днес с крила нови. 

И някак си, гласът на Храма
като сърдечен вик в нас кънти...
Москва, Москва – на пир незнаен
бързам... Пушкин с венец, пред беди.

ЮЛИЯ
ДОЗОРЕЦ

*   *   *
Защо ли децата умират,
а ехо са в своята стая?
Смехът им застинал, е краят,
но вятър го носи – не спира.

Защо ли децата оставят
в нас болка? В очите ни пàри. 
Те лъч са към звездните гари – 
път лунен в пространства отварят.
 

Сама пожълтява – самотна,
на рафт непрочетена  книжка,
некупена лаптопна мишка
цената ли е на живота?

Нетленният спомен е рана – 
духът им от черна могила
ни дава и вяра, и сила...
Умират те: с нас да останат.

*   *   *
Глътка покой. Живот без чудеса.
Мъртви корени. Гори без небеса.
Река без небе. Небе без очи.
Загубилият се – срещу нас, мълчи.

Глътка покой. Всичко като на сън.
Ще свърши ли все пак пролетта 

навън?
Всеки е тих за миналото си днес,        
всеки бавно гради своя дом – с финес.

Глътка покой. Сърце от стомана – 
не ще прескочи, дори да е с рана.
Звездите в шепи светлина губят – 
с блясъка си няма да ни учудят.

*   *   *
Може би... ще стана вятър?
Северно сияние... дори?
Ще играя и в театър – 
ласкаво, внимателно, нали...

Може...  мисъл аз да стана?
Мисъл за небе, за птици...
В думи ще летя, призвана     
в стихове за лунатици.

Може...  приказка да стана – 
най-добра, вълшебна, стара?
На деца за сън избрана
шепната и без китара.

Тези стихове... А може
с някои да стана песен?
Твоят нежен облик може
да въкръсне в моя – весел.

На всеки ще му е горещо,
щом в бездна на забрава влезе..
Може в миг да стана нещо?...
Може...  и да не излезе.

Превод от руски
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Както винаги будилникът 
звънна в 6.11 часа. Защо в 6.11? 
И сам не можеше да си отгово-
ри на този въпрос. Просто му 
харесваше числото 11. То му 
напомняше за важните събития 
в живота и той свързваше про-
буждането си именно с тях. А, 
всъщност, будилникът не звън-
на, а изкукурига.

Специална програма в мо-
билния можеше по желание да 
възпроизведе кукуригането на 
петел. В градски условия това 
се оказваше, че е колоритно 
като поведение, но при него 
петелското изкукуригване 
имаше свое значение. Ранното 
кукуригане пораждаше спе-
цифични асоциации, които му 
помагаха бързо да се отърси от 
съня. Да се събужда му се нала-
гаше понякога и в пет часа су-
тринта, а по-късно – и в седем, 
но минутите винаги си стояха 
единадесет. Като, че ли „за съ-
буждане…”.

В миналото, когато с мъка 
разтъркваше очи при сутриш-
ното звънене, му беше възмож-
но да си позволи да полежи 
малко, да се протегне – както се 
казва, да се поразсъни. Без да 
бърза да става… После, помо-
лил се, да пристъпи към неиз-
бежната си работа. Не трябва 
да се казва, че тя е била малко. 
Грижите винаги му стигаха, но 
днес те станаха толкова много, 
че „да полежи, да се поразсъ-
ни” остана вече в дълбокото 
минало.

В миналото по цели дни мо-
жеше да чете. И четеше. Четеше 
и от любов към четенето, и по 
необходимост, когато се учеше. 
Още като ученик учителите му 
харесваха. Уроците, домашни-
те работи, отговорите в клас, 
оценките… Всичко това му 
напомняше детството. А дет-
ството се оказваше толкова да-
леко… Не съвсем… Почти вче-
ра… Господи, колко бързо тече 
животът! Детството… Учение-
то тогава му се струваше неве-
роятен феномен. Четиридесет 
и пет минути, колкото беше 
урокът, му се виждаха вечност: 
времето като че ли спираше, а 
ако се движеше, то беше толко-
ва бавно, че търпението му още 
малко и щеше да  отлети –  и 
а-ха да се втурне от учениче-

СЕРГЕЙ МУРАТОВ

Сергей Дмитриевич Мура-
тов е православен свещенник, 
педагог, музикант, писател. 
Роден е на 25 декември 1955 
г. в град Дзержинск, Нижего-
родска област. Завършил е 
музикално училище в родния 

ския чин по училищния кори-
дор, отстранявайки всичко по 
своя път… Училищният кори-
дор… А сега именно по него му 
се налагаше да върви, влизайки 
там, като под свода на храм…                                                                                                      
Да… Храмове в неговия град, 
„се назастроиха” вече, колко… 
четири… и петият „е на път”. А 
сега него, солидният чичко, ще 
го притесняват развеселените, 
шумящи ученици, когато той 
ще им застане на пътя. На пътя, 
който води от заточението към 
свободата – от класа, навън 
– към междучасието! Кой би 
могъл да помисли, че неговото 
„педагогическо минало” днес 
ще е като на поисква-
не. Някъде в дълбо-
чината на сърцето му 
се таеше съжаление за 
това време, когато ни-
кой не го безпокоеше. 
Капризните работи – службата, 
църковните обряди, взема-
нията-даванията за духовния 
живот… (рядко, някой реално 
е заставал на този път… и сам 
той още с душевността не се е 
разбрал  – „духовността е като, 
че ли да ходиш пеш до Китай”, 
подхвърляше един от неговите 
колеги). Сега вече нещата бяха 
така: съвещания всяка седмица 
– не по едно, по няколко пока-
ни от различни организации 
„да се вземе участие”, както и 
да се включи в изказванията, 
да се намеси. Неговото черно 
расо стана привичен атрибут в 
градските мероприятия, където 
„бащицата” очакваха и хора-
та с пагони, и хората с белите 
халати, случваше се –  и в за-
творнически рубашки (имаше 
поименен пропуск за местата 
не толкова отдалечени, но са-
мотни). Всъщност, бели халати 
носят не само докторите – се 
промъкна в неговото съзнание. 
Действително, той ги видя в 
лабораториите на различни 
учебни заведения, където сега 
„не се забранява”-ше да ходи. В 
сърцето му премина хладната 
тръпка на раздразнението – не 
и не, да се има предвид онзи аб-

зац от Конституцията, че Църк-
вата, както се казва, е отделена.                                                      
Поразяваш се понякога – раз-
съждаваше той – откъде е  това 
озлобление? Хайде на друго-
верците се възмущаваш, как да 
е… Казват: ние към църквата 
също с почитание и с голямо 
уважение се отнасяме, само 
че такива като вас станаха 
много… Защо пък много?! 
Колкото са били, толкова са 
и сега – не са се натрупали. 
Едни умират, други се раждат 
– процентът винаги е един и 
същ – евангелски – едно към 
десет. Е, плюс, минус милион. 
Усмихвайки се иронично на 
своята глупава шега, той вече 
отиваше към автомобила си.                                                                                             
Петнадесет години ходеше 
пеша, а после се наложи да се 
обзаведе и с „железен кон”. 
Може да се отбележи, че пре-

ди десет години, ако някой 
му кажеше, че ще шофира, 
щеше да му се изсмее в лицето.                                                                                                                   
Боеше се от тях, от автомоби-
лите – китайското писмо му 
приличаше на нещо елементар-
но за преподаване – как те (шо-
фьорите) знаят кога и къде точ-
но да се предвижат? Но… Усло-
вията на служене през послед-
ните години рязко и качествено 
се измениха и, разсъждавайки 
сериозно, той не можеше да не 
се съгласи с това, че „професи-
ята на свещеника” придобива 
в новата история невидим 
никога досега облик. И самата 
Майчица-Църква никога не е 
живяла и служила в подобни 
исторически условия, когато 
властта, било то градска, об-
ластна, или държавна не може 
да си затвори очите, че у хората 
още не е изчистено разбира-
нето, че без Бог всичко е до 
прага… А и самата тя (властта) 
– хора, които болеят, търпят 
лишения… Да, и да умрат се 
налага все пак…, а как? Ето, и 
се размърдали тихичко (и слава 
Богу). И умните селяци разби-
рат все пак, че е по-добре да се 
опрат на нея, на Майчицата, 

отколкото прът в колелата да 
сложат. Наистина има и такива, 
спомня си той, усмихват се така 
и говорят, че искат да помогнат, 
но… Но нека Бог да ги съди.                                                                                                                 
Пъшкайки, той седна в купе-
то на автомобила. Хубав кон, 
добър… Разбирайки, че раз-
говаря с желязото, той все пак 
осъзнаваше, че това просто е 
потребност за общуване… Без 
да се въодушевява, просто зна-
еше, че Бог е във всичко и беше 
верен на неговата премъдрост. 
Цветята навън, например – ня-
мат мозък, но всички се дър-
жат съответсващо на Божията 
Премъдрост: знаят кога да се 
разтворят, кога да се приберат 
и всичко такова… Водата на-
вън –  какви возможности на 
Премъдростта Божия са при-
таени в нея… Даже камъкът! 
Какво има в него. Мъртъв, хла-

ден камък ще каже 
някой. Камъкът си 
е камък, ако не е 
обработен от скулп-
тор… А, всъщност, 
формата определя 
Премъдростта Бо-

жия! – възхищаваше се той, 
вкарвайки ключа за запалване. 
Така и моят „железен кон” Пре-
мъдростта Божия от бедата го 
измъкваше, когато закъснява-
ше и се превръщаше в укритие, 
когато смъртно му се спеше… 
И като Щирлиц, установявайки 
се някъде между Богоявление 
и Бяла Поляна, „лицето с ду-
ховно звание”  прекланяше 
своята глава на меките възглав-
нички, благодарно изпускайки 
своите мисли. Може би и ние 
хората ще се научим да разби-
раме Премъдростта Божия – и 
„простите”, и „власт имащите” 
ще се научим да разбираме, ще 
се научим да се разбираме един 
друг, можем и себе си да се на-
учим да разбираме?... А навън 

какво сега да извършим – в гла-
вата му отново се бяха появили 
като ято врани често кръжащи 
над този двор, нелеки мисли. 
Въздъхна. Прекръсти се…

У всички е Премъдростта 
Божия – и в скърбите, и в радо-
стите – удовлетворено помисли 
той. Отново осени себе си с 
кръстното знамение, прочел 
шофьорската молитва – „дай 
ми до дълбока старост да до-
живея без бремето на убити и 
осакатени хора…” – и включи 
съединителя. Пред него беше  
пътят, по който  той се движе-
ше без малко вече двадесет и 
пет години. Очакваха го деца – 
първокласници, които той мно-
го добре познаваше още от дет-
ската градина, където техните 
родители обичаха да канят 
бащицата. Искаше му се чадо-
то да се поучи от доброто… А 
кой ще помогне за това, ако не 
Църквата-Майка? – и пак през 
сърцето му пробягна студени-
ната на раздразнението, но вече 
срещу самия него. – Защо си 
такъв самодоволен, хвалещ нея, 
и себе си как хвалиш? И ние 
орем… Не братко… Благодари 
на Бога, че те е допуснал в лозе-
то в единадесетия час и се из-
граждай като роб незаключен.                                                               
Той вече пътуваше по главната 
улица на родния си град и ми-
слено повтаряше стихове от 
своя любим поет: „Път, отиващ 
някъде… Къде? / Сляп сняг 
легнал е под колелата. / Борче 
рошаво край пътя е. / На стък-
лото, сняг…/ Като сълзи побяг-
ва хладната вода…” Сълзи… А 
от къде да ги взема? – поиска 
да се самосъкруши той, но вече 
трябваше да слиза от колата.                                                                                          
Темата на неговия урок беше 
винаги една и съща – ЛЮБО-
ВТА.
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си град.
След завършването на 

Горковската държавна консер-
ватория работи в Якутия. В 
началото на „перестройката” 
се връща в родния си край и 
става преподавател в Дзер-
жинското музикално училище.

От септември 1991 г. се 

отдава на служене на Руската 
православна църква. През  2005 
г. завършва Нижегородската 
духовна семинария. 

Сергей Муратов е автор на 
множество песни и стихотво-
рения, които близо  20 години 
звучат от различни сцени на 
Русия… Автор е на много  пуб-

лицистични материали... 
В последно време работи 
активно в областта на про-
зата…

В своето творчество 
отец Сергий преследва само 
една цел: „Не на нас Господи, 
не на нас, но на Твоето име 
дай слава…”(Пс. 113:9)

СЕРГЕЙ  МУРАТОВ

ПРЕДИ УРОКА
-разказ -


