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Русия е многолика страна. 
Бил съм там няколко пъти и ви-
наги съм я откривал по новому. 
За пръв път се докоснах до нея в 
края на седемдесетте години на 
миналия век. Тя беше в рамките 
на Съветския съюз. Това беше 
Русия силна, респектираща, но

 безкрайно идеологизирана. 
Любовта й към нас българите 
беше очевидна, но и прикри-
ваща известна подозрителност. 
Особено в „закритите“ градо-
ве като тогавашния Куйбишев, 
днешната Самара. Защото там 
бе съсредоточена важна отбра-
нителна промишленост. Друга 
Русия видях в края на 1989-та. 
Това бе обедняла страна, с дъл-
ги опашки пред магазините за 
водка, продавана контролира-
но. Щандовете иначе бяха поч-
ти празни. Върнах част от мал-
кото рубли, с които разполагах, 
защото просто нямаше какво да 
се купи. Редих се на дълга опаш-
ка за куклата на дъщеря си, 
защото и прословутите руски 
кукли бяха вече кът. Русия от 
края на миналата година беше 
съвсем различна: съвременна, 
отворена към света, променяща 
се, демократизираща се.

Нейното огледало – Москва 
– беше станала световен мега-
полис с широки, сякаш губещи 
се в хоризонта булеварди, с об-
новени, с блестящи кубета хра-
мове, с несекващи опашки пред 
богатите си галерии и архите-
ктурни, и исторически забеле-
жителности. Но по-важното: 
с хора, запазили своя извисен 
дух, жадни за изкуство, докос-
ващи вече безпрепятствено 
световните новости във всички 
сфери.

Предпочетох пътуването 
с влак. Не заради по-ниските 
цени на жп билетите, не и от 
някакъв атавистичен страх от 
самолетните полети. Исках да 
усетя приближаването до но-
вата Русия по-бавно и посте-
пенно. Исках да пообщувам със 
спътниците си, да водя с тях 
продължителни човешки раз-
говори, да разбера какво въл-
нува днес обикновените рус-
наци, какви са въжделенията 
им, проблемите им. И извадих 
късмет. В купето ми се случи-
ха московчани. Елена и Миша. 
Летували в Несебър, събрали 
от българското слънце и взели 
топлота от българите. Затова и 
бързо минаваме на „ти“. Елена 
е дизайнер, а Миша е инженер-
строител. За съпругата е естест-
вено да има отношение към 
изкуството, към литературата, 
но за един строителен инженер 
според нашите представи е по-
изненадващо. А Миша пише 
и стихове. И понеже целта на 
моето пътуване е премиера на 

руското издание на книгата ми 
„Казано с очи“, първата тема на 
разговорите е, разбира се, пое-
зията. Миша рецитира не само 
свои, но и редове от поезията 
на десетки руски класици. С 
Елена говорим за изобразител-
но изкуство, с двамата за кино, 
театър, спорт. Доволни са, че 
имат работа, нямат материални 
затруднения. Разполагат с апар-
тамент и малка вила в покрай-
нините на Москва, наследство 
от родителите. Мечтаят повече 
хора да бъдат обезпечени като 

тях, защото днес в преобразена-
та Русия немалка част от населе-
нието живее трудно. Споделям, 
че и нас е така, дай боже, нещата 
да тръгнат към по-добро. Два-
мата обичат България, догоди-
на обещават да дойдат пак, този 
път ще се обадят и на мен.

Киевската гара. Полунощ. 
Перонът е пълен с хора. Тре-
вожно ми е на душата, въпреки 
успокоителните думи на Миша, 
че ако не ме чака преводачът ми 
Денис Карасьов, ще ме вземат 
да пренощувам у тях. За щастие 
Денис е тук. След минути съм в 
прегръдките му, а типично си-
ните му руски очи гледат топло 
и разсейват тревогата ми. Кола-
та се втурва по проспекта към 
Зеленоград – най-младия сате-
литен град на мегаполиса Мос-
ква. Зеленоград е моят домакин. 
Построен през 1958-ма година. 
Център е на научно-техниче-
ската интелигенция, с изследо-
вателски институции, с вузове, 
с многобройни училища и биб-
лиотеки, с експериментиращ 
театър. Природата тук е макси-
мално съхранена. Естествената 
гора не само обгръща в зелена 
прегръдка младия град, но и 
дръзко навлиза в него. И няма 
нищо по-естествено в първия 
ден на пребиваването ми да се 
разходим из тази гора, по това 

време все още цветно есенна, но 
с предчувствие вече за първи 
сняг. Пътеките не са асфалти-
рани, а покрити с червеникава 
горска пръст, в която са попили 
игличките на околните високи 
борове. Срещаме групи учени-
ци на различна възраст, които 
заедно с преподавателите си са 
излезли на излет тук. Майки 
с бебешки колички спокойно 
се разхождат на чист въздух, 
спестени са им традиционни-
те наши страхове от бездомни 
кучета и недоброжелатели. Ми-

наваме и край няколко учи-
лища в покрайнините на го-
рата. Почти всяко училище 
има свой стадион. Малък, 
кокетен, със свежа зелена 
трева по терена.

Транспортът в Зелено-
град е уреден перфектно. 
Автобусите се движат по то-
чен график. С евтина карта 
можеш да пропътуваш двай-
сетина разстояния, като во-
дачът на автобуса любезно 
ти съобщава, къде трябва да 
слезеш и ти пожелава при-
ятен ден. Сградите са нови, 
боядисани във весели и 
пъстри цветове. Магазини-
те са преди всичко модерни 

супермаркети, в които можеш 
да намериш всичко – от южни 
цитроси до типичните руски 
деликатеси - сьомга и червен и 
черен хайвер.

Денис живее в тристаен 
апартамент. Не е луксозен. Най-
забележителна е библиотеката 
му. Домакинът ми е завършил 
философия. Но пише стихове 
и превежда поезия. Самосто-
ятелно е научил български и 
споделя, че любимите му поети 
са Яворов и Дебелянов. Издава 
авангардно списание за млада 
поезия, участва в редколегията 
на електронното издание „Ор-
ганон“. Там публикува над чети-
ридесет мои стихотворения -ос-
нова на излязлата по-късно моя 
книга. В апартамента има пиа-
но. Това не е нещо необичайно 
за руския дом, населен от инте-
лигенти. На пианото самият Де-
нис свири и композира. Както 
и петгодишната му дъщеричка 
Оленка. С уверени пръстчета 
тя изтръгва от огромния ин-
струмент нежни трели на детска 
песничка. Но истинският музи-
кален празник в Денисовия дом 
бе гостуването на Костя Юдин – 
перфектен пианист, наследник 
на широкоизвестна музикална 
фамилия, ръководител на му-
зикални състави от Зеленоград. 
Чайковски и Шопен в изпълне-

ние на Костя създават атмосфе-
рата за рецитиране на руски и 
български поети, с което идва 
финалът на вечерта.

До Москва пътуваме този 
път с електричката. С нея пъту-
ват стотици зеленоградци, кои-
то работят в столицата и се при-
бират всяка вечер. Пътуването 
за мен е една истинска атрак-
ция. В нашия вагон влизат едни 
след други различни изпълни-
тели. Разбира се, за да искарат 
някоя рубла. Но изпълненията 
им са любопитни и дори вълну-
ващи. Запомням млада семейна 
двойка. Той – с китара и малък 
усилвател , тя – с микрофон, а 
на гърдите й двугодишно де-
тенце, което послушно изчаква 
изпълненията на родителите 
си. Пеят в дует, след което пред-
лагат записи на диск със свои 
изпълнения. 

 Москва не вярва на съл-
зи. Спомням си за знаменития 
филм, толкова популярен и у 
нас преди години. Но Москва 
вярва в православието. В това 
се убеждавам отново, когато 
влизам в най-големия столичен 
храм „Христос Спасителя“. Той е 
построен отново и то в целия си 
предишен блясък след разруша-
ването му от Сталинския режим. 
Постоянният поток от хора не 
секва, докато съм там, почти 
цял час. Лицата на вярващите са 
озарени от някаква невиждана 
светлина. Те се молят искрено, 
палят свещи, кръстят се, прит-
ворили очи, целуват иконите. 
Без да искам сравнявам карти-
ната с онова, което съм виждал 
в нашите църкви. У нас ходене-
то на църква за съжаление се 
е превърнало за немалка част 
от посетителите в мода. Нито в 
храма, нито навън те са искрени 
и не са дълбоко проникнати от 
религиозните закони. Позлате-
ните кубета на руския храм ми 
напомнят за софийския „Алек-
сандър Невски“, но смисълът на 
влизането тук и там сякаш по 
нещо се различава.

Руснаците продължават да 
са предани на изкуството. Дори 
в условията на духовната криза, 
обхванала света. Да се добереш 
до художествените галерии, до 
Третяковската, до художестве-
ния музей „Пушкин“ е наистина 
нелека работа поради огромния 
интерес. А цените на входните 
билети са соленички. Опаш-
ките продължават като преди. 
Възрастни, младежи, деца из-
пълват залите. Любезни екс-
курзоводи водят любопитните 
през епохите на Античността, 

Ренесанса, Съвремието. Лично 
за мен е откритие галерията с 
творбите на художниците от 
Съветския период. У нас се е 
създало мнението, че този пе-
риод е изцяло под знаменателя 
на догмата, на контролираната 
от идеологията естетика. Кога-
то преминеш през залите, раз-
бираш, че изкуството се е ока-
зало крайният победител, че и 
в съветския период големите 
творци са изразили искрено 
и талантливо себе си и своето 
време. За литературата това не 
се нуждае от доказателства. С 
вълнение полагам цветя пред 
паметниците на Пушкин, на 
Александър Блок, съзерцавам 
съседските домове на Горки и 
Алексей Толстой. Пред дома на 
литераторите на улица „Твер-
ская“, някогашна „Херцен“ си 
припомням участието си тук в 
конференция на млади писа-
тели от Източна Европа преди 
повече от трийсет години. А да 
дойдеш в руската столица и да 
не преминеш през „Арбатская“, 
си е наистина пропуск. В края 
на тази забележителна улица е 
високият три метра паметник 
на незабравимия Окуджава, 
певеца на Арбат. Москва чете. 
Чете в кафенетата, в метрото, в 
електричката. По-възрастните 
- книги, по-младите – на табле-
ти. Старата любов наистина не 
е хванала ръжда. Усещам го по 
изживяното при представянето 
на моята книга „Сказано глаза-
ми“ в зеленоградската библио-
тека № 303.

Почитателите на поезия-
та са от различни възрасти – и 
хора с побелели коси, и младе-
жи на по двайсет години, и де-
чица от началните класове. По-
етът най-добре усеща обратната 
връзка с аудиторията, когато се 
среща на живо с нея. Срещата с 
руските читатели те окуражава, 
тя те вдъхновява, защото е сре-
ща с хора, чиито сърца са отво-
рени към сътвореното от теб.

 Определих срещите си на 
руска земя като среща с много-
ликата Русия. Тази велика стра-
на е такава, но то не се отнася 
само за лицата й от различни-
те епохи. Многолика е Русия и 
днес. Сигурно и тук животът 
има тъмни страни, къде ли не е 
така. Но от многоликото човек 
остава с обобщеното впечат-
ление, което отнася със себе си 
задълго и надалече. За мен то е 
заключено в три думи: обич, ду-
ховност, красота. Влакът ме от-
нася на юг към Киев, Букурещ и 
София. И към моята Стара За-
гора, където доказателствата за 
взаимността ни с Русия са тол-
кова много. Лично за мен тези 
доказателства след това пътува-
не се умножават. 

ТАНЬО КЛИСУРОВ

МНОГОЛИКАТА РУСИЯ
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На 9 май 1945 год. е подписана капи-
тулацията на Германия, с което завършва 
и Втората световна война. В нея участват 
61 държави и е засегнато пряко поч-
ти 80 % от населението на земята. На 
териториите на 40 държави се водят 
военни действия. Почти 57 мили-
она души загиват. Това е датата на 
„второто раждане“ на Европа, която 
благодарение на победата на Съвет-
ската армия в съюз с армиите на ан-
тихитлерстката коалиция се спасява 
от смъртната опасност, от хитлеро-
фашистката чума през Втората све-
товна война. В Русия 9 май се отбелязва 
като „Ден на Победата“, в който се прекла-
нят пред паметта и отдават благодарност 
на всички, които са паднали в боевете и 

9 МАЙ Е ТЯСНО СВЪРЗАН С 
МИРА И С ОБЩОЕВРОПЕЙСКАТА 

КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ
са проляли кръвта си за тази величава по-
беда: 27 милиона загинали – това е насе-
лението на повече от четири страни като 

България! Почит и благодарност към ве-
тeраните от Втората световна война и към 
загиналите за освобождението на Европа 
и света!

ИВАН
ГОЛУБНИЧИЙ

ДВОЙНИК 

– 1 – 
Аз те създавах в нощта
и нощта беше странна.
Ангел в пламъка на свещта
изгори крила навярно.

И ме прекръсти с мъка,
и отлетя той в мрака.        
А аз с трепереща ръка
ужасния знак изсякох.

Тишината плуваше околовръз
и натежа мъглата,
падна от стената кръст – 
странна нощ, необятна.

Животинският страх изчезна – 
и скръбта беше в пръстта
по изгорени на кладата-бездна
от името на Христа,

по приелите тежкия кръст
в най-глухата старина
за отмятане на завесата
в навъсената ни страна…

Бягаха сенки по стената – 
от огън син тук дошли,
някой плачеше в тишината,
оплаквайки ме с дни.                       

– 2 –
„Кой разговаря с мен, кой
ми предрича беда?...”
Ще надяна старо палто – с вой,
във влажната нощ ще вървя.

„Кой ми се явява в нощите,
рови се в моите сънища?...”
Тъмните жилища си мълчат,
само бесът вие в черните им кътища.

„Кой изгони сега ангела
от моето рамо?...”
На небето червената луна
като печат на смъртта е само.

„Кой се мотае там по двора,
по моите следи?...”
Метат ветровете хладни
преддверието на смутове жадни.

„Давай, да се върнем, не бързайки,
и заедно в къщи да влезем!...”
Плаче пияната душа, хлъзгава,
под дъжда силен и леден.

– 3 –
„Ние с теб сега сме едно – 
ти и аз.
Виж в прозореца си ясно – 
ни душа, ни глас.             
Всичко е еднакво.                              

Ние с тебе – без шега, сме си
аз и ти.
Хората не жалим гласно,
ще дочакаме и тъмноти,
но без гости е опасно.                      

… Ей, послушай, аз това ли съм
или си ти?!
Просто сме семейство странно        
или на самотата изчадия сме ранни?...”

Очите мъртви – са и празни,
въздишка тиха в тъмнината.   

*   *   *

Опияняващ мирис на рози, чаши на 
масата,

студена звезда, горяща в мъглата с 
класа,

признанието на пламенни думи, 
ненужни,

в скъпите гробове тревата е 
пораснала дружно,     

спокойният поглед на луната е като 
укор ням,

душата световна – възвишена скръб е 
и блян…    

Така животът се изживява и пиеш 
своето вино,

не разравяш това, което е умряло и 
отдавна е минало,

не загубваш това, което отново ти е 
предречено,

през нощта гледайки безсмислено в 
прозорец отсечен,

обичаш другарите си, прощаваш на 
белите врагове

и жертви принасяш на присмиващите 
се богове.

 *   *   *

„Русия я няма. Тя себе си е изгорила…”
Максимилиан Волошин

Смутни времена. И мъката е в очите.
В далечината тъмна уморена камбана 

вяло

плава – губи се в миг в невидение в 
мъглите

като че ли сърцето да бие е спряло.

Е, какво, моя Русийо? Нима ти си това – 
в тъмнината на времето замлъкнал 

тих стон?
Но, чуй! – отново от неведома висота
душата ще се освети от блажен звън.

А този звън е друг – с нетукашна 
чистота

като благодатта на опияняваща 
молитва!

Гори Изтокът – сякаш разляно злато е 
плътта

и златее в пламък дори кръста, и 
литва…  

– Казваш ми ти – тя себе си е 
изгорила?

Защо тогава до сутринта звънят 
камбаните с все сила?

*   *   *

Като херувим светъл денят прелетя,   
оставяйки само вълнение в кръвта.      

И дълго догаряше залезът в мъглата,                  
хвърлил пламък в манастирската 

градина свята.        

Нощта плаваше печална и чиста       

като образ на православния кръст 
бистра.   

В своята килия се молеше монахът,
повтаряйки тихо славеивите песни 

някак

от пустата градина на манастира…    
Затрептя в далечината нова зора, 

заизвира –   

денят там изгряваше като покрива на 
църква,

като знак на неизчерпаемата любов 
жива, никога – мъртва.

*   *   * 

„Разединението на нощта
над селото увисна…”

Фьодор Сологуб

Какво, Родино моя?... Как е болен 
твоят сън.

На улицата нощна сам стоя навън.
Изгубих любовта аз и си изгорих 

душата,
и вечерята ми – тъжна, и домът ми – 

беден шатър.

Но нито любовта, нито Родината си в 
нищо 

не обвинявам – аз сам загубих пътя 
пищен.  

И просто твърде много, много исках
и затова останах без да правя нещо 

истински.

И на страната пред димящите 
развалини

страданията ми нелепи, смешни са 
дори.

Не е по силите ми аз да превъзмогна, 
знам,

нощта тъй глуха и разединението 
нощно сам.

Превод от руски
СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ
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ско-българската дружба и общославянското братство. За това голяма заслуга, 
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Църковният празник Пасха 
през тази година дойде в началото 
на април, когато в родната Мос-
ква реката излиза от бреговете си 
и наводнява по-близките къщи, 
между които и техния неголям 
дом  на „Берсеневка” в съседство 
с известната  фирма „Йенем”. И 
пролетта все още едва-едва започ-
ва да напомня за себе си…

… А тук, в България, тя бе 
вече в пълния си разгар и като че 
ли не можеше да се нарече пролет, 
а направо – лято и той в своя плъ-
тен, тъмен вълнен костюм с  черна 
кожена  якичка изглеждаше като 
бяла врана сред леките цветисти 
дрехи на българите.

Спокойно, без да бърза, Иван 
се качваше по гладките, почти по-
лирани павета към самия връх на 
тепето, любувайки се на средно-
вековните постройки в кривите, 
малки и тихи улички…

Понякога се спираше да си по-
еме дъх и затворил очи се вслуш-
ваше в света, изпълнен с ромона 
на гугутките, шепота на листите 
на лозите в дворовете и чуваше 
наблизо високите гласове на раз-
ногласното и празнично настрое-
но множество от хора, пременени 
в новите си дрехи. Една от тези 
компании неочаквано го обгради, 
завъртя го в средата си и с думите: 
„Честит Велик ден!” го привлече 
и го завъртя в луд танц. „Хрис-
тос Въскресе! Христос Въскресе! 
Христос Въскресе! – оглушаваше 
пловдивските тепета, както и – 
„Воистина Въскресе!...”.

Като че ли за първи път през 
последните няколко седмици Бо-
гомолов не можеше да мисли за 
неотдавнашната кончина на майка 
си Мария Алексеевна и на малкия 
си племенник Васенка – първият 
син на брат му Павел и на неговата 
съпруга Оленка. Той отдавна вече 
беше решил за себе си да й подари 
свой портрет на Иван Николае-
вич Крамски – беше приятно из-
ненадан и удивен когато забеляза 
с какво възхищение гледаше тя 
този портрет… Непременно тук, 
в България, трябваше да й купи 
и някакъв подарък. Но не само на 
нея – иска, не иска има четирима 
братя и две сестри и всички те 
имат семейства… Женя Бахруши-
на – съпругата на Александър, ей 
така, между другото, го помоли на 
тръгване, ако има възможност да 
й донесе розово масло.

Когато се наблюдаваше от-
страни увлечения в хорото и иг-
рата висок, брадат, весел човек, 

трудно можеше да се разбере, че 
съвсем не отдавна е имал семейни 
проблеми и сега го бяха налегнали 
главно мисли, свързани с предсто-
ящата му работа в България. Мал-
ко беше да се създаде проект на 
бъдещия Събор – Храм-паметник 
на името на Светия Благоверен 
княз Александър Невски в памет 
на Царя-Освободител – Господаря 
Император Александър Втори и в 
името на непреходната дружба на 
славянските народи – необходимо 
беше да се направи още много: да 
се разработи детайлизиран про-
ект, внимателно да се изучи мяс-
тото, избрано за строителството, 
както и всичко възможно в това 
число и климатичните условия, да 
се определи строителният матери-
ал, желателно местен… Всъщност, 
неговото идване в Родопите беше 
по тази причина. Вечерта на Иван 
Семьонович му предстоеше сре-
ща с генералния консул на Русия 
в Източна Румелия – Александър 
Григориевич Сорокин, среща, коя-
то можеше да изясни много неща. 
Освен архитекта на нея бяха пока-
нени и представителите на мест-
ната власт и на някои строителни 
фирми. Беше обещал да дойде от 
Шипка и неговият приятел и коле-
га от академията Саша Томишко, 
издигащ в момента храм в подно-
жието на Балкана.

И много му се искаше да по-
сети семейството на младия си 
приятел Ванчо на 20 километра 
от Пловдив, който сега учеше в 
Петербургския университет и в 
продължение на месеци наред 
старателно му помагаше да усвои 
основите на българския език.

А най-важното – в София 
предстоеше да се проведе офици-
алната церемония по подписване-
то на Договора за строителството 
на Храм-паметника.

…Но всичко това предстое-
ше… А сега разлудувалата се край 
него младеж за нищо на света не 
искаше да пусне своята руски съ-
брат, „братушката” Иван. Неочак-
вано се появи и обикалящо всеки 
шише леко българско вино, както 
и сирене и всички се черпеха под 
одобрителните възгласи: „Наздра-
ве! За Русия, наздраве! Христос 
Въскресе! Воистина Въскресе!”.

И Иван се въртеше в танца, 
забравяйки без време за всичко на 

света:
 (перевод стихотворении!)
На академика все пак му се 

отдаде възможност да се промък-
не през танцуващата, пееща, праз-
нуваща шумно и забавляваща се 
тълпа. На него все му се налагаше 
в натрупаните набързо вече почти 
четиридесет житейски години не-
прекъснато и сам да си проправя 
път към тази или към онази цел 
в живота. Защо е така? – си зада-
ваше често този въпрос. И сам си 
отговаряше: „Така или иначе мои-

те предци са от ярославското село 
„Дор”, което по своему означава 
„доработвам” или „довършвам”, 
„проправям си пътя”… Батюшка-
та не ме допускаше до обучение, 
искаше аз да тръгна по неговите 

търговски дела – наложи ми се 
сам да си изкарвам препитанието 
по пътя до Питер, за да постъпя 
в академията: повече от година 
обучавах детето на  бронзиров-
чика Андрей Егорович Соколов 
да рисува и направих не малко 
за него в името на Святото дело: 
по моите рисунки и до днес там 
изготвят подсвещници, календа-
ри… На всичко отгоре преди две 
години Соколови бяха удостоени 
с висшата награда: правото да из-
образяват на своите изделия Дър-

жавния герб. В техния успех има и 
частица от моя труд…

Разбира се, че проектите ми 
не винаги се възприемаха с „ура”. 
Отново се налагаше да си пропра-
вям пътя през бюрократичните 

спънки. Наистина, малко по-лес-
но стана след откриването на па-
метника на Пушкин в Москва на 
„Тверски булевард”, където се на-
лагаше да бъда не само в ролята на 
архитект, но и да ръководя всички 
работи…”

Това, че именно него – Бого-
молов, за своя проект българите 
нарекоха най-подходящия, беше 
за Иван Семьонович неочаквано. 
По негово вътрешно убеждение 
основна роля за това тяхно мне-
ние беше изиграл генерал Скобе-
лев. Именно по указание на Ми-
хаил Дмитриевич Скобелев вече 
беше построен  през седемдесет 
и девета година близо до Ямбол 
едноименен храм „Александър 
Невски”.

Скобелев харесваше и симпа-
тизираше на надарения архитект 
и художник, привърженик на на-
ционалния руски стил в архитек-
турата и в изкуството, а собствено 
и във всичко друго.

И ето, той е вече тук – в Бъл-
гария, в стария квартал на старин-
ния Пловдив (Тримонциум, Фи-
липопол), на древната тракийска 
земя, на най-високото от всички 
обитаеми тепета. И това изуми-
телно съчетание на небесната глъ-
бина с ярко розовите керемидени 
тонове на къщите, прикриващи 
развалините някога представящи 
величието на византийски храм, 
разпалваше въображението на 
твореца и той вече нямаше тър-
пение колкото може по-скоро да 
се залови за работа, да се потру-
ди здраво… В белоснежна риза, 
със сако прехвърлено на ръката, с 
развявана от вятъра коса, той като 
че ли беше застинал омагьосан на 
самия край на скалата, поразен от 
приказната панорама на града, за-
обиколен с широката, проблясва-
ща на слънцето река Марица.

…Подписването на догово-
ра се състоя в Руското диплома-
тическо агентство на 1 май 1884 
година. Още от ранно утро пло-
щадът пред зданието, който след 
започването на храма през 1882 
г. сред народа започнаха да нари-
чат „Александър Невски”, беше 
запълнен с карети, кабриолети и 
даже каруци. Така или иначе паме-
тникът на руската слава и братска-
та дружба трябваше да се издигне 
от самопожертвования. От април 
1882 година до март 1884 година 
бяха събрани 519 хиляди 642 лева 
и 11 стотинки, което представля-
ваше примерно една пета част от  

***
В продължение на 125 годи-

ни, ден след ден, идват хора на 
Пушкиновия площад в Москва 
при известния паметник – най-
доброто творение на скулптора 
А. М.  Опекушин и архитекта 
И. С. Богомолов. За съжаление 
името на последния  е малко по-
знато на широката аудитория 
заради незначителните публи-
кации, които от време на време 
се появяват – те не ни дават 

пълната представа за неговия жи-
вот и творческа дейност.

Иван Семьонович Богомолов 
(1841 – 1886 г.) е един от създате-
лите и изразителите на определен 
стил в архитектурата, наречен 
„руски” – стил на авангардния, но-
сещ в себе си  черти на национал-
ната самобитност народен дух. 
Даже и днес можем да се наслажда-
ваме на неговата специфичност и 
да съжаляваме, че „руският стил” 
отдавна вече е отстъпил  път на 

безвкусицата, на неразбираемото 
в изкуството и преди всичко като 
насока в архитектурата където 
има смесване на всевъзможни на-
правления.

Веднага след внезапната 
смърт на ваятеля известният 
критик Стасов, поразен от ве-
стта за гибелта му, привежда 
данни от неговата биография 
и сведения за основните му раз-
работки в числото на които е и 
Събор „Св. Александър Невски” в 

София… 
И. С. Богомолов като автор 

на проекта и като бъдещ ръково-
дител на  работата по него неед-
нократно е посещавал България в 
периода от 1882 до 1886 година, но 
да въплъти своя замисъл така и 
не му се отдало. Неговото дело ще 
продължи архитект А. Н. Поме-
ранцев – работата се възобновява 
едва през 1895 година и завършва 
през 1912-та. Храмът ще бъде ос-
ветен много по-късно – през 1924 

година. 
Документалната повест 

„Архитектът-създател и ху-
дожник” е опит да се разкрие в 
пълнота образът на този не-
обикновен човек. В своето про-
изведение авторът – Всеволод 
Михайлович Кузнецов широко 
използва материали от дър-
жавния архив на Русия, в това 
число – и на България, както и 
богатия семеен архив на своите 
роднини – фамилия Богомолови.

ВСЕВОЛОД КУЗНЕЗОВ

АРХИТЕКТЪТ–СЪЗИДАТЕЛ И ХУДОЖНИК
(откъс от документална повест)

На стр. 10

Всеволод Кузнецов и Иван Лямин (живеещ в Париж, потомък на известни об-
ществени дейци в Русия) пред паметника на А.С.Пушкин на 6 юни 1999 г. по 
повод 200 годишнината от рождението на поета
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предполагаемите разходи.
При входа на „Руската лега-

ция” свиреха два оркестъра сме-
няйки се по ред един след друг: на 
военните музиканти и за народна 
музика. Всички очакваха идване-
то на българския княз Алексан-
дър Батенберг. Почетният кара-
ул, съставен от руски офицери и 
представители на националната 
гвардия, предизвикваше у всич-
ки любопитстващи неподправено 
възхищение. След идването на во-
енния министър княз Контакузин 
пристигна и министърът на про-
светата Константин Иречек, кой-
то по-късно в своя дневник щеше 
да запише: „… тук е и архитект 
Богомолов от Петроград с план на 
църквата „Св.Александър”, стро-
ителството на която ще достигне 
два милиона лева…”.

Идването на Българския княз 
застави самия Иван Семьоно-
вич да се надвеси над чертежите 
в обкръжението на членовете на 
комитета по издигането на храма 
и многочислените гости. Въпро-
си, въпроси, въпроси… Но архи-
тектът като че ли не ги чуваше и 
продължаваше „да работи” над 
проекта.

Внезапна суетня мигновено 
постави всичко и всеки на него-
вото място. Появяването на княз 
Александър беше посрещнато с 
ръкопляскания. Изненадващо, в 
нарушение на дипломатическия 
етикет, ръководителят на Бълга-
рия се отправи първо към архи-
текта и усмихвайки се, леко го до-
косна по рамото.

Иван Семьонович, продъл-
жавайки да държи в ръката си 
молив, замислено се обърна и 
едва тогава, виждайки пред себе 
си княза и разбирайки цялата не-
ловкост на положението леко се 
поклони, поглеждайки в очите ру-
ския посланик, като че ли искаше 
да се извини на стопанина на дома 
за своята нетактичност. Но никой 
от присъстващите не придаде зна-
чение на това, още повече, че княз 
Александър направи с ръката 
жест като че ли канейки всички да 
се приближат до масата:

-Господин посланик, госпо-
да. Моля да ме извините – ние ще 
успеем да спазим предвидените 
за такива случаи дипломатически 
формалности, но нас ни чака ис-
торическото подписване на още 
един документ, символизиращ 
дружбата  между нашите наро-
ди – подписването на договора за 
строителството в София  на храм 
в чест на Светия Благоверен Княз 
Александър Невски и в памет на 
нашия незабравим Цар-Освобо-
дител, носещ същото име.

След мъченическата кончи-
на на Господаря император в Пе-
тербург беше взето решение: на 
мястото на неговата гибел да се 
издигне Храм. Аз се обърнах към 
кмета на града с молба да изпрати 
снимки с представените проекти. 
Моят избор, както и изборът на 
нашето многоуважаемо Народно 

събрание падна на проекта, по-
лучил почетен отзив, проектът на 
присъстващия тук господин Бого-
молов. Ние искаме и нашият Храм 
„Свети Александър Невски” да 
бъде построен по образ и подобие 
на конкурсния…

След многочислените речи се 
премина към подписване на До-
говора. От българска страна своя 
подпис поставиха министърът на 
строителството на обществени 
здания и съоръжения, председа-
телят на комитета по издигане на 
Храма – Тодор Икономов, от руска 
– академик, архитект и художник 
Иван Богомолов.

В началото е записано: „Ар-
хитектът г-н Богомолов приема 
задължението да изработи подро-
бен план на Храм „Св.Александър 
Невски”, който ще бъде построен 
в София по подобие и прилика 
на храма, който г-н Богомолов е 
представил на конкурса за посто-
яването на храм в памет на мъче-
нически починалия Император 
Александър Втори…” „Оставайки 
верен на идеята и на общия харак-
тер на избраното изображение г-н 
Богомолов се задължава да при-
даде на Храма такива размери и 

такъв вид, който да бъде не само 
в пълно съответствие с местните 
условия, но и в цялост постройка-
та да не надвишава повече от два 
милиона лева.” е записано на вто-
ро място. 

По-нататък се казва:
„Планът, който ще изготви г-н 

Богомолов, ще се състои от след-
ните части: а) от три главни стра-
ни на фасадата – предна, задна и 
странична; б) от 4-5 полуетажни 
плана; в) от 3-4 резервни, един ця-
лостен, обширен и 2-3 напречни; 
г) от един генерален план; д) от 
един перспективен план; е) от гра-
фичен разчет на устойчивостта на 
това съоръжение; ж) от подробна 
и пълна сметка; з) и от една обяс-
нителна записка…”.

Пункт четвърти: „Планът с 
всичките си части трябва да бъде 
готов приблизително не по-късно 
от 6 до 8 месеца от деня на подпис-
ването на настоящия Договор.”.

В петия пункт се поставя въ-
проса, че „за труда по съставяне-
то на плана Министерството се 
задължава да изплати на г-н Бо-
гомолов 8 хиляди рубли, от която 
сума половината ще бъде дадена 
в наличност след подписване на 
договора, а останалата – след пре-
доставяне на документацията.”

По-нататък се договаря  пла-
щането на командировъчни в слу-
чай „че се появи необходимост от 
личното присъствие на г-н Бого-

молов при началото на строител-
ството…”

Седмият пункт отбелязва, че 
„представеният от г-н Богомолов 
подробен план завинаги остава 
собственост на Комитета за по-

строяването на Храма.”
И накрая, в осмия пункт се 

регламентира, че „Г-н Богомо-

лов се освобождава от всякаква 
отговорност по ръководенето и 
строителството на Храма или от 
наблюдаването му. Ако такова на-
блюдение се окаже необходимо, 
министерството се задължава да 
започне специални преговори с 
г-н Богомолов…”

Многобройните кореспон-
денти и гости буквално засипаха с 
въпроси както представителите на 
комитета, така и самия архитект-
съзидател и художник. От отгово-
рите им стана ясно, че на руския 
архитект често ще му се налага да 
посещава страната, а по време на 
строителството практически по-
стоянно да се намира в София.

Още на следващия ден на 
Иван Семьонович му предстое-
ше да напусне  гостоприемната 
България. В родината архитектът-
съзидател и художник го чакаше 
не по-малко отговорна работа: 
завършването на императорския 
павилион  на Петоргофския хи-
подрум, паметникът на компо-
зитора Мусоргски на гробището 
на Алексанро-Невската лавра и 
знаменитата впоследствие „му-

ВСЕВОЛОД КУЗНЕЗОВ

АРХИТЕКТЪТ–СЪЗИДАТЕЛ И ХУДОЖНИК
(откъс от документална повест)

От стр. 9 зикална решетка” 
на паметника на 
Глинка в Смолен-
ск. Очакваше го и 
строителството на 
собствения му дом 
в Москва – 

на „Якиман-
ка”, без да забравя 
за задълженията 
си на главен архи-
тект на Гатчинско 
Николаевския си-
рашки институт 
и многочислените 
поръчки за всевъз-
можни проекти: 
от надгробните до 
възхваляващите 
особняците, както 
и величествените 
храмове…

И той се на-
дяваше, че силите 
и таланта ще му 
стигнат задълго, 
за да осъществи 
своите замисли, 
още повече, че му 

се беше паднала великата чест и 
отговорност да ръководи издига-
нето на грандиозния Храм, който 
непременно щеше да стане символ 
на вярата, любовта и дружбата 
между два народа завинаги и „от 
векове за векове”… 

След официалната част на 
тържествения прием участниците 
в него се отправиха към „Славян-
ска беседа”, където скрепиха своя 
съюз с изобилие от възторжени 
думи, българска ракия и руска 
водка, която сред народа наричаха 
„сълзите на вдовицата Попова”, а 
също и със знаменитото ланинско 
шампанско… *

Гостите ги изпращаха както 
официалните лица, така и обик-
новените жители на града Зву-
чеше музика. Иван Семьонович 
беше вдъхновен. Той разбираше 
отговорността, която лягаше на 
раменето му и беше нетърпелив 
да пристъпи колкото е възмож-
но по-скоро до осъществяването 
на историческия замисъл по из-
граждането на Храм-паметника 
на името на Светия и Благороден 
княз Александър Невски в името 
на вечната дружба между двата 
народа.

               
* На името на неговия произ-

водител Н. П. Ланин, редактор и 
издател на в. „Руски куриер”

Превод от руски
ЛЮДМИЛА БОГОСЛОВОВА

Паметникът на цар Александър Втори в град Нижний 
Тагил, 1895 година. Архитект И.С.Богомолов.

Църквата Свети Николай Чудотворец в Райвола (Рощино), Карелия. Архи-
тект И.С.Богомолов, 1875 – 1881 г.


