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През последните две години 
издателство „Литературни из-
вестия” отпечата десет романа на 
Едуард Просецки, влизащи в по-
редицата „Непостижимата Русия”. 
Благодарение на това започнахме 
да откриваме за себе си писателя, 
който с пълно основание може да 
се каже, че е достоен наследник на 
руската класическа литература – 
както по високохудожественото 
ниво на прозата си, така и като 
гражданска позиция на автор, 
искрено съпреживяващ всичко, 
ставащо в страната. Какви са 
творческите планове и виждането 
на Едуард Просецки за състоя-
нието на съвременното руско 
общество, са въпроси, вълнуващи 
главния редактор на издателство 
„Литературни известия” Евгений 
Степанов, при срещата му с беле-
триста:

- Едуард Павлович, в началото 
на 2012 година излезе поредният, 
десети по ред  роман от поредица-
та „Непостижимата Русия”, оза-
главен от Вас „Изкушението на 
Агасфер”. Колко време Вие работи-
те вече над тази поредица и как се 
очертава съдбата й в бъдеще?

- Поредицата се зароди в 
самото начало на „мъчителни-
те деветдесет” с романа-сатира 
„Единична килия”, в който беше 
представен модел на тоталитарно 
общество, поробващо хората в 
името на идеята за хуманизъм 
и „светло бъдеще”. В миналото 

тя се очерта като художествено 
осмисляне на нашата най-нова 
история – от периода на брежнев-
ския „застой” до наши дни. Това 
беше времето на крушението на 
комунистическата идеология и по-
литическата цензура, на смяна, на 
които – на фона на „демократич-
ните промени” – дойде жестокия 
икономически деспотизъм: ако 
преди нашите ръкописи ги осака-
тяваха цензорите, измерващи „ан-
тисъветизъм”, то в новите времена 
издателското дело бе оставено на 
пълна комерсиализация и сериоз-
ната литература стана неизгоден 
товар. Издателите връщаха моите 
съчинения с мотивировката: „не 
е стандартно”, а в същото време 
бурно излизаше новата руска „ли-
тература”, създавана от напористи 
дамички, излизайки напред в 
детективския жанр, с проститут-
ките, естрадните „звезди” и даже 
с тяхната прислуга… Уви, уморе-
ният от реформите, излъганият 
от „демократите” народ, охотно 

потребяваше (и потребява) това 
четиво като духовен наркотик, 
позволяващ да се избяга от про-
блемите на действителността…

- Сега, доколкото ми е извест-
но, Вашите книги се превеждат 
в Румъния, САЩ, Германия. От 
какво е предизвикан, според Вас, 
този интерес?

- Възможно е да греша, но 
Русия ми се струва, че е „страда-
щата” част от планетата, която в 
своя стремеж към някакъв „ду-
ховен абсолют” и достижения на 
социалната справедливост и в 
стремежа, и  на дело обрича своя 
народ на неизмерими изпитания. 
„Благополучното” положение, 
мисля, че е в ползата да се вгледа-
ме в нашия исторически опит и в 
нашите заблуждения, доколкото 
в днешния свят глобализацията у 
нас и за  него е обща съдба.

- „Падението на Икар” , 
„Времето на Юда”, „Казанова от 
Лосинския Остров”, „Изкушени-
ето на Агасфер”, „Пратеникът 
на Вавилон”… Даже в заглавията 
на Вашите романи се прокрадва 
алюзията с историческия опит на 
човечеството, както и отражени-
ето му в легендарните имена. Това 
Ваш съзнателен творчески подход 
ли е? И, ако е така, може ли този 
исторически опит да се  адаптира 
към съвременна Русия?

- Това е изключително сло-
жен въпрос и аз ще го разделя на 

Ко-
гато във 
Франция 
починал 
известният 
руски пи-
сател  Иван 
Алексеевич 
Бунин, Па-
устовски 

писал: „Той умря под чуждо небе 
в ненужно и тъжно изгнание, 
което сам възприе за себе си в 
непрестанна мъка за Русия и за 
своя народ... Не ще се намерят в 
нашата литература много такива 
впечатляващи разкази като него-
вите, пълни със скрита любов към 
простия човек. И не само с любов, 
но и с пълно разбиране, с пълно 
проникновение в неговите мисли, 
в неговото сърце.”  Той пише, че 
„жалки изглеждат всички злосло-
вия...  Когато четеш книгите на 
Бунин постепенно откриваш зад 
този външен бяс страстите на ог-
ромното човешко сърце, изпитва-
що в себе си до неотдавна черната 
мъка на руското село, неговата 
сива и в същото време жестока 
съдба.”

Неприел Октомврийската 
революция, Бунин избира съд-
бата на емигрант. През 1920 г. 
той напуска Русия и се преселва 

във Франция.  Като всеки руски 
изгнанник Бунин не може да не 
тъгува по родината си, но след 
като съдбата се е разпоредила по 
подобен начин, нужно би било 
тя да се преосмисли и той да оп-
редели човешкото си и писател-
ско предназначение. В реч пред 
руската емиграция, произнесена 
в Париж на 16 февруари 1924 г., 
Бунин казва: „Мисия – това звучи 
възвишено. Но ние взехме и тази 
дума напълно съзнателно: мисия 
това е власт... иди да направиш 
нещо. Може ли да се употребяват 
такива почти тържествени думи в 
нашето положение? Може ли да се 
говори, че ние сме нечии делегати, 
на които е възложено някакво 
поръчение, че ние представлява-
ме някого?... Не само може, но и 
трябва... Има още нещо, което ни 
приписва нелекото назначение. 
Изразява се в това, че ние не сме 
някакъв грозен знак на света, но 
сме и борци за вечните, божест-
вените основи на човешкото съ-
ществуване днес не само в Русия, 
но и навсякъде.”

В емиграция Бунин написва 
своите най-добри произведе-
ния: „Митината любов” (1924), 
„Слънчев удар” (1925), „Делото на 
корнета Елагин” (1925) и накрая 
„Животът на Арсенев” (1927-1929, 

1933). Тези произведения станали 
нова дума и в творчеството на Бу-
нин и в руската литература в ця-
лост. По думите на К.Г.Паустовски 
„Животът на Арсенев”  не е само 
високо произведение на руската, 
но и „едно от забележителните яв-
ления на световната литература”. 
В емиграция Бунин водел активна 
обществено-политическа дейност: 
изнасял лекции, сътрудничил 
с руски политически партии и 
организации (с консервативно и 
националистическо направление), 
непрекъснато печатал публи-
цистични материали. Но Бунин 
– човекът, останал в спомените 
на съвременниците си такъв, 
какъвто е бил в действителност 
– загубил родината си човек. Н. 
Берберова пише за него: „Как 
обичах аз неговия стил в разго-
ворите, напомнящ героя от „Село 
Степанчиково” Фома Фомич 
Опискин: „Наричайте ме просто 
ваше превъзходителство”, както 
и неговото здраво ръкостискане, 
разговорите за „дворянските род-
ственици” и „дворянските уши” 
и въобще за всичко „дворянско”, 
което, разбира се, не бях слушала 
никога... Тук имаше нещо древ-
но, феодално... Той провлачваше 
немного думите (по московски) 
и през цялото време, когато го-

Винаги съм считал 
Д.А.Гранин за един от най-добри-
те си –  искрени и честни, един от 
най-близките си лични приятели. 

Нашето приятелство  бе про-
верено и доказано през цялата му 
повече от петдесет годишна исто-
рия. И аз, и той сме писали как ни 
е сближил Ф.М.Достоевски още с 
първия ни разговор, който води-
хме за него. Едновременно с това 
имаше събития –  непосредствени, 
политически, които  проверяваха 
по особен начин нашето единство.

Преди всичко – Пражката 
пролет от 1968 година. Тогава аз 
бях активен участник в събитията 
и затова след окупацията на Чехо-
словакия от войските на Варшав-
ския договор ми беше забранено 
да работя моята професия, да 
печатам (даже да превеждам) и да 
излизам зад граница. Тази забра-
на продължи 20 години и беше 
премахната през м. декември 1989 
година. С много мои съветски 
познати прекратих преписката 
си. Останаха малко и с тях про-
дължавах: между тях бе и Даниил 
Гранин.

Станах дисидент, един от пър-
вите, подписали Харта 77, поддър-
жах връзка с нашата емиграция и 
активно работих в Самиздата. Раз-
бира се, бях под наблюдението на 
нашата безопасност, която строго 
следеше кореспонденцията и раз-

говорите ми по телефона. Всичко 
това беше известно на Гранин, но 
не хвърляше ни най-малка сянка 
на нашето приятелство.

Скоро след появата на Харта 
77 Д.Гранин дойде в нашата страна 
да се лекува в Карлови Вари. Вед-
нага ми позвъни и ме покани да 
го посетя. Това и направих. И му 
разказах всичко, което стана тога-
ва у нас. По такъв начин възприе-
махме приятелството си: въпреки 
че не можехме да действаме, ние 
безусловно си вярвахме един на 
друг.

През 1986 година, по повод 
20-та  годишнина от „окупацията 
на войските” ние се обърнахме 
с писмо, което подписаха група 
наши художници и дейци на кул-
турата, към видни представители 
на перестройката в съветската 
култура и изкуство, като поимен-
но ги призовавахме да се изкажат 

ЕДУАРД ПРОСЕЦКИ: „НА НОВИЯ ПРЕЗИДЕНТ 
МУ ПРЕДСТОИ СЛОЖНА ЗАДАЧА…” 

НАТАЛИЯ ЛИХТЕНФЕЛД 

ИВАН БУНИН В РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА

ФРАНТИШЕК КАУТМАН, ЧЕХИЯ

СЛОВО ЗА ДАНАИЛ ГРАНИН

вореше ме гледаше стараейки се 
да прочете по моето лице впечат-
лението, което предизвиква.” На 
Бунин му казвали, в това число и 
Берберава, че стихотворенията му 
не се харесват както прозата. Това 
явно било болното място на писа-
теля. Той възразявал, отвръщайки 
че може от всеки разказ да напра-
ви стихотворение. „Той видимо 
– пише Берберова , - мислеше, че 
всеки сюжет може да се облече в 
определена „форма”, да се наложи 
формата на съдържанието, което 
се ражда самостоятелно като гол-
голеничък младенец, за когото 
трябва да се избере дреха.” Но 
имало писатели, които поставяли 
буниновата поезия по-високо от 
прозата. Например, Владимир 
Набоков. Италианският литерату-
ровед Ренато Поджиоли обяснява 
тази точка на зрението с това, че  
по  думите на Набоков стиховете 
на Бунин „са по-ясни и лаконич-
ни, отколкото неговата проза.” 
Много съвременници отбелязват, 
че Бунин имал „тежък” характер 
и че „домашният деспотизъм” 
той пренасял и в литературата. 
Понякога, изпаднал в депресия, 
особено когато с някого са го 
сравнявали: с Толстой или с Лер-
монтов.  Себе  си Бунин считал за 
последовател на Гогол и потвърж-

давал, че е „излязъл от него”. 
Казвал, че обича живота на про-
лет и не можел да се примири с 
мисълта, че някога – след него, ще 
има пролети, а той вече няма да е 
на света, „ че не всичко в живота 
е изпитал, че не всички миризми 
е помирисал, не всички жени е 
любил...”.  И ако това за жените 
било само думи, то относно „здра-
вето и калеността на собственото 
тяло” – това било напълно сери-
озно. Атеист и земен човек Бунин 
имал „изумително чувство към 
езика... при пълното отсъствие на 
пошлост... и усещането  никога да 
не му измени.”.

Той не ценял руския сим-
волизъм, покрай който минал и 
писал по този повод: „През целия 
ми живот се наложи да имам не 
малко срещи с кретени. На мен 
ми се падна необикновен живот, 
защото съм бил съвременник 
даже и на такива кретени, имена-
та на които завинаги ще останат 
записани в световната история.”. 
Под думата „кретени” той подраз-
бирал Балмонт, Сологуб, Вячеслав 
Иванов, Брюсов, Бели, а като 
„най-мерзък” кретен определял 
Блок. Целият том от стихове за 
Прекрасната Дама Бунин из-
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две части. Аз се опирам на дре-
вногръцкия мит, на библейските 
писания, на руския фолклор. 
Използвам ги като фундамент при 
„построяването” на съвременния 
роман, за да му придам „допълни-
телна устойчивост”. Така, че този 
подход се отнася по-скоро до тех-
нологията на писателската работа. 
С  „историческия опит” всичко е 
твърде по-сложно. Без да се явя-
вам песимист нито в живота, нито 
в творчеството си, аз постоянно се 
улавям да мисля, че човечеството 
– в много случаи – е неспособно 
да следва ни колективния разум 
(най-ярък за това е примерът за 
безразсъдното засипване на на-
шия общ дом Земята с отпадъците 
на производствата), нито, което 
е още по-печално, историческия 
опит (да вземем, например, зараж-
дането на фашизма в Европа и в 
нашата страна). Обяснение на този 
феномен аз лично не мога да дам. 
Всяко ново поколение, имайки зад 
гърба си опита на бащите и дедите 
си, не по-малко преминава през 
свои изпитания и придобива свой 
личен опит. Видимо, така и нашата 
Русия – в мъки родила се от то-
талитарното минало, е длъжна да 
придобие своя нов разум и новия 
си опит. 

- В романа „Изкушението на 
Агасфер” изказвате мнение, че 
тоталитарният режим (на бив-
шия СССР) е закономерно разви-
тие и въплъщение на практика на 
европейските тенденции за из-
граждане на обществото. Как ние, 
руснаците, да се избавим от „дър-
жавните окови” на миналото си и 
генетическото „робство в себе си”, 
засилени от тоталитаризма?

- Докато руските теоретици, 
разделили се на прозападни и 
славянофили (славянската идея 
е жива и днес!)  са дискутирали 
по вечната тема по какъв исто-
рически път да върви страната 
на „народа-богоносец”, Русия 
на практика осъществяваше 

свободолюбивите западни идеи 
(„Декабристите разбудиха Хер-
цен” и тръгнало-заминало…), в 
резултат на което беше създаден 
безпрецедентен в историята на 
човечеството държавен строй, 
обединил в себе си средновеков-
ната жестокост на инквизицията 
в борбата с инакомислещите и 
агресивния атеизъм на европей-
ските реформатори-просветители. 
Що се отнася до „държавните 
окови”… За нас с Вас не е тайна, че 
днешната „демокрация” е въведе-
на в Русия с болшевишки методи! 
Когато господин Чубайс обяви, че 
новите властници имат намерение 
в кратки срокове да създадат „кла-
са на богатите хора” (което беше 
и осъществено!) – как тогава да 

не си спомним действията на бол-
шевиките в началото на миналия 
век по тази чужда собственост в 
полза на „класата-хегемон”… Само 
че този път социалната трагедия 
се превърна във фарс, доколкото в 
ролята на „хегемона”  се вживяха 
тези, които се оказаха близки до 
елцинската върхушка „кърмилни-
ца”…

Моят отговор на втората част 
на Вашия въпрос сега, в началото 
на 21 век, може да ви се стори 
парадоксален: и от „оковите”, и 
от „робството” може да ни спаси 

само просвещението на народа. И 
когато този дълъг и труден процес 
бъде завършен, нашата младеж, 
наситила се на „тежък рок”, на 
„чалга”, на дъвка и питиета, ще 
започне да уважава нашата нацио-
нална история и култура, а милите 
дами в електричките и в метрото 
ще измъкнат от чантичките си 
образците на упадъчната лите-
ратура, създателите на която, от 
уважение към великата руска ис-
тория и великия руски език няма 
да посвещават своите опуси на 
Младенец Скуратов и да наричат 
своите романи „За юнички”...

- Как преценявате състояни-
ето на съвременното руско обще-
ство и какво ни чака за в бъдеще?

- Преценявам състоянието 

като крайно тревожно. Народът 
(при тази си дълготърпимост!) 
напълно е осъзнал, колко е бил 
лъган при преразпределението на 
държавната собственост (вече се 
е задействала заложената от мла-
дореформаторите в началото на 
деветдесетте години под основите 
на държавата „мина със забавено 
действие”). На новия президент и 
на правителството предстои мно-
го сложна задача – да вземе под 
внимание протестните настро-
ения на митингуващите и да не 
допусне нова революция, когато 

възмущението и неуправляемите 
„маси” – не дай Бог! – тръгнат да 
трошат Рубличката. Революция, 
която за Русия като велика страна, 
може да стане и последна. (Откро-
вено казано, мен ме поразява това, 
с каква пренебрежителност към 
общественото мнение днешните 
дебелаци демонстрират обезпе-
чеността си и изкарват на показ 
своето преуспяване: дворци, лич-
ни яхти, самолети, топ-модели, 
гуляи. Преуспяване, което на тях 
им се е паднало по историческо 
недоразумение! Навярно те така 
са повярвали вече на своята за-
щитеност от капитализма и те-
лохранителите си, че направо са 
загубили чувство за социалната 
опасност? И къде са пределите на 

техния неизмерим, шизофреничен  
стремеж за потребление? Как тук 
да не си спомним думите на поета: 
„Мистър Форд, за вашия, за мър-
шавия Ви задник са достатъчни 
две по-просторни коли...”)

А що се отнася до бъдеще-
то… (смее се – Е.С.) то у нас, 
както винаги, е прекрасно… В 
хидрологията има такова понятие 
– „самоочистване на водоема” т.е. 
способността му с усилията на 
живеещите във водата организми, 
да се справи с постъпващите за-
мърсявания и да оцелее. Мисля, 

че руското общество е способно 
да преодолее „замърсяванията” 
в нашия социално-политически 
и духовен живот и като залог за 
това са нашата велика история, 
нашата духовна култура и нашата 
младеж, жадуваща за действия и 
справедливост.

- Сега, ако не възразявате, 
няколко думи за Вас самия. Кога 
започнахте да пишете, каква е 
Вашата съдба, какви творчески 
планове обмисляте?...

- Да си призная откровено, 
след всичко, което с Вас обсъж-
дахме, тази тема ми изглежда 
малко повърхностна…Завърших 
училище със златен медал, после 
Московския Държавен Универ-
ситет и Висшите литературни 
курсове в Института по литерату-
ра „М.Горки”. Късно започнах да 
пиша, защото бях много прилежен 
ученик за „страничните” заня-
тия и просто не оставаше време. 
Първият ми разказ бе публикуван 
през 1965 година. После излязоха 
мои книги в издателствата „Млада 
гвардия” и „Съветски писател”. В 
литературата съзнателно „тръг-
нах” на двадесет и три години след 
дълбока депресия. През следва-
щите двадесет години се учих да 
пиша и обикалях с експедиции от 
Прибалтика до Далечния Изток и 
от Заполярието до Каракум… Реех 
се над Амазонка на въздушен ба-
лон… Лових крокодили-каймани 
в Австралия… Давах съвети на 
Леонид Илич в областта на култу-
рата… Под ръка с известна кино-
дива минах по червения килим в 
Кан… Впрочем, всичко прилича, 
малко на фантазия от моя пореден 
роман…

За творческите планове, както 
и за личната си съдба, ще замълча 
от суеверие. Както винаги работя 
над ново произведение. Един мой 
приятел мъдро отбеляза: „Защо 
пишем? Навярно, за да не го заб-
равим…”

Разговорът проведе 
ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ

Превод от руски НИНА ГУРНЕВА

пъстрил с непристойни ругатни. 
Съществували достатъчно много 
забрани за това за какво не тряб-
вало с него да се говори и предиз-
виквали гнева му: символистите, 
собствените стихове, руската по-
литика, съвременното изкуство, 
романите на Набоков, смъртта... 
„Бунин неоднократно с някаква 
упорита настойчивост се обръща-
ше към темата за смъртта в преде-
лите на руския простор на право-
славния човек – и оставаше пред 
нея в недоумение. Той се спираше 
пред общочовешката тайна за 
смъртта, не смееше да проникне 
в нея – но едновременно с това 
пред него изникваше и друга тай-
на: тайната на отношението към 
смъртта на руския човек. Какво е 
това величие, недостъпно за него, 
руския писател, за разбиране или 
това е варварство, диващина, 
езичество?”. Вярващият човек 
обикновено се смирява пред неиз-
бежната физическа смърт, надява 
се на задгробен живот. При Бунин 
като атеист я няма тази защита и 
много често разговорът се върти 
около общи познати и техните 
битови интереси. Затова навярно, 

Мережковски, общувайки с Бу-
нин, казал, че Бунин му е скучен. 
Зинаида Гирриус го намирала  за 
„забавен”, тъй като за нея скучни 
хора нямало по силата на това, че 
за център на вниманието тя счи-
тала себе си. Едва ли след бутилка 
вино Бунин е можел да говори сам 

за себе си „за големия писател, 
не намерил истинското си място 
в своето време”. През целия си 
живот, започвайки от ранната си 
младост, той си водел двевник. 
Този аспект на неговото творчест-
во представлява голям литерату-
рен интерес, както към личността 
на човека, така и към писателя. 
„... няма нищо по-добро от днев-
ника. – така се изказва самият 
писател за подобна форма на ли-
тературна дейност. Как ни описва 
София Андреевна (Л.Н.Толстой) 
в дневника се вижда най-добре. 

Тук животът е такъв, какъвто е – 
всичко е естествено. Няма нищо 
по-хубаво от дневника – всичко 
останало е заблуда!” (записано на 
28 декември 1928 година)... Днев-
ниците на Бунин обхващат почти 
седем десетилетия от неговия 
живот. Както пише един от из-
следователите на творчеството на 
писателя: „ Бунин в дневниците 
си с пределна искреност и изпо-
ведална сила се саморазкрива...” 
Той изразява в тях своята преда-
ност към изкуството, изяснява 
високата степен на сливането си 
с природата, остро, почти болез-
нено чувства нейната красота, 
говори за мъките на творчеството 
и за предназначението на човека, 
за тайната на неговия живот, из-
разява собственото си страстно 
жизнелюбие и протест срещу 
неизбежната смърт...”. Всички 
дневници на Бунин с изключе-
ние на „Окаяни дни”, където във 
всеки ред блика болка за Русия, 
невъзприемане на революцията,  
са проникнати от изискана тънс-
кост на възприемане на света: от 
умозаключенията до описанието 

ЕДУАРД ПРОСЕЦКИ: „НА НОВИЯ ПРЕЗИДЕНТ МУ ПРЕДСТОИ СЛОЖНА ЗАДАЧА…” 
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Иван Алексеевич Бунин (1870–
1953) е руски писател, поет и 
преводач. Той е първият руски 
автор, получил Нобеловата на-
града за литература през 1933. 
Първоначално пише публицисти-
ка и поезия, по-късно проза, най-
вече къси разкази. Емигрира от 
Русия през 1919 и се установява 
във Франция.
Най-значимите му творби са 
повестите „Село“ (1909 — 1910), 
„Суходол“ (1911), които образу-
ват своеобразна дилогия, обеди-
нена от обща тема — съдбата 
на Русия и руския национален 
характер. Последната му худо-
жествена книга „Тъмни алеи“ 
(1943) е смятана за най-четения 
сборник с къси разкази в Русия 
през 20 век.

на вещите или пейзажите.
С идването на власт на Хит-

лер, Бунин се отказал от каквито 
и да е форми на сътрудничество 
с нацистите. От 1934 до 1936 го-
дина в берлинското издателство 
„Петрополис” излезли 11 тома съ-
брани съчинения на Бунин. През 
1933 година му била присъдена 
Нобеловата награда за литература 
„за изключително майсторство, 
с  което развива традициите на 
руската класическа проза.” През 
последните месеци от своя живот 
той работил над литературния 
портрет на А.П.Чехов и тази него-
ва работа останала незавършена. 
До 1954 година произведенията 
на Бунин в СССР не се издаваха. 
След 1955-та стана най-много из-
даваният писател от първата въл-
на на руската емиграция. „Окаяни 
дни” бяха издадени в самото 
начало на перестройката. Умира 
в съня си в 2 часа през нощта на 
7-ми срещу 8-ми ноември 1953 г. 
в Париж. По думите на свидетели 
на края му, в постелята на атеиста 
Бунин  намерили говорещия сам 
за себе си с името си роман на 
Л.Н.Толстой „Възкресение”.

Преод от руски
ЛЮДМИЛА БОГОСЛОВОВА
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за това събитие. Откликнаха само 
двама: Андрей Сахаров и Даниил 
Гранин.

Няколко месеца по-късно ми 
се отдаде възможност заедно с 
моя приятел – художникът и изку-
ствоведът Йосиф Цисаржевски да 
попаднем без документи в турис-
тическа група на остравски ми-
ньори, която навести Петербург и 
Москва за няколко дни. Задачата 
ни беше да установим контакт със 
Сахаров и да му предадем екзем-
пляр от Харта 77. Не открихме 
Сахаров в дома му, той бил в Гор-
ки. Но се срещнахме с Гранин и го 
помолихме при удобен случай да 
предаде писмото на Сахаров (най-
добре в парламента). В това време 
в Русия имаше много по-голяма 
свобода отколкото в  сталинска 
Чехословакия под ръководството 
на „следавгустовската власт” на Г. 
Хусак. 

През януари 1989 година че-
хословашкият дисидент Милан 
Шимечко отпечата във френския 
вестник „Монд” статията „Съ-
вестта на руската интелигенция”, 
която в своя бр. № 9 препечата 
списание „Чуждестранна литера-
тура”. По повод на тази статия Гра-
нин написа открито писмо до мен 
и до Цисаржевски, в което много 
остро, развълнувано и справедли-
во, принципно осъждаше нашест-

вието на войските в Чехословакия 
през август 1968 година и показа 
как то дълбоко е разтърсило съ-
вестта на руската интелигенция, 
както и какъв тежък удар е на-
несло на руско-чехословашките 
отношения. И като следствие на 
това е пострадал чехословашкият 
народ и неговата интелигенция. И 
как е погубена Пражката пролет 
от 1968 година, която се явява 
предтеча на съвременната съвет-
ска перестройка. Гранин напразно 
се опитвал да помести писмото в 
„Съветска култура” или в други 
периодични издания и затова ре-
шил да изпрати писмото си лично 
до мен, за да се възползвам както 

намеря за добре.
Накрая, като една от послед-

ните страни от съветския блок и 
нашата страна се включи в новите 
събития от 1989 година. Те започ-
наха с демонстрации на студен-
тите по повод 50- годишнината от 
разгрома на фашизма. Студентите 
започнаха също стачка, към която 
се присъединиха и актьорите от 
театрите.

Веднъж, към края на тези съ-
бития, получих писмо от Гранин. 
Веднага го преведох на чешки език 
и го предложих на различни вест-
ници и списания – някои от тях го 
напечатаха. Същото това писмо се 
четеше в театрите: стачкуващите 
актьори организираха за зрители-
те събрания, на които представи-
тели на студентите и дисиденти (в 
това число и аз) обяснявахме сми-
съла на демократичната промяна 
в Чехословакия. В някои театри 
актьорите с развълнувани гласове 
четяха в мой превод „Писмото 
на Гранин”. По такъв начин то се 
превърна в първата публична под-
дръжка на нашите демонстрации, 
дошла у нас от името на извест-
ния съветски писател. Тогава по 
улиците и в градския транспорт 
се разпространяваха листовки с 
лозунги, сатири и цитати от авто-
ритетни хора, сред които и откъси 
от „Писмото на Гранин”.

Превод от руски
КИРИЛ ТОДОРОВ

СЛОВО ЗА ДАНАИЛ ГРАНИН
От стр. 7

ЮЛИАН ЛЕВЧУК

ЗВЕЗДАТА НА ЛЮБОВТА

Присвяткват звезди над земята 
и тихо луната изплува,  
говорят те с мен в тишината 
не ми е до сън –  ще лудувам. 
 
Звезда търся горе, над мене.  
Къде ли е мойта – не зная? 
Любов да усетя без време   
и вечност – следа да оставя.    

Любовна звезда на небето   
намерих сред  тъмно пространство 
и в огнен час боря се – ето: 
за мене е – моят е шанса. 
 
Сияе от щастие цяла 
и влюбено гледа над всичко –  
над пътя ми жизнен е спряла 
и чувствата святи, отприщва. 
 
Звездата там свети, сияе, 
в началото пътя ни вижда 
и с нежност, красива,  влияе 
и утрешни стъпки предвижда. 
 
Над нас е безкрайно небето,
начало то няма, край – също 
и зная, дълбоко в сърцето 
венец любовта ни обгръща. 
 
И в Божия Храм ще е всичко: 
невеста ще стане съдбата –  
с любовта духа ще очистят 
в свят брак днес небето с душата.

* * *
Срещнахме се във Одеса, 
на разходка те поканих. 
Къпахме се: плаж, принцеса... 
И напълно се забравих.
 
Влюбих се аз до полуда. 
Всяка нощ сега въздишам. 
И присънваш ми се – чудо. 
Да живея?... Как да дишам?... 

Аз следите ти целувам 
всеки дъх и поглед хващам: 
земна си любов, но плувам 
сред вселената ме пращаш. 
 
Казвай! Скоро да се видим. 
Няма как да те забравя 
аз признание красиво
край морето ще  направя. 
 
Ще послушаме прибоя –  
химн любовен ти ще чуеш
с много нежност мисъл своя 
за мечтите ще откриеш....  

Викам те, ела любима –  
изгрева ще срещнем с тебе. 
Ти съдба ще си ми, зрима – 
в химн вълните нежно стенат.

* * *
Скъпа, желана и нежна –  
с цялата си душа те разглеждам. 
В тебе аз страстно, копнежно
в очите мили, тихо се вглеждам. 
 
Потъвам в дълбините аз 
тайни сърдечни да разгадая.
Изпадам в любовен захлас. 
И за двама ни смело мечтая. 

Много красива си, мила! 
Любувам ти се при срещите ни. 
Желана си, даваш сила 
като вечната пролет насреща. 
 
Намислил съм желание –  
опитай се да го разгадаеш,
ела, не е страдание:
ти невестата моя ще станеш. 
 
Ако искаш – моя жена 
и моя съдба до гроб, заветна.  
Като гълъбчета сега 
ще се венчаем в храма, ще светнем. 
 
Скъпа, нежно желана си –  
без теб светът земен не ми е мил. 
С душа и сърце – безбрежно –  
влюбен в тебе всеки миг съм бил.

СЪРЦЕТО ЧАКА
Облаци обгръщат днес земята –  
чака тя настъпващата пролет. 
А в душата ми Татяна, свята,
идва и мечтите ми са в полет. 
 

Зад мъгливата вълна наблизо, 
чувам аз как любовта ми шепне.  
И сърцето пролетта загриза – 
свободата робство ще отметне. 
 

И в гърдите ми капчук запява, 
и тупти, и блъска се прибоят, 
влезе ти в душата – сред застоя, 
и наричам те от днеска – своя. 
 

Щастието в мен сега прелива –
радостно е, май, да се живее,
любовта е в дните ми, красива, 
и готов съм след пожар да тлея.

ПИЕТА
При светлината искам на Луната 
да дойдеш ти тъй плахо, тихо, 
в очите ти любов да чувствам – злато,
да пали страст, да бъдеш вихър. 
 

И като мълнии да са ръцете 
над нас и буря  да се вие – 
така в морето чувствата, отнети 
от някой бряг не ще се скрият. 
  

Аз с цялото сърце сега те чакам –  
да ме притиснеш все  копнея 
и с тялото ти, от любов излято, 
живота си за миг да слея. 
 

На светлината на Луната чакам,
в краката ми прибоят  пее –  
не се оплаквам, не, не се оплаквам 
надеждата за теб живее.

Превод от руски
СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

Известният руски поет 
Юлиан Левчук, член на Съ-
юза на писателите на Русия, 
секретар на ръководството 
на Московската областна 
писателска организация, член 
на Академията на Руската 
словесност е лауреат на много 
литературни конкурси и но-
сител на повече от 20 лите-
ратурни награди.  Неговите 
стихотворения са поразител-

но искрени, по тях са напи-
сани над 30 песни. Автор е на 
22 стихосбирки. Последната 
–  „Деветият бал на любовта” 
е получила награда за най-ху-
бава книга за периода 2008 – 
2011 година. Книгата вълнува 
силно руската читателска 
аудитория и нарежда автора 
й сред имената на признати-
те и ценени имена на любов-
ната лирика в Русия.

На 5 март 2012 г. Президентът на Руската Федерация Дмитрий 
Медведев назначи първия заместник председател на комитета на 
Държавната дума по международните работи Константин Косачьов 
за ръководител на Россътрудничество.

ЛИТЕРАТУРА, ОБЩЕСТВО, СЪБИТИЯ

На общо събрание на 
членовете на Московската 
градска организация на Съюза 
на писателите на Русия с ли-
тературната награда на името 
на В. В. Маяковски като ла-
уреат на конкурса „Най-до-
брата книга 2008 – 2011” за 
стихосбирката „Отивам да 
послушам циганската есен” 
и с орден „В. В. Маяковски”  
на 28 март 2012 г. е награден 
Всеволод Михайлович Куз-
нецов – писател, преводач, 
журналист, зам.главен редак-
тор на „Есенински Булевард”. 
Честито!

ЛИО
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на в. ”Литература и Общество”за съвременна руска 
литература е печатен орган на Сдружение Литературно
Общество – Варна и на Съюз на писателите на ХХІ век

Излиза на български език
Главен редактор Станислав Пенев (Варна, България),

зам. главен редактор Евгений Степанов (Москва, Русия) ,
зам. главен редактор Всеволод Кузнецов (Москва, Русия),
редактори: Людмила Богословова, Юрий Апрелев, Нина 

Бурнева, Екатерина Стоянова, Цачко Цачев
Контакти: eseninbul@abv.bg и stepanovev@mail.ru

За теб едва минута е минала, а за 
мен като че ли час. Ти се скри някъде 
само за един час, а аз не знаех вече 
къде да се дяна.Ти отиде на среща, а 
аз откачих. Знам, че е сложно, че не 
се разбираме един с друг,тъй като ти 
си дошъл на земята такива сложни 
задачи да решаваш, а аз съм само 
жена. Така и не можеш да ме разбе-
реш, както и не можеш за дълго да ме 
забравиш.

Денят се случи слънчев, днес 
отидох на работа. 

Беше ми радостно и страшно. Не 
знаех какво да очаквам. Вратата се 
отвори и ми се стори, като че ли сега 
влизам в живота си. Усмихнах се. Бях 
длъжна сега така да се държа, въпре-
ки че в живота ми нито веднъж не 
ми бе провървяло. Аз всичко пре-
живях. Обиди, оскърбления, всичко 
изтърпях, всичко преодолях. Съумях 
да се изправя главно, защото вече 
имах житейски мотив – моят малък 
син, който ми нареди да живея и 
всичко да простя.

С усмивка пристъпих в голямата 
сграда на три етажа, отворих врата-
та от тежко дърво – на мен от сега 
нататък ми предстоеше дълго да я 
обитавам. Висок таван, огромен хол, 
но тук имаше нещо не както трябва. 
Могъществото на всичко затъмня-
ваше старостта на сградата, която 
навяваше и някаква печал. Влязох 
в просторна зала, в която седяха 
много хора. Всеки на своята маса, те 
пишеха статии или нещо друго, но 
се занимаваха с нещо много важно. 
Мен са чакали, знаех си аз. И Мария 
Ивановна търсех, тук главна би тряб-
вало да бъде. Но на невисокия ми 
въпрос къде мога да я намеря, никой 
не отговори. Тогава реших да попи-
там по-силно и се оказа, че всички 
изплаших. Оказа се, че не всичко е 
така радостно, както го очаквах. Ако 
бях  красива и наконтена девица, 
то беседата ни би тръгнала по друг 
начин. Но аз се представих пред тях 
като другата, не тази която трябваше 
да бъде. Оказах се с невисок ръст, не 
съвсем слабичка, очите ми нито тъм-
ни, нито светли и с руса коса. Само 
се усмихвах и мислех, че съм права, 
но моята радост срещна преграда и 
се натъжих.

- Аз ще ви заведа при нея - каза 
ми една жена и тя навярно не беше 
чак толкова строга, навярно защото 
сърцето й не беше още толкова зам-
разено от нашия живот. Тръгнах след 
нея по коридора, където на пода, 
лежеше зелен и безкраен килим. 
Отдясно се отвори врата и влязох 
в кабинет, където вече бе тясно, 
масите – малко. Но все пак – три. И 
зад едната се оказа, че седи Мария 
Ивановна. Тя също беше много за-
ета, но ми каза „минутка”. Аз носех 
в главата си фразата – При Вас ме 
изпрати Наталия Петровна. Тя, раз-
бира се, за това знаеше. Може би не 
беше радостна, че ме вижда, но какво 
да се прави? Вече беше обещала.

- Как се казвате? От кой ВУЗ сте? 
Разбрах. Работила ли сте някога? Ето 
ти хартия, писалка. Напиши ми за 
себе си всичко тук. Днес ще започ-
неш ли работа?

- Да – отговорих аз, но сега все 
още съвсем не разбирах как ще стане 
да издържа тук.

И се върнахме в стаята, в коя-
то първоначално търсих Мария 
Ивановна. Тя влезе сега там с мене.

Каза на колектива:
- Новичката дойде при нас. 

Запознайте се, Татяна.
- Това е всичко Татяна, разпола-

гай се, аз тръгвам. Утре започваме в 
7 часа сутринта.

Аз исках да я запитам нещо, но 
вратата се затвори и останах да стоя 
като ученичка на дъската, не знаеща 
урока си. След минута пауза още 
продължавах да стърча сама. Всички 

мълчаливо пък продължаваха своята 
работа.    

- А каква съм аз? Нима тук съм 
невидима? Така безучастно ли ме 
изхвърляте? Хм, какво да правя? 

Обходих с поглед големия ка-
бинет, но в него нямаше нито една 
свободна маса, едно-едничко място 
за мен. Какво ли да направя? Защо 
дойдох? Отново ли нищо не се полу-
чи при мен? Така хладно ми стана в 
тази секунда и толкова неловко.

- Хм... А... Татяна, да? Е, ела на-
сам. При мен, разполагай се тук. Има 
малко нощно шкафче – не можеш и 
вещите си да сложиш на него. Всичко 
е нормално, ще живеем. – и се усмих-
на. Стана ми така леко, като че ли 
оживях. – Анастасия съм аз.

- Много ми е приятно. – Аз 
също се усмихнах, като че ли много 
съм й благодарна.

- Виж, тук има статия и ние ще 
я редактираме сега. Вземи молива. 
Всички знаци знаеш, нали?

- Аз ли? Разбира се.
- Тогава днес с това ще бъдеш 

ангажирана.
И животът започна. Животът 

потече. Бързо пребяга работният ми 
ден… 

Излязох от ка-
бинета, Анастасия 
се задържа малко 
след мен. По кори-
дора, подсмихвай-
ки се, тръгнах към 
изхода.

- Здравей! От какво толкова си 
доволна?

Аз се изплаших – кой е този? 
Пред мен стоеше мъж на средна въз-
раст, много висок с приятна външ-
ност. Както усетих той беше делови, 
дори властен, но и приятен. Смутих 
се много и почти не вдигайки очи, 
поделих с него усмивката си. 

- Татяна, време е.
С него тя не размени нито дума. 
- Казвам се Евгений, Татяна!- 

подхвърли след мен той.
- Не е необходимо, Таня, той не е 

приятен тип, - ми каза Анастасия.
- М... - а аз донякъде го харесах. 

Но дума не казах, а в главата ми 
всичко за секунда се подреди добре.

Вечерта се върнах вкъщи. В 
своята малка квартира на края на 
града. Там живеех с майка ми. Така 
се получи, че с мъжа си се скарах, 
защото просто някак изведнъж и 
горчиво схванах, че той не ме оби-
ча. А на моите ръце остана малкия. 
Моят син, плод не на нашата любов, 
но сега – част от мен. И без него аз 
никъде вече не можех да отида. Така 
се  получи, че срещнах „любия“ мъж 
години назад. Всичко много бързо се 
завъртя, а после случайно разбрах, 
че е било игра. На него просто му 
е било удобно така. Но, какво да се 
прави?! А трябваше да живея, бях 
длъжна!

Не само сега ми беше толкова 
сложно, но и в толкова нощи, лягай-
ки в кревата, исках да заспя и никога 
очите си повече да не отворя, но 
сутрин ставах и казвах:

- Животът е прекрасен! Аз 
тръгвам! И на масата да сложа каша, 
бегом да се подготвям за деня бях 
длъжна. Обличайки се бързо да при-
готвя и Артьом и в градината да го 
заведа. Набързо се вчесвах, прибирах 
косата си. Лицето си напудрях, с 
малко червило освежавах устните си 
и хуквах по задължения.

- Котенце, обичам те…
Скоро по полянката забързвах. 

Втурвах се по стълбата колкото 
сили имах. Малко нелепо изглеждах. 
Малко закръглена бях тогава, но аз 
искрено бързах и знаех, че каквото и 
да стане, аз трябва да стигна навре-
ме…

А тук, някакъв странен тип. 
Огледах се – той с горда осанка се 

отправяше към изхода - към мен.
- О, Боже. Къде да се дяна?
Добре, това не съм аз. Защо ми е 

всичко това? Нали раната от раздя-
лата ми е още свежа. 

- Здравей, чаровнице! – каза ми 
той. 

- Здравей.- изплашено го погле-
днах в очите.

- Как се казваш?
- Татяна.
- Новичката значи? 
С подчертан интерес той ме 

огледа.
- Аха! - казах и си спомних, че 

трябва да бягам – отдавна бях длъж-
на.

- Хубав ден! - Аз напрегнато, 
бързо тръгнах и от уплаха изтървах 
чантата си.

Всичко каквото беше в нея се 
разлетя.

Изведнъж сълзи ме задушиха – 
каква съм такава пъзла, помислих за 
себе си аз.

Той погледна, но да ми помогне 
не се зае. Само ме гледаше с хитрата 
си усмивка.  

Анастасия ме посрещна с по-
мръкнал поглед, като че ли чувст-

ваше, че пак съм се 
виждала с него и от това 
дори не съм можала да 
помъдрея.

Но какво вече с мен 
беше се случило?

....
Е, така се случи, 

сама не разбрах как, 
отидох на среща с него. 
Покани ме на театър. 
Той не ми беше много 
мил, но толкова много 
ми се искаше да получа 
от някого топлота и 
нежност. А с него постепенно свик-
нах. Стори ми се, че съм му интерес-
на. Не знаех истина ли е или много 
ми се искаше да вярвам, че е така. 
А да се откъсна от работата си и от 
бита ми ми се искаше толкова много, 
защото моят живот беше пренатова-
рен. Необходимо беше да го променя 
и да го изпълня не толкова със сми-
съл и съзнание какво съм длъжна да 
правя, а с това, че съм нужна и нежна 
като жена. 

Поддадох се. Той беше властен, 
строг човек, но в същото време 
и много слаб. Често общувахме. 
Можехме да се срещнем на обед. 
Можехме с него и с детето в парка да 
се разхождаме. Той беше много горд 
с това, че ми е дарил радост. А аз – 
малко непохватна, с тежък и нелек 
живот и вече „смачкана” бях безумно 
радостна. А той през цялото време 
ме командваше. Харесваше ми това 
време… Но веднъж настъпи момен-
тът на истината.

Отидохме на рожден ден на 
негов приятел. Там ситуацията беше 
такава, че никого не познавах и се 
почувствах малко неуютно. Имаше 
една девойка – стройна, весела, беше 
сама. Всички я гледаха с интерес. 
Видимо беше, че беше привлекател-
на. На всички говореше само за това 
какво е направила, какво е достигна-
ла, къде е била. А аз внимателно слу-
шах и гледах, все пак интересни ми 
бяха нейните истории, но не можах 
да разбера само едно – че историите 
й завлякоха и моя избраник. После се 
веселихме, хапнахме малко и пихме. 
Когато ни изпратиха и се прибрахме 
и останахме сами, той ми се стори 
мълчалив. 

- Какво затихна изведнъж? Ха-
ха, на мен празника ми хареса? А на 

теб?
- На мен също – някак глухо ми 

отговори той. 
- А видя ли как танцуваше 

Димка?
- Видях, видях…
- Е, какво? Да не съм те разстро-

ила аз нещо?
- Да отслабнеш ти трябва да теб 

първо, а след това такива танци да 
подкараш.

Някак неприятно ми стана. 
Някога слушах такива думи, но отно-
во – не, не трябва да се повтаря това 
отново сега!

- Да беше погледала добре 
Вероника. Да беше взела от нея при-
мер. 

Аз не знаех какво точно бях 
длъжна да направя. Нима беше в 
силите ми за секунда да променя 
живота си? А и как мога да съм аз до 
нея? Тя е такава… Аз и да се опитвам 
и да не се опитвам, да се старая или 
не, никога няма да стана като нея. 
А на следващия ден за работа както 
обикновено, летях. Правех всич-
ко така старателно, като че ли бях 
длъжна. И цялата седмица минаваше 
така, като че ли съм мъртва.Каквото 

и да станеше 
вършех нещата 
така. Душата 
ми беше зам-
ръзнала. Нямах 
сили.И слабото 

чувство, което в себе си раждах, като 
че ли губех. Аз не знаех, че може така 
лесно да се смени една фраза с друга. 
Но да се разделя с Евгений не смеех 
и много се боях да остана отново 
сама. Така мина и цял месец, душата 
ми както преди беше хладна. Той 
стана какъвто беше и преди – повече 
властен, но слаб, много мнителен.Той 
преживяваше всяка незначителна 
работа – и най-дребната. А аз винаги 
бях в негово подчинение и не смеех 
да възразявам. На мен ми се стру-
ваше, че бях длъжна, задължена му 
бях да го уважавам, да го обичам. И 
ето какво се случи с мен. Оставих се 
на това състояние още половин го-
дина, а после разбрах, че съм болна. 
Мисълта за това, че съм изменила на 
себе си ме душеше ден след ден и в 
резултат на това целият ми органи-
зъм започна да се съпротивлява на 
света. Моят живот сега като че ли се 
самозаключи, за да не обременява 
никого.Майка ми започна много да 
ми помага за детето, а при мен ту 
пристъп на слабост ще се случи, ту 
неспокоен сън, но аз работех и хо-
дех по доктори. Евгений като че ли 

вече не можеше да ме понася. Не, че 
просто редом до мене беше, но той 
навярно за себе си беше решил, че не 
му е нужна моята загриженост. И въ-
преки всичко останах са. Аз така се 
мятах, така преживявах, така исках 
да се изтръгна от клопката на моя 
организъм. Но той ме душеше, той 
нещичко се опитваше да ми покаже. 
Той искаше душата ми, явно за да я 
изтръгне. Но аз не можех, не можех 
сама да се боря. Какво трябваше да 
направя? Аз умирах. Животът ти-
хичко си отиваше от мен. Рак – това е 
то, че е рядкост, разбира се не можеш 
да кажеш, но ми беше и някак стран-
но. Как така точно с мен това пък се 
случи? И си седях така в клиниката – 
вече бях отдавна обречена и ми беше 
много печално на душата. И в този 
момент със своя поглед обгърнах 
двамата младежи. Девойката –  нем-
ного висока влезе сама, слабичката й 
фигурка се клатеше. И младият човек 
след нея. Висок, интересен. И двама-
та бяха облечени много добре.        

„Какво правят тук с нея?” по-
мислих аз предвиждайки точната и 
очевидна ситуация. 

- Кой е последен за професора? – 
попита опашката тя.

- Аз, - отговорих аз.
- Добре, - каза тя – аз съм след-

ващата. И седна до мен.
Дълго мълча, но в очите й про-

четох надежда – чиста надежда жи-
вееше там.

- Татяна – представих й се на 
свой ред. 

Отначало удивено погледна към 
мен.

- Извинете ме, но е трудно да се 
мълчи, а ще ни се наложи сигурно не 
един час да почакаме. 

- А какво се е случило? Защо?
- Професорът ще се забави ка-

заха…    
- Алис, аз ще тръгна тогава. Ти 

чакай, ще се върна за теб. 
- Добре, Макс. -  Усмихна се и 

нежно го целуна на прошаване.
Когато той замина между нас се 

завърза разговор и аз разбрах, че не 
съм сама в бедата, но тук имаше не 
само това, от което аз бях недоволна 
– че съм пълна. Моят организъм бе 
престанал да се бори. Но понякога 
се случва и така, че си много красива 
и млада, а те постига участ, която ме 
очакваше неотстъпно и мен. 

Тя като мен беше разстроена, 
обичала своя мъж, всичко му про-
щавала, той бил доволен от това – за 
статуса така и трябвало да е, не мо-
жел да я остави в трудната минута. 
Тя била готова през всичко да мине, 
била готова на света да прости за 
това, че той й давал да го обича. Тя 
простила и униженията, които по-
несла, защото между тях какво ли не 
се е случвало… Тя, както и аз, искала 
внимание. А той бил мъж, той бил 
силен, неговата задача на планетата 
не била такава. Любовта не е грани-
цата на рая.

За него любовта, уюта и дома са 
приложение към огромния му жи-
вот, за нея животът им е очернен и за 
нея любовта е границата на рая.

Превод от руски
ВЕСЕЛИН АСЕНОВ

АНГЕЛИНА  ШЕСТАКОВА

СЪРЦЕТО Й Е НАРАНИМО…
                   - разказ -


