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Историята на литера-
турата и изкуството знае 
множество факти, когато 
ранният и шумен успех 
или криворазбраната сла-
ва са погубвали таланта. 
Моят баща, Александър 
Фьодорович Филатов, успя 
да избегне, именно, това. 
Вероятно не му се е отдало 
лесно. През ранните си 
години той вече е бил изда-
ван, срещал се е с Алексей 
Максимович Горки и е 
слушал неговите похвали; 
също така той е бил и най-
младият участник в 1-вия 
Всесъюзен съвет на съвет-
ските писатели.

След излизането си 
от тежкото детство на безпризорен 
пройдоха, Александър Фьодорович 
Филатов израства в поет-работник, 
поет-фронтовак, поет-есенинец, за 
когото светът на работниците, а най-
вече на работниците на московския 
металургичен завод „Сърп и чук”, 

става истински роден университет. 
Там той опознава труда на работни-
ците, намира непресъхващ източник 
на теми, наблюдения, художествени 
образи.

На него са му давали прекра-
сен урок писателите от по-старото 
поколение. Често е идвал в завода и 
В. Бахметев, изучавайки любопитно 
през това време живота му и съби-
райки материал за романа си  „Прес-

тъплението на 
Мартин”.

В литератур-
ното дружество 
„Валцовка”, 
което той дълги 
години  ръково-
ди, заводските 
писателите се 
срещаха често с 
Александър Фа-
деев, А.Сурков, 
А.Недогонов, 
А.Жаров, 
А.Тарасов-Роди-
онов, Н.Ляшко.

Десетки 
години, без да 
прекъсва връзка-
та си със завода, 

Александър Филатов 
постоянно бил на път, 
откъдето получавал 
и нови впечатления, 
проверявал изводите 
си, сравнявал своето 
творчество с дейст-

вителността, записвал вицове. 
Поетът-патриот, любознателно 
се взирал в живота, радвал се на 
успехите си и се притеснявал за 
своите провали.

В един от районите на Си-
бир А.Филатов срещнал преко-
мерно въодушевен председател 
на градски изпълнителен коми-
тет. Стопанството на града било 
под всякаква критика, а той 
все казвал само едно: „Нашият 
прекрасен град”.

– Приятелю, погледни вни-
мателно, – рекъл му Филатов – може 
би ще видиш нещата не само в розов 
цвят.

Стиховете на Филатов излъчват 
радост, изпълнени са с любов към 
човека, към работника, който с труда 
си укрепва могъществото на своето 
отечество. На Филатов му били чуж-
ди оплакванията, фалшивият афини-
тет към истината.

На поколението на А.Филатов се 

паднаха много трудности. Това беше 
удивителна епоха – с кристална вяра 
в бъдещото, с непознати на  исто-
рията оптимизъм и ентусиазъм. Аз 
добре си спомням, как с труда си, с 
вдъхновението си, това удивително 
поколение се стремеше да постигне 
разцвета на Родината си; спомням си, 
колко пламенни стихове и песни са 
били написани по това време, колко 
цветни агитационни плакати са били 
нарисувани, колко топли срещи 
бяха направени с многохилядните 
читателските аудитории на различни 
места из страната.

Но на плещите на това поколе-
ние се паднаха и жестокостите на 
една война, когато одухотвореното 
слово бе еднакво чакано и желано 
и на фронта, и в тила; когато един-

ствено то помагаше за преодоляване 
на трудните години с чест и слава за 
страната – в името на победата над 
фашизма, над най-ненавистния враг 
не само за нашия народ, но и за це-
лия цивилизован свят.

Това поколение е имало и пла-
шеща, неразбрана тайна – тайната 
на унищожаването на собствения 
си народ; имало е и страшни нощи 
без сън, и още по-страшни сутрини, 
оповестяващи за изчезването на при-
ятели –  хора, ярки и талантливи.

Появявали са се (предимно при 
хора, които са преживяли твърде 
много ) и мъчителни въпроси: защо 
нашият народ – именно нашият на-
род! – никак не може да се освободи 
от мизерията и несправедливостта?

Имало е и тежки, изморителни 
минути, в които липсва желанието 
за живот, а те влече да залегнеш на 
дъното.

Баща ми хвърли много сили, 
фактически посвети огромна част от 

Владимир Силкин е поет, публи-
цист, обществен деец, журналист, 
офицер, учен… Изминал е сложен 
житейски път. Щедрата съдба 
дарява Владимир Александрович не 
само с удивителна литературна 
дарба, но и с признателността на 
съвременниците: носител е на де-
сетки държавни и обществени на-
гради, ордени, медали, лауреат е на 
много фестивали, на международни, 
руски, регионални и областни пре-
мии и почетни дипломи в областта 
на литературата и журналистика-
та. Автор е на десетки книги и на-
учни разработки, заслужил деятел 
е на културата на Руската Федера-
ция, професор, академик на няколко 
академии, секретар на Съюза на 
писателите на Русия, председател 
на Съюза на писателите баталис-
ти и маринисти…

-Владимир Александрович, 
какво ви накара да сложите на 
плещите си  тежкото бреме на пи-
сателския труд?

-Когато нашите трима космона-
вти не се завърна на Земята бях сил-
но развълнуван. Отидох при баба, 
взех ученическа тетрадка и написах 
първите си стихове. От този мо-

мент нататък започнах да 
пиша стихове постоянно. 
Бях малък – на 11 години. 
Оттогава започнах да по-
сещавам и литературното 
обединение при районния 
вестник „Авангард” (сега 
„Ряжски вести”), дружбата 
ми с което не е прекъснала 
и до сега.

-А съвременната мла-
деж не е ли изгубена вече 
за литературата?

-Ама, моля ви се, няма 
такова нещо! Например, 
с Анатолий Николаевич 
Ежов – президент и редак-
тор на Международния 
институт по управление, организи-
рахме фестивал „Северна Двина”, в 
който участваха деца от Архангелск, 
Ярославл, Иваново и Волгоград. 
Най-добрите им стихове ние изда-
дохме в отделна книга. Повярвайте, 
това са надарени, талантливи деца, 
които създават изумителни произ-
ведения!

-Какви теми са ви близки днес?
-Вероятно темата за носталги-

ята. Тя винаги присъства в моето 
творчество: откакто заминах да 
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живота си на възстановява-
нето на славното име на ве-
ликия руски писател Сергей 
Есенин, на пропагандата на 
неговото самородно твор-
чество. На приятелските 
срещи  А.Филатов обичаше 
да чете стиховете на Есенин 
– трудно може да се намери 
по-искрен поет, толкова 
дълбоко обичащ Родината 
си, какъвто е бил Есенин. 
Обичта си към него, към 
Русия Александър Филатов изрази в 
поемата „Майката на Есенин”.

Но баща ми до края на дните 
си така и не съумя да разбере и да 
повярва,  че именно ленинската иде-
ология раздели страната на нужни 
и ненужни хора, на герои и врагове 

на народа. 
Той, както и 
повечето от 
неговите съв-
ременници, 
дълго време 
мислеше, че 

това е „някой си” там горе, който 
спира живителните процеси от личен 
интерес, и стига този „някой си” да 
си замине – и всичко ще се промени 
към по-добро като в приказка.

Твърде малко хора имат въз-
можност през живота си да опознаят 
разочарованието в идеалите си, раз-
двоението на душата по Достоевски. 
И, не дай Бог, да преживееш това, 
не дай Бог, да го видиш. Аз, за мое 

голямо съжаление,  видях всичко 
това. Видях го – в кристално чист 
човек с голям талант, в човек, който 
се отличаваше с огромен оптимизъм 
и любов към живота, който можеше 
да „запали” всеки, който е до него. 
От това, което съм видял, произтича 
огромната болка, с която живея.

Ние, сегашното поколение, 
разбирайки безперспективността на 
пътя „за никъде”, който следваме, се 
включихме в процеса на преобразу-
ване на Русия, в процеса на нейната 
демократизация, нейното изправяне 
на пътя на всечовешко цивилизова-

но развитие. Разбира се, по-
голямата част от това, което са 
правили нашите бащи, искре-
но вярвайки в догматичните 
заповеди, сега се възприема с 
горчивина. На нас ни е много 
добре позната лъжовността на 
двойните стандарти и принци-
пи на тоталитарната държава, 
десетки години държаща ми-
лиони хора в идеологическо 
робство, в режим на граж-
данска война – и отворена, 
и скрита, когато едната част 

на обществото унищожава другата, 
когато под репресия са попадали 
цели народи.

И все пак, всичко това – е наша 
история, която, като и родителите, не 
се избира и с която не се подиграват, 
а възприемат каквато е, правейки 
своите изводи за бъдещето.

Превод от руски ЯНА БУРНЕВА

служа, вкъщи се връщах изключи-
телно рядко. Още с пристигането си 
отивам на река Хупта на риболов. 
Седейки с въдицата, си спомняш с 
часове за миналото. Така идват и 
теми, раждат се и стихове. А има 
и друга река – Ранова. Наместиш 
се под дърво, за да не те напича 
слънчицето и вадиш рибка, а ако 
не кълве – записваш по нещичко в 
бележника си...

-Известният поет Сергей Ос-
тровой навремето казваше, че от 
самото утро заставал зад  „струга” 

– бюрото, и работел до вечерта...
-Не, при мен този процес, като 

правило, върви през нощта. Когато 
още нямаше компютри, сядах зад 
бюрото и скърцах с писалката. Сега 
работното ми място е над клавиату-
рата. Понякога, особено напоследък, 
се принуждавам сам да пиша нещо 
и на ръка. 

-А вдъхновението?
-Това е нещо непредсказуемо. 

Говориш, например, с някого – и из-
веднъж нещо ти се появи в главата. 
Най-важно е да успееш да запишеш 
мисълта, а след това да я отразиш и 
в стихове. Иначе, озарението идва 
при мен доста често, но се казва – 
„да уловиш мига”.

-Повече от поетите мислят, че 
между стихове и песенни текстове 
има  огромна разлика.

-Да, въпреки че аз практически 
не пиша текстове на песни. И коле-
гите често ми казват: за какво ти е 
да правиш това – твоите стихове и 
така са музикални. Разбирате ли, че 
истински, талантливи стихове (сега 
не говоря за себе си) се пеят сами по 
себе си, летят, вихрят се, танцуват, 
ако искате. Във всяко от тях може 
да живее някакъв определен мотив, 

да има неосъцзнат музикален зами-
съл. Затова трудностите на отделни 
автори, които обвиняват даден 
проблем, смятам за измислени. На 
лош танцьор винаги нещо му пречи. 
По моите стихове, между другото, 
са написани повече от 200 песни, 
които се изпълняват от заслужили 
артисти на Русия като Александр 
Маршал, Леонид Шумски, Галина 
Шумилкина, от народната артистка 
на Русия Лариса Трухина и от други 
изпълнители. Сега с Юрий Евгени-
евич Бирюков готвим нова книжка с 
детски песни. Той предлага тя да се 
казва „Барабашка”, а аз – „Някога е 
бил бикът биче”. 

-Откъде съществува при Вас 
тази любов към земята?

-Още от детството, което съм 
прекарал в село Малка Кременовка. 
Наскоро минавах от там с влака: 
малката рекичка, която често пре-
съхваше, се оказа изненадващо пъл-
на с вода, и о, чудо! един от комини-
те пушеше. Значи, живо е още род-
ното село. Преди време посвещавах 
на него стихове, изпълнени с болка 
по хиляди и хиляди подобни малки, 
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В къщи, в работния кабинет

Среща с читатели

1942 г. - преди заминаването за фронта

У дома пред библиотеката и 
къта на Сергей Есенин
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В Москва на 3 юни 2011 г. в ат-
риума на Всерусийската библио-
теката за чуждестранна литера-
тура на ул. „Николоямска” 1 (на 
Таганка) бе открит бюст-памет-
ник на класика на българската 
литература Иван Вазов. На це-
ремонията присъстваха минис-
търът на външните работи на Р 
България – Николай Младенов, 
зам. министърът на културата 
на Руската Федерация – Андрей 
Бусигин, писатели, интелектуал-
ци, много граждани. Паметни-
кът на Иван Вазов е изработен 
от арменския скулптор Левон 
Балтаян, роден и израсъл в Бъл-
гария. Значимостта на този акт 

се подчертава не само от 
мястото, където е поста-
вен този паметник, но и 
от присъствието тук на 
бюстовете на Дмитрий 
Лихачов, Чарлз Дикенс, 
Абрахам Линкълн, Си-
мон Боливар и на много 
други световноизвестни 
личности. 
ВСЕВОЛОД КУЗНЕЦОВ

ПАМЕТНИК НА ИВАН ВАЗОВ В РУСИЯ

безперспективни села, унищожени 
по теорията на академик Заслав-
ска. Най-яркото ми впечатление от 
това време е – навсякъде дръвчета, 
малки горички от двете страни на 
железницата,често събирах там 
гъби, и от ляво горичка, и от дяс-
но… Плодородни плодови градини. 
Вкъщи – аромат на ябълки антонов-
ка, които сме имали и през зимата. 
Баща ми предварително ги слагаше 
в сено на тавана. Вземеш ябълка с 
мирис на лято, раздрусаш я, и чак се 
чува как семките вътре се движат. 
А мариновани ябълки! Баща ми ги 
правеше в голямата бъчва – толкова 
са вкусни!

-Някои смятат, че само човек 
от народа, преминал през различ-
ни изпитания и възпитан в труд, 
може да стане истински литератор. 
В връзка с това, какъв писател 
може да се роди в Москва, как ми-
слите?

-Лермонтов, например, Пуш-
кин… Повярвайте, този списък 
е безкраен. Вярно е, че от векове 
Москва беше захранвана от про-
винцията. Там отиваха и  в съветско 
време – по-лесно можеха да издадат. 
Без съмнение е, че за оформянето на 
писателя, а  и на каквато и да е друга 
творческа личност са важни средата, 

възпитанието, начинът на живот и 
мисленето. Например, в град Ряжск 
ние живяхме в лиман: в двора – вър-
ба, славеи пеят, имаме свой геран… 
И нищо не трябва да измисляш, 
само забелязвай, наблюдавай. Тази 
близост до природата и до селския 
живот формираха моите възгледи и 
пристрастия, вкусове и стремежи. 
Защото „баща ми е от село, а аз съм 
– негов син”, както писа още  Сергей 
Есенин. Дори в града сме имали 
крава – Зорка. Аз се грижих за нея и 
ходих с баща си да кося трева, за да 
има за нея храна и през зимата.

-Кажете ми все пак,  какво е 
вашето кредо?

-Аз се стремя винаги да правя 
добро на хората. Повярвайте, то 
се връща понякога многократно. 
Спомням си една поучителна ис-
тория. Едно време работех под 
ръководството на първия замест-
ник-началник на Главна дирекция 
„Човешки ресурси” към Министер-
ството на отбраната генерал-лейте-
нант Николай Николаевич Радул. С 
него често пишехме поздравителни 
речи за юбиляри. Един път той ми 
се обажда с думите: „След половин 
час ще поздравявам един капитан, 
моля, напиши няколко реда.” – „Ни-
колай Николаевич, - не издържах 
аз, - скоро всеки сержант ще пише 
поздравителни стихове.”  – „Хайде, 

идвай”. Докато отивах към кабинета 
му, се успокоих малко. „Знаеш ли, 
какво ще ти кажа, - рече ми той, - 
през живота си съм помогнал на три 
милиона души. И ако в необходим 
момент поне трима от тях помог-
нат и на мен, аз ще бъда щастлив”. 
Това беше добър урок за мен. Сега 
той оглавява департамент при Ад-
министрацията на президента. А е 
имало и случаи, когато той много 
ми е помагал. Така че основното ми 
правило е: „Бъди добър към хората 
и те задължително ще се сетят за 
тебе в трудните минути от твоя 
живот.” Понякога обаче съм страдал 
от своята доброта, дори съм бил 
предаван… Но, въпреки това, се 
опитвам да се радвам на живота. И 
се стремя винаги да оставам силен. 
Аз, между другото, освен с бокс 
съм се занимавал и със ски, футбол, 
волейбол, спортно ходене – опитал 
съм почти всичко. Само, че напо-
следък катастрофално не ми стига 
времето, денонощието ми е твърде 
кратко. (Смее се.) Силите ми тряб-
ват не само за писателската работа, 
но и за обществена дейност. Аз съм 
заместник на Върховния атаман на 
Великото братството на казашките 
войски в Русия и зад граница, член 
на научния съвет на Международ-
ната академия на културата на упра-
влението и на Изпълнителния коми-

тет на Международното съобщество  
на писателските съюзи, директор 
на военно-художествената студия 
на писателите, която редовно водя. 
А също така съм съпредседател  на 
Руския писателски Есененски коми-
тет, член на попечителския съвет на 
премията “Бежин луг”, прес-секре-
тар на Московската градска орга-
низация на Съюза на писателите на 
Русия, проректор на Международ-
ния институт по управления в град 
Архангелск и т.н. И освен всичко 
останало още и вице- президент на 
Рязанското землячество.

-Дали писател може днес без 
чужда помощ да си изкара прехра-
ната?

-Само ако драскаш комерсиал-
но четиво, с което са препълнени 
книжарниците. Лично аз нямам 
такива планове – да пиша за деня. 
Макар че, знам достатъчно примери 
за това, как хората се приспособя-
ват. Ние все още пишем нещо па-
триотично. А повечето талантливи 
младежи отиват към комерсиалната 
литература. И дори от тези, които 
преди са били в нашите редици, има 
много. А що се отнася до печалбата 
от творчеството, то такава възмож-
ност днес имат само единици. При 
съветската власт аз бях много богат 
човек: от хонорара си за една книга 
можех да си купя автомобил. И ар-

мейските приятели също ми помага-
ха, публикувайки в своите издания 
мои произведения. Обаче, всичките 
ми средства „изгоряха” по време на 
„реформите”.

-Дали съществуват държавни 
програми в подкрепа на писате-
лите?

-Да, има и такива: и президент-
ски, и програми по военно-патри-
отичното възпитание на младежта. 
А резултати? За какво да говорим, 
като библиотеките не получават 
нищо! Аз имам заявки от команди-
ри на воински части да окажа поне 
някакво съдействие за получаване 
на книги от армията. И сега ние 
правим стъпки в тази насока. Защо-
то, ако патриотичната литература 
няма да има финансова подкрепа, 
то след пет години няма да я има 
нея самата. Но, аз вярвам, че ние ще 
я възстановим, защото надеждата 
умира последна.

Основната задача на писателя 
си остава възпитанието на ново 
поколение патриоти от младежта, за 
които думата „Родина” няма да бъде 
празен звук. И такива писатели от 
новата генерация в Русия, повярвай-
те, има.

Интервюто взе
ВИТАЛИЙ КАРЮКОВ 
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Поетът Владимир Бояринов - 
председател на Московската 
градска организация и секретар 
на Съюза на писателите на Русия 
е носител на Голямата награда 
„Атлант на славянството“ - 
Варна 2011.

***
Владимир Бояринов е удостоен също 
и с орден „Иван Вазов“ за изклю-
чителен принос към  българската 
литература и е сред присъстващите 
на откриването на бюст-паметника 
на патриарха на българската ли-
тература в руската столица.

Обща снимка на уастниците във 
Фестивал Славянска прегръдка - 
Варна 2011 пред Фестивален и 
конгресен център, минути преди 
началото на тържеството по случай 
130 годишнината на Военноморско 
училище „Никола Йонков Вапца-
ров“.

Снимка
Виктор Мелник - Украйна

Скулпторът Левон Балтаян
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НАТАЛИЯ 
ЛИХТЕНФЕЛД

СЪН В ЛЯТНА 
НОЩ

*   *   *
Пространствен привкус 
се е разлял в порива                          
на незрялата младост,
на презрялата старост,
на неуредиците на момента.
Сапунен балон
под названието живот.
С ухание на сапун,
незакупен 
в кварталната лавка. 

*  *  *
Сънят в лятната нощ
те унася изведнъж.
Преплитане на душите ни
в сънното постоянство.
И потъвайки в него,
търкаш очи – с душата си.

*   *   *
В понеделник 
да се предадеш на мързела,
да ти се отдаде да спечелиш 
на карти и в казиното
и да направиш срамен 
скандал в трамвая,
шамаросвайки по главата 
кривия, плешив чичко.
И с биотоковете си (само за теб)
да унищожиш съперницата си.
Само, че – няма да можеш.

*  *   *
Със скоростта на влак
измерваш моята любов.
Мислиш, че не е реална
от точка – до точката на бягството.
Ние не сме в пространството – 
ние сме във времето.
Именно там, където е реалността.

*  *  *
И в събота, и в неделя – 
недосегаемост, замлъкване.
Джавкащата тръба, мълчи.
И на теб ти определят мълчание,
играейки с три маймунки,
на които е наредено
да гледат и да слушат – 
и да не говорят.

*  *   *
Софите съветваха
да сляза на „не”.
И да изгубя себе си.
Като свят, като мит.
И да постигна реалността.
Но в реалността е много зле.
За какво ли да я постигам?
Това е най-сложният въпрос, нали – 
винаги ли страданието донася бонус?

* *  *
Величествена тъжна катедрала, 
сянката от накованата врата,
от съпричастността – към греховете,
от греховете – в манастирите,
където да познаем най-накрая
колко далече сме от Бога:
под венеца – добре сме под венеца,
и в кръчмата –  добре сме си –

в кръчмата.

*  *  *
Не сме гангстери, не сме диваци,
не сме и бедни в тесни обувки.
Отче Сергей, виж в изповедта си 
небето за нас и без преструвки!

Тук не е хаос, не е и вертеп,
който иска – всичко е получил.
Отче Сергей, ние вярваме в теб:
виж сам – и прекръсти ни, разучил.

2008
*  *  *
Три нощи... Прозявката все ме мъчи.
Безсъние. Нави се в мен змията.
Гледам албум – снимката ми се сгърчи,
лелчица и друга съм там: позната.

Знам, че ти отдавна заслужено спиш
и твоята лампа сега не свети,
а тук броди мършава котка – и виж:
човекът – мушица пред нея, клет е.

Спиш, а за хляба ти, книжка остава – 
с наметало-монада, с гръм битие,
и лелка в краката ти боса присяда,
но не съм лелката аз – жалко, че не.

*  *  *   На Е.С.
Не тежеше мълчанието – вето
на поетическия иконостас.
Години бяхме един до друг с поета,
с Муза, отдалечаваща нещо в нас.
Разположена в креслото – метреса,
в мрежите на занаята, беда ли е,
че не считах себе си за поетеса – 
любех и дишах, живеех, нехаех.
Дори и сега не ми трябва тежест – 
римосплитането, знам, е желязо.
Напразно Музата идва – знак мрежест:
да не я мисля е правило, влязло.

Превод от руски:
СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ

РУСКА ПОЕТЕСА В БЕРЛИН

Съдбата на На-
талия Лихтенфелд (с 
фамилия като девойка 
Зенченкова) е достойна 
за поетеса, живяла на 
границата на вековете 
(на миналото и новото 
хилядолетие). 

Родена е в центъра 
на Русия, във Воронеж в 
лекарско семейството, 
което по това време 
е все още студентско 

за Медицинския институт. Детството и 
младежките й години преминават в градчето 
Расказово в Тамбовска губерния. Била е редак-
тор и издател (заедно с Олга Денисова, Ирина 
Рижкова и Римма Крючкова) на самиздатско-
то спидание „Струни”, свири на клавишни 
инструменти.

Завършва факултета за чужди езици в 
Тамбовския педагогически институт, после 
отива в Москва, където особено активно се 
включва в литературния живот, издава сти-
хосбирката „Сбогом шахин-шах” (издател-
ство „Хуманитарен фонд”, 1992). През 1992 г. 
се омъжва за немския гражданин Херберт Лих-
тенфелд и заминава за Германия. Днес остава 
гражданка на Русия, живее в Берлин. 

Дълго време Наталия Лихтенфелд препо-
дава в училище френски и руски език, работи 
във вестник. Възпитава дъщеря си Настя, 
която днес е известна немска актриса.

В последно време Наталия Лихтенфелд 
все по-често се връща в Родината, член е на 
редколегията на московското списание „Футу-
рум АРТ”, постоянен автор е на в. „Литера-
турни известия”.

Да станеш известен поет не е лесно, но е 
възможно. Необходими са много усилия, напо-
ристост и главното – да уважават името ти. 
Да станеш поет е невъзможно – нужно е да се 
родиш поет. Наталия Лихтенфелд е родена 
поетеса. И за нейните много често тъжни, но 
мъдри „стихове, като на безценна вина, ще им 
дойде редът!” 

КИРИЛ КОВАЛДЖИ – поет, 
есеист, белетрист, критик, прево-
дач. Роден е в Бесарабия през 1930 
г. Баща му е от българските пре-
селници. Завършва Литературния 
институт „М.Горки” и през целия 
си живот работи като литерату-
рен редактор и издател. Автор на 
много книги стихове и проза. Издал 
е стихосбирките: „Изпитание” 
(1955), „Гласове (1972), „След поло-
вината на деня” (1981), „Избрана 
лирика” (2007) и други. Автор е на 
романа „Лимански истории”, пре-
веден и издаден в България. Член е 
на Съюз на писателите на Москва, 
редактор е на интернет списани-
ето „Пролог”. Член е на Съюз на 
писателите на ХХІ век. Живее и 
твори в Москва. 

ВСИЧКО ЛИ Е ПОЗВОЛЕНО
В СЪНЯ ?

Сега е известно, че хипноти-
зираният човек няма да изпълни 
всички заповеди. Това, което е 
противно за неговата натура – ще 
се отхвърли. А аз по свой начин 
направих това откритие още в 
младостта си. Разбира се, малко 
по-различно. Започна се с това, че 
си зададох въпроса: защо човек в 
съня си, дори и най-глупавия, не 
разбира, че това е сън? Не можеш 
ли все пак да осъзнаеш своето със-
тояние? И започнах да експеримен-
тирам. След дълги съсредоточава-
ния и усилия, аз успях. Аз сънувах 
и разбирах: това го сънувам. Тога-
ва от само себе си възникна закач-
ливият въпрос: ако аз разбирам, че 
се намирам в съня си, иначе казано 
– в псевдореален свят, значи на 
мен всичко ми е позволено, аз съм 

абсолютно свободен. Мога да пра-
вя каквото си искам.

И с тази мисъл, в очакване на 
неограниченото си могъщество, а 
започнах да очаквам подходящия 
сън. Присъни ми се, че вървя по 
улицата, а насреща ми –  непознат 
минувач, аз се заглеждам в него, 
нищо интересно, но нямам търпе-
ние да проверя своето откритие. 
Например, минувачът може да 
бъде убит, нали него наистина го 
няма.

И без да имам причина аз се 
нахвърлих върху човека, започнах 
да го душа и в този момент се събу-
дих в шок, в студена пот. Вярното 
е, че не се събудих, а бях изхвърлен 
буквално от някаква гневна сила 
от съня. Успокоил се, с удивление 
бях принуден да призная, че не 
мога даже на сън да извърша про-
тивоестествена постъпка. Този 
опит над собственото си аз, запом-
них завинаги. Свобода от себе си 
няма.

ШУЛГИН И НИКОЛАЙ ВТОРИ

Шулгин отбелязва, че Пуриш-
кевич му казал направо за готве-
ното убийство на Разпутин на 16 
декември. Как Шулгин отреагирал 
на това съобщение? Не започнал 
делово да доказва, че това няма 
да спаси нито монархията, нито 
Русия. 

Дори и пръст не помръднал да 
предотврати това убийство. Запа-
зил тайната. Пурешкевич знаел, че 
Шулгин  не е издайник… И след 
много години дори не му идва на 
акъла да оцени постъпката си.

Същото е и с отрицанието 
на царя. Отново Шулгин не може 

да разбере след години в какво 
съдбовно дело е участвал. По-точ-
но казано не съжалява за своето 
лекомислие – да настояваш за 
отричането на царя е все едно да 
съхраниш монархията, когато е 
било ясно, че приемствеността не е 
обезпечена. А и Царят бил добър. 

Трябва да предложиш на някой 
драматург да подскаже как ще се 
държи Николай след отричане-
то. Не е възможно да се досетиш 
какво е било в действителност. А 
Николай записва на другия ден в 
дневника си: „Спах дълго и непро-
будно. Събудих се далече извън 
Двинск. Времето беше слънчево и 
мразовито…”

Не е ли фантастично ? Аз не 
говоря за личните преживявания 
– за Русия нито дума. Хвърлил 
властта под краката си. Отрекъл 
се в полза на Михаил, дори и не 

го попитал. И ето... „Оказва се, че 
Миша се е отрекъл.” Катастрофа? 
Не, бившият цар се самоуспокоява: 
„В Петроград безредиците спряха.“ 
И край. Следващото записано: 
„Спах добре”. Между другото при 
царя няма нищо отбелязано за 
убийството на Разпутин. Само след 

три дена ще напише за 
неговото погребение, 
нарича го „незабравим”, 
а убийците „изверги”. 
Наистина тук също про-
дължава: „Времето беше 
сиво при 12 градуса 
студ. Разходих се преди 
докладите...”

*  *   *
Олег Платонов, 

известен съчинител на 
безсмислици, пише в 
списание „Млада Гвар-
дия”: „Реформата на 
Уваров предизвикала 
суматоха в масонско-
космополитическите 
кръгове... Формулата 
„Православие-Само-
държавие-Народност” 

станала идеологическа основа за 
много известни деятели на руската 
култура: писателите...А.С.Пушкин, 
Ф.Т.Булгарин, О.В.Сеньковски”. 

Пушкин „съмишленик” на 
Булгарин? Анекдот! При това Бул-
гарин не Ф.Т., а Ф.Б. Накрая, Сен-
ковски се пише без „ер малък”.

А главното: Пушкин въобще 
не се нуждае от каквато и да е 
„идеологическа основа”, още по-
вече – Уваров. „Суматоха в масон-
ско-космополитическите кръгове” 
нямало поради липсата на такива. 
А Пушкин в младостта си бил при 

масоните...
Такъв е целият многотомен 

О.Платонов.

*   *   *
Виждайки просякиня в метро-

то бръкнах в джоба си за стотинки. 
Тя ме забеляза и замаха с ръка – 
отмини, иди си!

Почервенях. След това се досе-
тих: инфлация!

*  *  *
Иля Стогов в книгата си „За-

страшаващата сянка на бъдещето” 
(изд. Домино, 2003) на стр. 196-197 
заявява просто и мило:

„В малките светове няма мяс-
то за „големите” хора. Епохата на 
„голямото изкуство” също остана 
назад. Всички книги и картини от-
давна са написани. Всички симфо-
нии са изсвирени. Днес вече нищо 
принципиално ново в тази област 
не е невъзможно да се създаде, но 
поне може да се представи.”

Действително много пътища в 
изкуството се превърнаха в бари-
ери. Смешно е да се говори за пло-
дотворните традиции на абстрак-
ционизма. И т.н. Действително в 
изкуството има криза. Световна. 
Отдавна няма велики, няма гении. 
И действително все по-трудно им 
е да се появяват. Културата е съ-
брала толкова много съкровища, 
че век да  живееш само усвоявай! 
Второ, нормалното изкуство (ли-
тература, музика, живопис) про-
дължава да се ражда (нека да е на 
втори план), за всяко поколение 
своя храна.

Последната фраза на Иля 
Стогов е твърде наивна. Нико-
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га не трябва да си представяме 
какво може да бъде в изкуството 
принципно новото. Изкуството е 
непредсказуемо. Не само като цяло 
(футуризъм след символизъм?), но 
и конкретно. Нима е възможно да 
си представиш какво би написал 
Лермонтов, ако беше живял още 
пет, шест години?

*  *  *
Публичният човек – това е 

едно, а публичната жена?
Коварството на езика, съхра-

няващо древното понятие „човек 
– това е мъжа”. Кажи „насреща 
идват двама човека” – неволно ще 
си представиш двама мъже.

БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ТАПЕТИ

В оная вечер аз отидох при нея 
с твърдото намерение „да премина 
Рубикон”. Не можех повече да се 
бавя, утре щеше да бъде късно. 
Реших да й направя предложение 
– ни повече, ни по-малко. Галя е 
мила студентка от биофакултета 
и при това – моя землячка, аз за-
почнах да я ухажвам още у дома и 
ето, благодарение на съдбата, ние 
двамата се оказахме в Москва. Вече 
половин година аз пресичах столи-
цата от север на юг, появявах се в 
общежитието на МГУ, където Галя 
имаше отделна стаичка в двуста-
ен отсег, в ново уютно гнезденце, 
чистичко и подредено с вкус. Тя 
за мое удоволствие ми предлагаше 
сандвичи и чай – моят студентски 
живот със ситост не се отличава-
ше.

Ние бъбрихме за това и онова, 

за генетиката и за екзистенциали-
зма, за нови филми и книги, после 
започвахме като децата да палав-
ничим, да пускаме тънички шеги, 
да се борим. Аз често се хвърлях 
на кревата и ту се смеехме, ту се 
умълчавахме. Галя много не се про-
тивеше, аз много не настоявах – до 
нищо сериозно не се стигаше. Галя 
беше положително момиче, честна 
и умна, с нея не можеше 
просто така и аз чувствах 
това и не пристъпвах чер-
тата, все отлагах – и така 
ми беше хубаво още повече, че бях 
влюбен в нея, признавам си.

Времето отминаваше и не ра-
ботеше за мен.

На хоризонта се появи Вик-
тор. Висок, къдрав аспирант, той 
с лекота идваше при Галя (живе-
еше в съседния корпус) и не само 
започна да нарушава привичния 
ритуал и да изяжда част от моите 
сандвичи, но възторжено не сваля-
ше очи от нея и явно имаше сери-
озни намерения. А Галя, какво? Тя 
благосклонно го приемаше в „ком-
панията”, поддържаше вежлива и 
приятна атмосфера, оставяйки на 
нас да решим, кой докога ще оста-
не. Лесно е да се каже! Аз живеех 
на другия край на града, а този 
къдрак й беше все под ръка. След 
единадесет аз не можех да остана в 
общежитието, а той – можеше.

Аз тогава разбрах, че съм на 
ръба. Осъзнах, че Галя ми е скъпа и 
да я отстъпя на онова учено момче 
нямах намерение. Как можех да 
бъда такъв нерешителен? Страх-
ливец ли съм, какво ли? Галя беше 
свикнала с мен, привързала се 
беше, готова беше да ме обикне – 
защо се бавя – чакам тя сама да ми 

се хвърли на врата ли?
Образът й започна да ме пре-

следва. Миловидното й лице кри-
еше неочаквана изменчивост – за-
мисленост, съсредоточено свитите 
веждички – като че ли се готви да 
се навъси и изведнъж заблестява 
удивителната й детска усмивка. Тя 
беше забавна. С тих глас, сякаш е 
изстинала, но отново с неочакван 

контраст – смехът й звучеше звъ-
нък, тънък.

И така, този път аз тръгнах за 
Галя, готов за решителната стъпка. 
Като беден студент или като пълен 
неудачник, аз дойдох с голи ръце – 
ни цветя, ни пирожки, затова пък 
с обмислено намерение. Седнах на 
масата срещу нея, но разговорът 
не вървеше, аз се опитвах да се 
преборя с вълнението си, говорех 
всякакви глупости, а тя търпеливо 
ме слушаше и съвсем по домашно-
му започна да плете. Движението 
на куките буквално ме хипнотизи-
ра, в гърлото ми заседна буца, аз се 
умълчах. Нещастен страхливец! – 
ругаех се аз, но нито да стана, нито 
да си отида – залепнах за стола. 
„Галя, омъжи се за мен!” репетирах 
на ум. А тя продължаваше спокой-
но да си плете, хващайки една след 
друга бримките.

И тогава измислих. Обърнах 
се към стената и с молив бавно 
написах върху тапетите: „Бъди моя 
съпруга!”. Галя погледна с интерес, 
но нищо не разбра – беше късо-
гледа. А аз, оглушен от ударите на 
сърцето си, въздъхнах облекчено, 
че съм преминал Рубикон! Сега тя 

ще стане, ще прочете и…
„Какво написа там?” – попита.
„А ти се доближи, доближи се, 

прочети!” – с паднал глас казах аз.
„Ти ми го прочети”.
„Не, ти…”
„Както искаш… аз после”.
И пак задвижи куките. Ня-

колко секунди минаха при пълна 
тишина. Внезапно, без сам да очак-

вам това, взех молива и започ-
нах до задрасквам написаното.

„Какво правиш? Ти унищо-
жаваш тапетите. Какво става с 

теб?” развълнува се Галя. Аз пре-
върнах всичко в шега, разбързах се 
и се приготвих да тръгна…

Боже мой, с какви ли не думи 
се самообиждах! Всичко провалих. 
Сгафих. Изгарях целия от срам. Не 
помня – кога и как след това съм й 
се мяркал пред очите, но след ме-
сец бях поканен… на сватба!

…Като сега, виждам тази сце-
на. Галя, Виктор и гостите танцу-
ват във фоайето на деветия етаж 
на общежитието. Аз, подобаващо 
пийнал, в състояние на някакво 
горчиво самосъжаление, излизам 
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ЮРИЙ КОНОПЛЯННИКОВ

МИНИАТЮРИ

ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ КОНО-
ПЛЯННИКОВ – писател, заслужил 
деятел на културата на Руската 
федерация, кавалер на ордена „На 
служба на изкуството” е секретар 
на изпълкома на Международното 
съобщество на писателските съ-
юзи, зам.председател на президиума 
на Международната обществена 
организация на писателите „Меж-
дународен Литературен фонд”, гл. 
редактор на „Общописателски Ли-
тературен вестник”. Лауреат е на 
много литературни награди (между 
които и на името на Г.Р. Державин), 
с указ на Президента на Руската 
Федерация от 13 февруари 2006 г. 
е награден с орден „За заслуги към 
Отечеството”. Автор е на книгите 
„Носещ камък”, „Въпрос”, „От чисто 
сърце”, Върнете се живи”, „Всичко 
това е животът”, „Необмислена 
проза”, „Литературен дом”. Член 
е и на Съюза на журналистите на 
Русия, и на Международната Феде-
рация на журналистите.

*  *  *
Изпаднал в състояние на „творчески 
подем” в три часа през нощта В.Ф  
звъни по телефона на Е.Б. и бърза да 
сподели „нощните си стихчета” – да 
му ги прочете.
Е.Б., измъкнал се от постелята в 
среднощния хлад, треперещ от сту-
да – по потник, свръхинтелигентно 
го моли:
- Добре, но ще може ли по-бързи-
чко?!

*  *  *
Присъствалият на срещата с Миха-
ил Ефимович Швидкий, тогавашен 
министър на руската култура (2003 

г.), И.С. – 
тогавашен 
предсе-
дател на 
Санкт-Пе-
тербургска-
та писател-
ска орга-
низация, 
споделил  в 
литератур-

ното съобщество впечатленията си 
от видяното и поучително заявил:
-Аз казах на този, който беше до 
мен: „Сега на своите ще даде знак”… 
И стана, наистина, точно така! Вед-
нага след като го казах – Швидкий 
си свали очилата!

*  *  *
Като член на бюрото на Междуна-
родния литературен фонд киносце-
наристът В.Т., дошъл на заседание 
и поразил всички събрали се с на-
дянатата нова поразителна шапка, 
приличаща едновременно на кепе и 
на каскет – червена, на раета и отго-
ре с помпон.
-Ах, каква  шапка! – тържествено 
възкликнал В.О., бивш председател 
на литфонда.
Неговият възторг подхванал Е.С., 
още един бивш министър на култу-
рата.
-Даже Женя Евтушенко няма така-
ва! – смаяно възкликнал той. 

*  *  *
Секретарят на писателите В.С., 
водел юбилейната вечер на своя 
председател и стремейки се колкото 
се може по свободно да се държи, 
заради което много се вълнувал и 
притеснявал, изтърсил:
-Тук пристигнаха поздравления от 
председателя на Съвета на Федера-
цията, от много други ръководители 
на държавни учреждения. Аз сега 
ще ги озвуча…

-С какъв инструмент? – тутакси 
поискал от В.С. точното название на 
„апарата за озвучаване” съперниче-
щият с всички поотделно и с всич-
ки, взети заедно секретари, Ю.К.

*  *  *
Вдигайки за любимия си поет – за 
Есенин, чашата, облян в сълзи, мя-
тайки глава от една страна на друга, 
О.К. тъжно заявил:
-Той Родината обичаше (и откъде 
знае това – Автор.) повече, отколко-
то Царството Божие!

*  *  *
-И.В. – казва Л.К – е безценен като 
пиарчик!
Така той оценява своя съратник, 
въпреки че може и по-друг начин да 
го оцени. 
На конференция в Женева, посвете-
на на  ролята на пресата в съвремен-
ното общество, И.В., провъзгласил:
-Ние не зависим от никого. Ние 
зависим само от авторите, защото 
не знаем: ще ни заплатят ли те за 
публикацията си в нашия вестник 
–  „Московия литературная” или не. 
Ние взимаме по-малко. „Литератур-
ная газета” – повече. Ние само се 
учим да взимаме от авторите пари, а 
всички отдавна вече го правят.
Присъстващият в този момент 
Ю.П., главен редактор на „ЛГ”, ви-
димо невнимаващ за това, което 
се говори, лекомислено кимал и се 
съгласявал. След казаното от запад-
ната преса към нашата за каквато и 
да е роля, заемана в съвременното 
общество, въпроси нямало.  

*  *  *
Ю.К. намира своята книга на бюро-
то в кабинета на В.У. върху другите, 
прочетена почти до края, със съдър-
жанието и обложката отгоре и пита:
-Е, ти как мислиш – това литература 
ли е?

В.У., прехвърляйки от едно място на 
друго хартия, ръкописи, книги, вече 
подготвени за публикация мате-
риали, за които бил дошъл Ю.К., 
отговаря, движейки пищните си 
мустаци:
-Каквото трябва да кажа, ще кажа, 
но ти няма да повярваш.
Затаил дъх, Ю.К., моли:
-Е, говори, говори!
- Това е свръхлитература! – за 
радост на Ю.К. многозначително 
превъзнася творчеството на своя 
приятел В.У.

*  *  *
Приключвайки представянето на 
поетите гостуващи във Фрязино, 
водещият на вечерта В. Сор-н съ-
общил:
-Ето, и ваш земляк е тук – Л.К.
На тръгване за вкъщи, сядайки в 
колата, много сърдито Л.К. иска 
отговор от водещия :
-Ти защо през цялото време твър-
деше, че съм техен земляк, когато аз 
съм от Орел?!
В.Сор-н се засмива виновно и се 
оправдава нелепо:
-Е, всички руски хора сме малко 
земляци!

*  *  *
И.Ш-ман звъни на М.З. в редакци-
ята:
-Какво си направил – казва – от 
трите ми разказа си поставил (на-
печатал – Автор.) два? Мъченик на 
словото, някакъв, вместо мен си 
вкарал.
Седящият насреща И.Г., се съгла-
сява, одобрява негодуванието на 
И.Ш-ман:
-Да – казва той, смеейки се – четири 
разказа е трябвало да ти се поста-
вят!

*  *  *
Необходимо е да се отбележи, че 

Л.С., макар и да допуска сривове, 
умее мащабно да разсъждава:
-За мен – казал той на някого без да 
се замисли – ако в произведението 
няма любов към Русия, това е гра-
фомания.
М.П., възползващ се от неговото 
крайно и необмислено изказване, 
веднага възразил:
-А, Шекспир?
Л.С., сериозно притеснен, не можал 
да намери отговор.

*  *  *
И.П., сразен в самото сърце от оби-
да, нанесена му от Л.К., причакал на 
входа на писателската организация 
коварния приятел и очи в очи го 
нападнал:
-Какво направи? Къде остана у теб 
честта на поета?!
От неочакваността на тази вне-
запна – на изхода на писателската 
сграда, среща, Л.К. не успял въобще 
да реагира. Дълго след това ходел 
насам- натам и възмущавайки се, 
подвиквал:
-Ще му покажа аз на него „честта на 
поета”! 

*  *  *
Гениалният театрален режисьор 
Валентин Рижий посъветвал Мак-
сим Замшев:
-Крий парите в джобовете на жена 
си: от себе си тя няма да ги иска.

*   *   *
Няколко видни представители на 
поетическата гилдия дошли да бла-
годарят на един от ръководителите 
на писателите:
-Л.К. – на всеослушание заявили те 
– дава на поетите да живеят.
-Затова пък поетите – тутакси ги 
упрекнал техният ръководител – 
Не дават на Л.К. да живее!

Превод от руски
ЛЮДМИЛА БОГОСЛОВОВА

на балкона, поглеждам надолу – 
там, на площадката малки човечета 
играя волейбол. Вече се смрачава. 
Аз се прехвърлих от външната 
страна на балкона и увиснах на 
ръце. Без никакъв страх. Само ми 
беше жално за мен.

Слава богу, никой не ме забе-
ляза. След няколко секунди аз се 
прибрах обратно…

Струва ми се, че дори танцу-
вах с невестата с вид на нещастен и 
благороден рицар. Но събуждайки 
се сутринта, изтръпнах от ужас 
като си спомних как висях на бал-
кона на деветия етаж. И до днес 
това ми е най-лошият спомен…

…Но ето че минаха много 
години и веднъж ме осени мисъл-
та: дали тогава не бях страхливец. 
Просто не разбирах защо в края 
на краищата не исках това, което 
исках да направя.

А, ако тя беше прочела надпи-
са на стената?

Не знам. Знаела е съдбата…

Превод от руски
ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА


