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ЛИТЕРАТУРА”

като проект 
не е от вче-
ра.                                  
Съвремен-
ната руска 
литература, 
отразяваща 
душев-
ността на 
човека, 

преминал активно през послед-
ните 20-25 години през дълбоки 
промени на житейското си и на 
общественото време не е дос-
татъчно позната на българския 
читател. Както и смяната на 
литературните поколения. Както 
и новите, значими имена на ли-
тературния небосклон.                                                                 

Обогатила отдавна светов-
ната класика, и днес руската 
литература остава изразител на 
хуманистичното отношение към 
проблемите на личността, на 
нови търсения и акценти, има 
своите нови представители в ли-
тературните среди и общностите 
по света. 

Естествено е с глобалната 
си характеристика и с новите 
възможности за общуване вре-
мето да оказва своето влияние 
и на литературния процес. В 
борбата за литературна атмос-
фера, за условия за работа и 
творчески климат, за достигане 
до читателя, за спасяване на 
книгата и нейното въздействие, 
за приобщаване на младите към 
литературното четиво винаги 
има талантливи участници и 
писатели с утвърдени пера. Как-
то и приемственост, зачитане 
на традицията, преосмисляне 
на стойности, съхраняване на 
ценности. 

Нека тези няколко страни-
ци, посветени на съвременната 
руска литература – в Русия и по 
света, както и на съвременното 
отношение към литературно-
то настояще и литературното 
минало да отговорят сами на 
нашите въпроси и станат част 
от литературната ни култура и 
познания.

Владимир Иванович Ма-
салов е уникален човек. Като 
посланик на Русия той работи 
зад граница повече от 25 години 
– във Великобритания, Япония, 
Бангладеш... Преди това отбеляз-
ва големи успехи в спорта – ста-
ва шампион на Европа по джю-
до, нееднократно побеждава във 
вътрешните първенства. В зряла 
възраст започва да пише сти-
хотворения и тук също постига 
успехи, този път – художестве-
ни. Автор е на почти 20 книги, 
секретар е в Ръководството на 
Съюза на писателите на Русия, 
председател е на литературното 
обединение „Отдушник” към 
Министерството на външните 
работи на Руската Федерация. 
Особено впечатление правят не-
говата доброта и мъдрост, както 
и доброжелателното му отноше-
ние към всички. 

На въпроса ми: Какво пред-
ставлява литературната група 
към Министерството на външ-
ните работи, какви писатели 
обединява и как се работи там?, 
той отговори: 

„Нашето обединение съ-
ществува от 10 години. Негов 
основател е изключително дей-
ният като дипломат и сърцат 
като човек – Юрий Иванович 
Алимов, първокласен съветник, 
кандидат на историческите на-
уки, поет, член на Академия на 
поезията. Литературното обе-
динение възникна с помощта на 
такива като него неравнодушни 

към поезията поети -посланици: 
Владимир Николаевич Казими-
ров, Герман Георгиевич Гвенцад-
зе, Валерий Зиновиевич Левиков 
и Михаил Иванович Басманов. 
Ю.Алимов е съставител и на 
първия поетичен сборник на 
руските поети-дипломати „От-
душник”, излязъл през 2001 г. От 

тогава до днес са издадени 7 по-
етични сборника, между които 
„Втори полъх”, „От век на век”, 
„Моята Смоленка” и др. В мо-
мента при нас членуват 65 души. 
От тях 8 са членове на Съюза 
на писателите на Русия има и 
младежи, и  ветерани на руската 
дипломация: Сергей Лавров, 
Евгений Примаков, А. Безсмерт-
ний и други. Ръководството на 
министерството напълно под-

държа обединението, считайки, 
че дипломацията също е една от 
сферите на творчеството. „На-
пълно съм убеден, че работата 
над мисълта и словото сродява 
нашата професия  с желанията 
и стремленията на писателите, 
на поетите.” каза веднъж минис-
търът на външните работи на 

Русия, Сергей Лавров. 
Ние продължаваме делото 

започнато от великите ни пред-
шественици: Антиох Кантимир, 
Денис Фонвизин, Константин 
Батюшков, Александър Грибое-
дов, Фьодор Тютчев, Александър 
Пушкин.” 

-Как съхранявате паметта 
на тези велики предшественици?

Опитвам се 
да разбера 
поета, тър-
сейки вина-
ги неговите 
корени. В 
случая с 
Владимир 
Бояринов 
да се напра-
ви това не 
е трудно. 
Той е близък по дух като творец 
на Сергей Есенин и Николай Руб-
цов, на Николай Тряпкин и Юрий 
Кузнецов, на Анатолий Передреев 
и Василий Казанцев. Забелязва 
се и някакво влияние, и връзка с 
Георги Иванов. 

Но очевидно е, че Вл. Бояри-
нов е самостоятелен, самоизгра-
дил се поет. Първокласен майстор 
на словото и дълбок художник. 
Той е превъзходен майстор на 
стиха, даряващ със своето слово 
хората. Неговият стих е пъргав, 
строен, хармоничен, енергичен, 
точен като северното сечене на 
брадвата, широко отворен като 
истинската руска душа – трагичен 
и самоироничен, едновременно.

На мен особено ми допадат 
осемстишията на Владимир Бо-
яринов – стегнати, кратки, ясни, 
изразителни (лапидарни), прове-
рени от живота. 

*  *   *
Само пъдпъдъкът съжалява за 

лятото,
само вятърът разклаща тревата.

Забравил за света, напълно за 
всичко, 

аз гледам ли, гледам синевата.

За небето аз нищо не знача – 
като закачен съм на пролетната 

ливада,

както в детството си, няма да 
заплача.

Или просто – не мога, но страдам.

*   *  *
И се разтегнаха ятата
над жеравните низини,
и с крясъци делят се, махат       
в тъмнеещи далечини:
зад хълмове и зад посеви,
рекичка друга, ширина…            
Аз – лист на есен поривна,

се сливам с родната земя.

В тези негови стихове всичко 
е на своето място. И душата, и 
звукът, и дактилните асонансни 
рими. Главното е, че човекът се 
вижда. Човекът, мъчещ се, стра-
дащ, откровено мислещ за сми-
съла на живота. Разсъждаващ за 
себе си. Разсъждаващ за всички 
нас. 

Ние живеем в тягостно вре-
ме, когато черните pr-технологии 
достигнаха не само политиката и 
шоу-бизнеса, но вече и поезията. 
Във време, когато безцветните 
литературни лилипутчета, пъл-
зящи по гигантските гърбове на 
писателите-великани, не ги виж-
дат, а само злобно се пререкават, 
стремейки се напред към минутна 
известност, Вл.Бояринов печата 
рядко. В много от престижните 
литературни издания няма нито 
една негова публикация. Нито 
една. Какво от това, той го е пре-
живял. Неговите стихотворения, 
както се говори, си имат своето 
място. А стихотворенията му 
наистина са забележителни. И 

ОБРЪЩЕНИЕ 

НА ЕВГЕНИЙ 
СТЕПАНОВ, 

ПРЕЗИДЕНТ НА 
СЪЮЗ

НА ПИСАТЕЛИТЕ
НА ХХІ ВЕК

Уважае-
ми колеги,

Съюз на 
писателите 
на ХХІ век 
е създаден 
по сила-
та на ред 
причини. 
Основната 
е, че съвре-
менният писател, добрият лите-
ратор няма в достатъчна степен 
възможност за самореализация 
и да участва активно в печата. 
Такава перспектива му дава 
Съюза на писателите на ХХІ 
век. Членовете на нашия съюз 
могат да поместят творбите си 
и да станат известни на страни-
ците на списанията: „Децата на 
Ра”, „Знание-сила. Фантастика”, 
„Зинзифер”, Крещатик”, във 
вестник „Литературни известия” 
и в голям брой други издания.

Членовете на СП на ХХІ век 
няма да са много. Целта е  да се 
създаде обществена организа-
ция на най-добрите писатели от 
Русия и другите страни и да се 
занимаваме с тяхното утвържда-
ване и участие на литературния 
пазар. Ще се радваме да видим 
сред нас членове на други твор-
чески организации – Уставът 
разрешава това

Правилата за прием в Съюз 
на писателите на ХХІ век са пре-
делно прости и демократични. 
Не са необходими препоръки. 
Най-добрата препоръка са до-
брите стихотворения, добрата 
проза или литературоведски ста-
тии, които могат да се изпратят 
по електронната поща.

Всичко, което създаваме 
днес, го създаваме сами. Не сме 
участвали в никакви приватиза-
ционни процеси, не сме делили 
никаква собственост. Сами се 
научихме и учим да работим и 
да печелим, да помагаме на дру-
гите и да се радваме на помощта 
на другите. 

Съюз на писателите на ХХІ 
век е обществена организа-
ция, но не и благотворителна. 
Функционира съгласно Устав, 
утвърден в Министерството на 
правосъдието на Руската Феде-
рация и за сметка на членски 
внос. Постъпленията отиват за 
реализиране на печатни услуги – 
за печат на нашите издания.

Елате в Съюз на писателите 
на ХХІ век и няма да съжалява-
те!

ЕСЕНИНСКИ БУЛЕВАРД
ПРИЛОЖЕНИЕ НА    ЗА СЪВРЕМЕННА РУСКА ЛИТЕРАТУРА - 1

„ДИПЛОМАЦИЯТА Е ЕДНА
ОТ СФЕРИТЕ НА ТВОРЧЕСТВОТО”

РУСКАТА ЛИРА НА ПОЕТА  

На стр. 8

На стр. 8

24 май 2010 г. Кметът на Варна - Кирил Йорданов получава награда от Вла-
димир Масалов преди началото на празничното шествие. Сн. Цачко Цачев
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-Преди всичко отбелязваме 
техните юбилеи и паметни го-
дишнини, провеждаме вечери 
на поезията в тяхна чест, кръг-
ли маси... Министерството на 
външните работи, например, 
подписа договор с Брянска об-
ласт за оказване на помощ на 
музея на Ф. И.Тютчев в родината 
на поета-дипломат в Овстуга. 
Ние подготвихме да предадем 
копия на документи за музея, 
поканихме поети от родината 
му на нашите московски вече-
ри. Последната ни среща със 
земляците на поета се състоя 
през есента на миналата годи-
на. Заместник министърът на 
външните работи и Управите-
лят на Брянска област откриха 
вечерта. Направи се вълну-
ващо представяне на живота 
и дейността на Ф.И.Тютчев, 
подредена бе изложба. Важен 
момент се оказа предаването на 
копия на документи, свързани 
с дипломатическата му дейност 
в Германия и Италия. Подобна 
дейност ще имаме и с музея на 
А.С.Грибоедов в Смоленск.

-Какви са днес плановете за 
работа в литературното обе-
динение и кои са най-важните 
перспективи?

-През тази година ще пуснем 
допълнителен тираж на поетич-
ния сборник „Моя Смоленка”, 
получил одобрението на писате-
лите и читателите в Русия. Надя-
ваме се съвместно с Россотруд-
ничество и Съюз на писателите 
на Русия да вземем участие в 
поетическите форуми и фести-
вали в Москва, Варна, Варшава, 
Вилнюс, Киев, Минск, Тбилиси, 
а също и в Овстуга, Смоленск, 
Рязан, село Константиново. 
Може би ще ни се отдаде да пов-
торим, пътуването с участие на 
поети от други държави по Вол-
га с посещение на приволжските 
градове, както беше през 2009 г.

Денят на дипломата през 
февруари 2011 г. отбелязахме 
вече с поетична вечер с участие-
то на известни поети на Русия и 
на поети-дипломати на другите 
страни, акредитирани в Москва. 
Плановете ни са големи, важно-
то е да ги осъществим.

Едно от главните направле-
ния в дейността на литературно 
творческото ни обединение е 
работата с младите поети-ди-
пломати – да ги привлечем за 
по-активно участие в поетич-
ните ни вечери и при срещите 
с изявените представители на 
руската поезия, да им помагаме 
да издадат своите стихотворения 
в периодиката и своите книги.

С Владимир Масалов
разговаря Евгений Степанов

разнообразни. Някои считат на-
вярно, че Вл.Бояринов се придър-
жа само към силабо-тоническия 
маниер на писане. Той е майстор 
и на разнообразни панорамни, 
галерийни стихотворения – по-
стоянно се обръща към фолклора. 
Но в какъвто и стил Владимир 
Бояринов да пише, неговият стих 
винаги е професионален, експре-
сивен, гъвкав, музикален. И ви-
наги лиричен, и винаги – близък, 
одухотворен. 

Поетът Владимир Бояринов 
отдавна е навлязал в своята ли-
тературна зрялост и ни радва със 
значимата си поезия.

ВЛАДИМИР БОЯРИНОВ

ЗЛАТНАТА СРЕДА

Нека да е средата,
и нека да е златна,
а аз не я искам!

Липсва ли ми следата
в стаята квадратна,                 
след нея литвам.

Нека птиците горе
да крещят за раздяла,
прострели крила.     

Бяха ли тук покоят,
скръбта, минутата бяла – 
някога? Кога?

И за кого? Нима вече
не се чувства тъгата –         
полет подарен? 

… Фъртуната отсече
светлото. И мечтата 
не пее – тръби в мен.

Сигурно е възможно
до камина да дремя,
рамене стиснал.

И не ще е тревожна
никак моята среда.
А не я искам.

ДЕН СЛЕД ДЕН

Пада сянката
от кленовете, от оградата –          
на моя праг.

Тежък ден, 
като правило, ти, си наградата – 
ти ще помогнеш пак.

Аз не стигнах
и в заветното си желание
твоите висоти.

Грохотът ти затихна,                     
вечерният вятър – буря, страда-
ние
за горите таи.

Чия ли ръка там
предизвиква цялата паника
в най-различни моменти?

За бурния плам
ти благодаря, тежък ден, сега!
Завинаги сбогом, зад мен си!

И нека дъждовете
с хладния вятър да донесат
твоя наследник.

Ще кажа: „Влез, ето на,
както прилича на смъртните – 
и съдба им стани, делник.

А ако все пак на нас
времето вече ни е отмерено –  
ще помръкне вселената –                 

и ние в последния си час     
ще заминем с теб заедно
след Слънцето – непременно.”     

СЛЕПИЯТ УСПЕХ

По нюх, по слух,
по сънищата на бреговете
толкова безлюдни,

по размекнатия пух
на сибирските снегове
лебедови, чудни

аз излязох от кръга,
заклет на тъмнината,
и на снежната буря.

Аз излязох, оцелях без тъга,
кръстен от зимата,
от тайгата щура!

С каква мярка
своя път напред
да отбележа?

Да измеря ли с вяра
щастливия край
на слуката свежа?

При среща с бедата
ще изляза ли ненаранен
от нейната напаст?

Съкровената си звезда ли
пазим по цял ден
и в нещастието – пропаст?

Хлътна ли в детството си
в надеждата за изход
имам ли своя инат?

Не е ли някак си дръзко
да чукам по небосвода без код:
„Помогнете! Брат…   

Кажете ми какво ще стане?
Както ледовете в студа
ще се разпрострат,   

звездата няма ли да ме остави
някога мен 
на кръстопът?”

Нито слух, нито дух,
нито знак към теб,
нито половин дума.

Бъдещето е глухо, чух,
и погледът ми е сляп 
от миналото.

Владимир Бояринов
представи Евгений Степанов

Без да се гледа на това, че по-
литическата картина кардинално 
се измени през последните два-
десет години и тези изменения 
не винаги бяха в полза на Русия, 
руският език както и преди ос-
тана значим и действен фактор 
в политиката, икономиката и 
особено в културата. Факторът 
руски език, въпреки че не винаги 
се признава официално, про-
дължава да действа и да оказва 
влияние на процесите, развива-
щи се в световното съобщество.   
Естествено, в значителна степен 
това влияние се разпростра-
нява главно в постсъветското 
пространство. Това може да се 
каже за държавите, близки до 
Русия по етнически произход и 
религиозно вероизповедание. 
Действителността показа, че в 
държавите, влизащи в сферата 
на геополитическите интереси на 
бившия Съветски съюз, и до ден 
днешен се е съхранил устойчив  
социален слой, владеещ руски 
език. На свой ред магистралните 
потоци на емиграцията – съвет-
ска и постсъветска породиха (и 
този процес продължава) значи-
телни диаспори във всички голе-
ми страни. Тези три (а вероятно 
и други) проявления на естест-
вената (т.е. нерегламентираната) 
експанзия на руския език вън от 
границите на юридическата руска 
държавност, ни дават основание 
да твърдим, че руският език ос-
тава една от формите за между-
народна комуникация и е един 
от факторите, осезателно влияещ 
на световната култура (както 
направо, така и опосредствано 
чрез преводната литература). 
Всяко от тези три направления 
свидетелства едновременно и за 
актуалността на руския език в 

световния общокултурен процес, 
и за срещаната реакция на тази 
актуалност, пораждана от интере-
си с различна степен на сложност. 

Да ги разгледаме бегло.
1. Надявам се, никой няма да 

започне да отрича, че независимо 
от различните, зачестили диамет-
рални противоположности на 
политическа ориентация на стра-
ните – бивши републики на СССР, 
руският език и днес остава едно 
от главните средства за комуника-
ция, независимо от националната 
принадлежност на тези, които го 
ползват. Руският език, породил 
и великата руска литература, не 
може да бърка развитието на са-
мосъзнанието на нациите, а още 
повече –  не може да отслаби която 
и да било държавност. Присъстви-
ето на руския език на постсъвет-
ското пространство се явява кон-
солидиращ  фактор за страните от 
Евразия и инструмент за духовно 
израстване на народите. Този фак-

тор, утвърден от самия живот и 
действителността, не може да бъде 
отменен с административни мерки 
и без вреда за съответния народ.

2. В страните, влизащи преди в 
сферата на влияние на Съветския 
съюз, и днес съществува значите-
лен социален слой, използващ ру-
ския език като средство за общува-
не и разглеждащ го като културно 
достояние, а не като атавизъм на 
съветското влияние. В голяма сте-
пен това се отнася за славянските 
страни, изповядващи правосла-
вието (като България, Сърбия), 
но и целият постсъветски свят е 
съхранил самоценността на руския 
език, независимо от политическата 
конюнктура. Основната заслуга за 
съхранението на този потенциал 
се дължи на носителя на руския 
език – представителите на руское-
зичната емиграция. Всъщност, съ-
временната политическа картина 
на света (и в частност – на Европа) 
не дава голям оптимизъм в оцен-
ката за действеността на руския 
език в друга езикова среда. Но в 
края на краищата светът посто-
янно се изменя и кой знае какви 
тенденции ще настъпят утре – във 
времето, когато авторитетът на 
руския език сред другите народи в 
света стабилно е обезпечен както с 
авторитета на руската класическа 
литература, така и с динамичност-
та на  съвременния литературен 
процес в Русия.

3. Рускоезичната емиграция, 
независимо от нейните мотиви и 
частни цели, поражда и продъл-
жава да разширява рускоезичното 
езиково пространство практичес-
ки по целия свят. Ние сега няма в 
частност да даваме оценки на от-
делни сегменти на това стихийно, 
разнородно и в много случаи дале-
ко от собствената литература явле-

ние. Всяко значително обществе-
но явление се поражда стихийно, 
от тъмните дълбини на смутните 
и непостоянни закономерности 
на общественото развитие и едва 
впоследствие се структурира в 
съответствие с действащия алго-
ритъм на съвременната цивили-
зация. За нас е съществено, че се 
разширява сферата на компактно 
присъствие на руския език, него-
вите активни носители в състава 
на емиграцията създават благо-
датно поле за много процеси – в 
частност, за развитието на руския 
език в литературен план в други 
държавни, национални и духов-
ни условия; за утвърждаване на 
елементите на руската култура в 
друга среда, което съответства 
на дългосрочните интереси на 
Русия; за създаване на благопри-
ятен образ на Русия в света.

Уникалността на руския 
език се състои в това, че като 
език, който по природа е дъл-
боко национално явление, той 
оказва съдбоносно влияние на 
световната култура. В същото 
време той като малко други ези-
ци става проводник за културата 
на народи, намиращи се встрани 
от магистралното направление 
на световния живот. Значителна 
част за тази негова заслуга има 
ХХ век и за това също не трябва 
да забравяме.

ИВАН ГОЛУБНИЧИЙ – гл. 
редактор на в. „Московский Лите-
ратор”, секретар в ръководството 
на Съюза на писателите на Русия,  
заслужил деятел на културата на 
Руската Федерация, заслужил дея-
тел на културата на Чеченската 
република 

(Из „Руското слово –
връзка на времената”)

От стр. 7

От стр. 7

РУСКИЯТ ЕЗИК – НАЦИОНАЛНО ЯВЛЕНИЕ И ФАКТОР В СВЕТОВНАТА КУЛТУРА

РУСКАТА ЛИРА НА ПОЕТА  

„ДИПЛОМАЦИЯТА 
Е ЕДНА

ОТ СФЕРИТЕ НА 
ТВОРЧЕСТВОТО”

24 май 2010 г. Иван Галубничий по 
време на шествието във Варна
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ИГОР ВИТЮК

ИЗУШЕНИЯТА
НА ЛЮБОВТА

Влече ме пак към теб неудържимо,
но да забравя искам, много искам…
И тайно си мечтая да си ми любима –  
не съм уверен, че ще те притискам...

Огнен порив в ледените планини,  
в леденото ти сърце отекващ стон – 
леден погледът ми към света струи
на душа, пленена от студа, съм тон...     

Отдавайки се, знам, любов ще взема.
А взема ли я – вече мен ме няма!
Не зная аз какво днес да приема:
да изгоря в любов... Лед без любов да стана?...

Непостижима е небесната любов, 
а земната сърцето не изчерпва!  
Любими искат много да са без любов,
а малко могат с обич да измерват.  

СТРАХ ОТ ЛЮБОВТА

Заблудих се в твоите очи.
Как да си намеря път обратно?
Безизходността у мен мълчи – 
слънцето ме заслепява ядно.

Неподвластна на ума е тя,
но във земния живот е властна – 
щом възкръснем с любовта така, 
щом загинем в любовта прекрасно.

Неволен страх от любовта кръжи – 
прошка няма даже на небето.
Заблуди се в моите очи и ти:
да се върнем към света напето.

ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗА ЛЮБОВ

През настъпващата дълбока есен
за един топъл час се моля насън.
Твоето име чух още унесен – 
на косъм сме с теб от любовния кълн.

Възможно е много близки да станем
през зимата сред снеговете глухи.
И своето име да чуя рано
от устните ти – от обичта, сухи.

ХИМН ЗА ПОСЛЕДНАТА ЛЮБОВ

Как така няма нищо, нищо да стане
между мене и тебе в този момент?...
Признай… Смили се над мойто изгнание:
нима любовта е един инцидент?!

Мечтаехме си всеотдайно за срещи,
а се гмурваме днес само в леглото.
Ослепяхме май в страстите си горещи,
целта не виждаме – цел на живота.

Пробиват мислите път през измислици
подобно на арийска в руската кръв,
глупак предпоследен: с последни силици    
аз вярвам до край в последната любов.

Силно, отчаяно в любовта си вярвам
и не ще те забравя – искам те пак.
Своя шанс не съм пропилял се надявам
като някой последен, жалък глупак.

СЛЕД ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ

В зимното утро, в тихия ресторант
като на училищен чин седим.
Обикнах те изключително рано – 
до бели коси, знам, ще продължим.

Тридесет години нямам отговор,
тридесет години аз тебе чаках – 
твоето женско лято свършва скоро:
на никоя друга не се натрапвах.

Както някога си много красива – 
не бързам да те прегърна, желана.
Както Украйна не става Русия,
така и аз твой мъж няма да стана.

СЪПРУЖЕСКО ПРИМИРЕНИЕ

Дивният сън долетя на разсъмване,
разкъса границите на битието:
укротяване, прощаване, хрумване – 
нежно с ласки аз те обсипвам, ето.

В тази нощ свърши напълно епохата
на свади, на умишлените измени.
Сега е непоносимо и по-лошо – 
как да избягаш, стените – големи.

Тази нощ като че ли беше последна 
и превърна утрото в първия ни ден.
Животът ни днешен, райски извисен е,
но не е този, в който с теб ще умрем.

Игор Витюк е роден през 1960 г. в ук-
раинския град Житомир. Още като уче-
ник в 10 клас през 1977 г. става победител 
на всесъюзния конкурс за съчинение на 
тема „Нашата биография”. Независимо, 
че е придобил право за безконкурсно запис-
ване във Факултета по журналистика 
на Московския държавен университет, 
избира професията на защитник на ро-
дината. Служи на различни длъжности 
във войските на ракетно-космическата 
отбрана. След приключване на военната 
си служба работи като главен редактор 

на списания и вестници. 
Игор Витюк е поет, белетрист, пуб-

лицист. Член на Съюз на писателите 
на Русия и на ръководството му, член 
на Съюз на журналистите на Русия и на 
Международната федерация на журна-
листите. Носител е на литературните  
наградите на имената на Ан.П.Чехов, ген. 
М.Д.Скобелев, К.Симонов, Ал.Грибоедов, 
Яр.Смеляков, В.Пикул и др. Под печат е 
първата му стихосбирка на български 
език „Изкушенията на любовта”.

АЛЕКСЕЙ ДАНОВ

Алексей Данов е 
роден и израснал в 
Сибир. Завършва 
Московския държа-
вен университет 
„М.Ломоносов”. Член 
е на Съюз на писа-
телите на Русия, 
изпълнителен директор е на градското 
отделение на СП на РФ в Москва. Уверен 
е, че „поезията е ядрен концентрат на 
истинското чувство”. 

*   *   *   
Нежно е и безбрежно,
гибелно е и тъжно,
възприемам тази есен
опиянен от угарта.
Умно е и безумно,
тихо е и безшумно
в алеите, по гарите,
на китарите след жарта.
Странно е и органно,
малко виолончелно
в мен есенното кресчендо,
накичено като дърво.
Свято е и крилато,
безпределно и слято!
… Ти, струва ми се, се връщаш:
каквото било, е било… 

*   *   * 
В разтворената бездна на твойто лице
се хвърлих безстрашно, наивно…
Пих жадно от тебе… Но кажи ми, сърце,

защо ми е 
                    гадно, 
                                   противно?

Ти с вид на Гертруда, с венец приласка
и мен, непредвидил позора.
За Дявола всичко приех ей така:
предателство, 
                    черен чар 
                                   подъл…

С привкус на злорадо наивна игра,
с правилата й подли и груби,
отдавна достигнах прощална черта
и моите 
               устни 
                          загуби…

*   *   *
Да опознаеш себе си философът каза,
да намериш своята Вселенска мярка
 да поставиш сложните си въпроси – 
с Неосферата отношенията ярки.

Какво е дългът и кое е призвание,
и колко съм адекватен аз за света.
Стихът – възторг ли е или наказание:
прости са дрехите му, но не са лика.

Отговорът за семейството в замък е скрит – 
ще отсъди един ден съдът Господен,
по заслуги ще ме дари, ще посочи път
с врата в небето
                            или в Преизподнята…   

ВЛАДИМИР СИЛКИН

БРАДВАТА

Брадва удря – с инат късчета цепи.
Мръква в гората и запръсква дъждец.
Каруца с дървета – тежки и слепи,
пълзи, плаши гората с тънък гласец.

По листата – медът от столетия,
вековният прах, останал от тези дни.
Тъжната плетка е неразплетена – 
по-силна в спора брадвата е, ехти.

По нея кръв и женски проклятия,
сетен вик, но и сълзи на палача.
С червена рокля, с червени обятия
есента гореща от векове плаче.

На брадвата работата е тънка – 
къде да удари първо, тя знае.
Не си ли бърз и умел навънка
като липа ще те кастри до края.

Не за пръв път брадва удря, загрята – 
такъв е животът й – към всичко глух.
Свела шия, покорно чака гората,           
векове наред, както и вчера, тук.

БЛАГОДАРЯ ТИ, СНЯГ

Открих сутринта първия сняг – 
не отива при всички, видях.
Топи се, дими някак меко 
и се стреми да диша леко. 

Нали след миг ще се разтопи
сам си знае той – ще се смали.
В длан го вземам просто учуден
в тихата Ряжска утрин буден.

В дланите ми снегът все плаче,
сълзите си не крие, значи.
Плаче, от бедата се крие – 
скоро във вода ще се свие.

Благодаря ти, сняг, за вестта – 
мислех, че я има вечността.
И ние се топим като сняг – 
внезапно спира житейският бяг.

Излита снега от Земята…
Да можехме да литнем някак…

Владимир Силкин (вдясно) награждава 
Всеволод Кузнецов

НАВОДНЕНИЕ 

Ще чуя въздишката на придошлата вода – 
април си отиде по средата на седмицата.
Но как ли стана така, че да не видим следа,
на придошлата вода да не видим мелницата?...

Кога ледовете са дошли чак до лехата?
Кога ли ще започнат да се топят по малко?
И ни вози водата на гърба си самата,
в мазето картофите вдигна нагоре, жалко.

Април изглежда не се е скрил… Студена вода,
а вече и гаргите грачат до изнемога.
Дори ден не остава до някоя нова беда,
все още съм без опора, мила моя, изгоро.

*     *     *
Ето, свършва вече листопада,
чайката се носи над тъгата,
сън до пролетта тревата стяга,
но ще дойде първо студ в душата.

Рано сутрин на Северна Двина
тръгват хълмовете на вълните – 
у мен отново нещо загина,
не го очаквам зад планините.

Ще изчезне после уплахата,
че това няма да се повтори.
Нов кръг ще направи в заплахата
птицата над баржа заровена.

Плуват над нея и облаците,
и слънцето пробива мъглите,
зная аз като неверниците,
че този случай ще се разплита.

Какъв страх може да е мечтател
Този миг да не се повтори
Плаче като последен приятел
над Северна Двина днес птицата.
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САРА

Известна ми е гъска с името Сара.
На стария пристан има владение.
Другите пернати – и млади, и стари,
подлага ефрейторски на гонение.

Гони лебедите, двойките патици 
и видимо нещо й липсва в живота – 
не всичко е гладко дори в навалици,
стърчат й перата отдясно на СОТ-а.          

В очите й – горчивина от раздяла.
Съскащите хрипове са без закана...
Под краката ти идва, в ръцете – цяла,
хапе ти пръстите, носа – без покана.

Щипе направо, с шията си рисува
и знак за безкрайност, и един интеграл.   
Мърмори свадливата Сара, диктува
на стария пристан – за друго копнял.        

СОНЕТ ЗА ЖАБА И ПОЕТИ

Беше жива. Но започнаха студове.
Крачетата й замръзнаха. Сърцето се сви.
Тя – като блатно камъче се появи:
зеленикава бучка в белите ледове.

Снегът и скрежът не са сега бедата – 
все пак умряла е, не се е родила.
Да умреш е милост понякога, сила,
както да бъдеш хайвер тук, в язовира.

Щом мине зимата, ще пее водата,
ще трепнат крачетата й. Ще бие сърцето.
И блатното камъче, от леда взето,
в кръг ще се завърти с приятелки, ето.

Но никога, в душата на поета
жабешкият живот няма да шета.
 

*  *  *
Отново демоните кръжат и се зъбят,
с пръст ни сочат, с очи се кокорят, съдят,
с тях се въртят, както в цирка и шутовете – 
демончетата им малки, демонките.

Все ти припомнят грехове, прегрешения,
в живота гаден, лишен от утешения,
огледало изваждат – и старо, и мазно,
то ли е криво, а може би е – нормално.

Взри се, виж си кривата физиономия,
струва ли си животът такъв, условията,
излез зад вратата – прокажен, чумен,
напразно те е доносила майка безумна! 

Отново демоните кръжат и ни зяпат,
заканват се, падат от смях, силно шляпат,
с тях – ученици и готвачки – пионките,
идват демончетата малки, демонките. 

*   *   *
Не познавали колелото инките,
носили тежестта на гърба си,
с изтъркани ботуши от най-тънките,
кълнели, че ходят пеш почти боси.
Но се напатили зле от недъзите
и се забавлявали шумно така: 
баскетбол, бейзбол и крокет на вързано,
бадминтон, билярд и трик-трак – на шега.           
Треперели над картите, играли комар,
воювали за наддаванията тънки…
Казват, че и глобусът от тях ни е дар,
измайсторили го някакви ин-ки.

АЛЕКСАНДЪР А. ПУШКИН 

Александър Александрович Пушкин е 
млад, съвременен поет – правнук на све-
товно известния руски поет Александър 
Сергеевич Пушкин. Днес той живее и ра-
боти в Ню Йорк. Занимава се с издател-
ска дейност, издава и собствено списание 
за поезия в САЩ.

„Авангардът е жив. Авангардът ще 
бъде жив. И Пушкин е с нас!” сполучливо 
отбелязва в едно свое изказване за Съюз 
на писателите на ХХІ век известният 
интелектуалец, писател и публицист 
Фьодор Малцев.

*   *   *

Ню Йорк ще се разцепи,
а Сан Франциско ще го покрие
могъща вълна.
И островният Лондон – до шия,
ще сподели тяхната участ, да.
Бутилка „Ризлинг” някъде 
откъм Атина бележка
ще донесе сама: „Кронос – лъже
и ПосейДон – не е тих.” Да, да.

Музика в ла минор ще звучи в пещерите,
минорното ще се възнесе като кораб,
Лисабон ще мълви за „символ на вярата” 

в дните,
ще вдигнат паметник на краля – ще го 

измолят. 

Печално ще въздъхне Венеция: „Bello 
mori…” – 

и ще намигне Флоренция после: 
„Capish?”

Но какво още има? Ташкент си стои на 
море,

на Комсомолското езеро, всъщност е, 
чист.

Сиатъл, Петербург и много прочие 
столици…

Няма да избягаш от бедата, където и да 
подскачаш.

„Вода!” викат: „Вода!” – хотелът дими, 
пламъци.

– На 33-ти номер ще помоля за бира, 
нататък.

Те са съвременници – две 
големи имена на руската поезия, 
чието творчество съумя да пре-
мине през времето и да стане не 
просто актуално, а необходимо 
за много хора. За хора, които 
живеят в един и същ времеви 
отрязък с тях, живеят с тях и 
сега, и уверено можем да кажем 
– ще са заедно и в бъдещето. 
Всенародно любимият поет Есе-
нин и любимецът на интелекту-
алния елит на Русия Манделщам 
е безсмислено да се сравняват 
като поетичен дар и като влия-
ние за развитие на  поезията ни. 
И двамата заемат достойни, ви-
соки места на поетичния Олимп 
на великата руска литература.

За двамата – да станат 
приятели било възможно, за-
щото били много различни. И 
работата не е само в това, че 
единият е „имаженист”, а дру-
гият е „акмеист”.  Руската душа 
на Сергей Есенин остро е ре-
агирала на несъвършенството 
на човека, в което тази душа е 
живяла и повече от всичко – по 
руски, за всичко е винила чо-
века: „Ако аз не бях сигурен, че 
съм поет / навярно щях да съм 
мошеник и крадец”. От своя 
връх Осип Манделщам виждал 
несъвършенството на света и 
търсел причините на това несъ-
вършенство, гневно се борил с 
него: „Ние живеем в нечуваща 
себе си страна / нашите думи на 
десет крачки не се чуват...”. Ман-
делщам завършил знаменитото 
Тенишевско училище, учил по-

сле в Сорбоната... Зад гърба на 
Есенин са народното селско учи-
лище и църковната енорийска 
школа – той се появява в руска-
та поезия като удивителен са-

мобитен 
талант...

Съ-
вършено 
различни 
са, да. Но 
да не се 
забележат 
един друг 
също е 
било не-
възможно 
– главно 
затова, че 

били достатъчно ярки и едини-
ят, и другият, и независимо, че 
отзивът на Есенин за творчест-
вото на събрата му по перо бил 
далече от хвалебствието. Из-
вестно е от спомените неговото 
много рязко изказване по адрес 
на Манделщам: „Вие сте лош 
поет! Вие лошо владеете форма-
та! Римите Ви са глаголни!”. Го-
ворят, че Сергей Александрович 
даже искал да понатупа Осип 
Емилиевич. А ето как и послед-
ният, чувайки стихове на своя 
порицател, казал това, което го 
поддържа в трудни моменти: 
„Има прекрасен руски стих, 
който аз няма да престана да 
твърдя в московските кучешки 
нощи, че е стих, от който като 
магия се разсипва рогата нечис-
тотия. Запознайте се с този стих 
–  той като шейна пише по снега, 

той като ключ скърца в замъка, 
той стреля по студа в стаята: … 
не разстрелва нещастните по 
затворите. Това е символ на вя-
рата, това е избелелият канон на 
истинския писател, смъртният 
враг на литературата.” („Четвър-
тата проза”). 

По спомени на Г.Я. Герман 
Сергей Есенин му наприказвал 
нещо, което въобще не търпи 
коментар: „Нима те пишат на 
руски? Ние руснаците сме само 
трима: аз, ти и Манделщам. Не 
спори! Вие руския от мен по-до-
бре го знаете.”

Значи, те не са такива вече 
– съвсем различни? Истински 
талант-
ливият 
човек не 
може да 
не види 
таланта 
в другия. 
Затова той 
е и та-
лант – за 
да вижда 
всичко. 

Много 
изследова-
тели са се занимавали с пробле-
ма да сравняват творчеството 
на двамата поети и са намирали 
много общи неща в мотивите на 
образите бреза, вълк и др. Но 
има и още нещо, което свързва 
тези две имена. Датите на смър-
тта им и дните в тяхна памет 
съвпадат в края на декември 

всяка година. Сергей Алексан-
дрович Есенин по официалната 
версия, която до ден днешен 
буди съмнения, завършва живо-
та си със самоубийство в нощта 
на 28 декември в нашия град в 
гостилница „Англетер”. Осип 
Емилиевич Манделщам е из-
дъхнал в изправителен лагер на 
Втората река в Далечния Изток 
на 27 декември 1938 година. От 
само себе си възниква въпросът 
–  за да бъдеш велик поет в Ру-
сия това неизбежно ли означава 
да избереш най-трънливия път 
в живота? Да избереш пътя към 
Голгота и с пълно самоотдаване 
да изпълниш мисията си за ду-
ховното спасение на другите…

В Санкт Петербург на 27 
декември 2010 г. в градината 
на Фонтанния дом (музея на 
А.А.Ахматова)  при паметни-
ка на Манделщам студенти и 
ученици, и всички желаещи 
традиционно четоха стихове на 
поета. Прожектиран бе филмът 
„Дежурят страхът и Музата. 

Анна Ахматова и Осип Мандел-
щам” (от цикъла „На фона на 
Пушкин… 1937 г.”, автор на про-
екта Б.Куркова, реж. Л.Гладкова, 
А.Бот). На 15 и 27 декември в 
Арт сутерена „Бездомното куче” 
на площад Изкуство 5 се игра 
моноспектакълът „Моят път. 
Сергей Есенин” в изпълнение 
на лауреата на Всерусийския 
конкурс за четене на произведе-
нията на Сергей Есенин – Олег 
Попов, в който артистът с успех 
насочи вниманието към пред-
ставяне на истинската история 
за живота и смъртта на поета. 
Спектакълът предостави въз-
можност на зрителите да се ори-
ентират в сложната обстановка 
в страната в началото на 20-ти 
век, да преценят мястото на 
художника и гения в историята, 
мястото на самата Русия, както 
и на такива вечни понятия като 
любов, семейство, творчество 
и на такива временни като ре-
волюция в света и в душата на 
поета. 
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