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АНАТОЛИЙ ЩЕЛКУНОВ е роден през 1945 г. в Казахстан. 
Завършва Томския държавен университет и Дипломатическата 
академия в Москва. Кандидат е на философските науки. Работи на 
различни дипломатически длъжности в Министерството на външ-
ните работи и неговите задгранични учреждения. От 1985 г. до 1991 
г. е съветник в посолството в София, от 1998 г. до 2002 г. е посланик 
на Русия в Туркменистан. От 2005 г. до 2009 г. е Генерален консул на 
Русия във Варна. Има дипломатически ранг „извънреден и пълномо-
щен посланик I клас“. Неговите научни и публицистични трудове се 
публикуват в руския академичен и периодичен печат.

При приключване на своята дипломатическа работа във Варна е 
удостоен със звание ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВАРНА. Книгата 
на Анатолий Щелкунов “Духовното единство”, 2009 г., изд. СТЕНО е 
принос към историята на руско-българските духовни връзки.

ДУХОВНОТО ЕДИНСТВО

За българската интелигенция 
винаги е било характерно идва-
щото от християнското нравоуче-
ние внимателно отношение към 
творческите личности, гонени от 
официалните власти, а също така 
особеното чувство към новото, 
нетрадиционното в творчеството. 
Наскоро Евтим Евтимов разказа 
за това, как в България едва не 
бил издаден за пръв път в света 
забраненият по това време в Съ-
ветския Съюз роман на Б. Пастер-
нак - “Доктор Живаго”. По време 
на своето запознанство с писателя 
българският публицист Тодор Ге-
нов убедил Пастернак, че в Бълга-
рия “издаването на книгата няма 
да бъде спряно” и, ако трябва, той 
ще се обърне към ЦК на партията 
и към Тодор Живков. Пастернак 
му дава ръкописа. Т. Генов показва 
романа на Андрей Гуляшки, който 
съвсем скоро на среща в съвет-
ското посолство с дейци на кул-
турата се похвалил на посланика, 
че скоро в списание “Пламък” ще 
излезе непубликуваният роман 
на Пастернак. Чувайки това, по-
сланикът, с възмущение заявява: 
“Вие извършвате идеологическа 
диверсия. Ние правим всичко, 
романът да не види бял свят, а Вие 
се хвалите, че ще го публикувате 
в “нашата България.” Гуляшки се 
изплашил и спира публикацията.

Когато стиховете на  Влади-
мир Висоцки още не били забра-

“ЗА ВОЛОДЯ ВИСОЦКИ…”
Булат Окуджава

нени, те стигали до България от 
Франция. Един от тези, които ги 
“доставяли” бил художникът Лъ-
чезар Ошавков, приятел на В. Ви-
соцки и М. Влади. Любителите на 
творчеството на руския поет раз-
множавали стиховете му на магне-
тофони, преписвали ги на ръка; те 
били изпълнявани на приятелски 
срещи, в студентски общежития, 
пеели ги туристи на китара.

Именно с тази любов към пое-
зията, се обяснява, че стиховете 
на Висоцки били издадени първо 
в България, преди да бъдат публи-
кувани в Русия. Днес по спомени 
може да се възстанови как е ста-
нало това. Към Галина Волчек се 
обръща с молба да го запознае с 
Висоцки Любомир Левчев, до днес 
по право наричан български кла-
сик, който пристигнал в Москва. 
Той познавал Волчек от нейното 
пребиваване в София, където тя 
била постановчик на спектакъл в 
български театър. В постановката 
били включени песни на  Висоцки. 
По нейните думи, това било копие 
на нейния московски спектакъл на 
български език с български ар-
тисти. Тя се обадила на Висоцки, 
който в този ден играл в “Хамлет” 
и го помолила да дойде в апарта-
мента на тяхна обща позната след 
спектакъла, казвайки: “Разбирам, 
че ти ще бъдеш изморен, но чо-
векът заминава, заповядай, само 

да ви запозная”. Той дошъл и те 
с Левчев “така са усетили един 
друг”, че Висоцки започнал да чете 
свои стихове, които направили на 
Левчев силно впечатление. И така 
започнала “дългогодишна силна 
дружба между тях”. Висоцки дал 
на Левчев отпечатан на пишеща 
машина сборник със свои стихо-
ве с надпис: ”Скъпи Любомир! 
Това е първи автограф на моите 
напечатани стихове. Може би 
някога аз ще надпиша и книга. С 
уважение и надежда за приятел-
ство, Висоцки. Москва. Юни 1973 
г. ”Левчев издал книгата в софий-
ско издателство с изображение 
на тези страници и със собствено 
предисловие на български, руски 
и английски език, в което разказал 
за своята първа среща с Висоцки 
в компанията на Галина Волчек. 
Книгата съдържа стихове, които 
днес са известни в много страни 
по света:”Моята микрофонна съ-
вест”, “Ние въртим земята”, “Моят 
Хамлет”, ”Прощаване“, “Цигански 

романс” и други. През 1984 г. на 
български език излиза сборникът 
със стихове на Висоцки “Нерв” 
от поредицата “Поети с китара”. 
В предисловието към него Левчев 
пише:” На Володя Висоцки, на 
моя прекрасен приятел, любимец 
на младите сърца, който възвиси 
традициите на Вертински и Оку-
джава до световно признание и 
на когото по достойнство принад-
лежи правото да открие цикъла 
“Поети с китара”, аз ще повторя 
своя  “Реквием”, който съдържа 
следната строфа:

Аз не успях да видя нито една 
звезда,

освен тебе,
брате мой, Володя-
Ваше Височество Висоцки.
Ти лежиш
там,
накрая
до самите врати,
където пешеходци обичат да 

хранят гълъбите.
Ти лежиш.
Сам пешеходец, гълъб и храна

на гълъбите…”

Много неща за популяризаци-
ята на творчеството на Висоцки в 
България е направил българският 
театровед, доктор на изкуството 
Любен Георгиев, който през 1973 г. 
публикува във вестник “Народна 
армия” една от първите статии за 
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Ти, братко, за нищо не си виновен
и всичко просто си идва на мястото.
Почти като в ад е светът затворен
или в преддверието на ада – тясното.

И задъхвайки се от жарта жарка,
животът ти притичва по въглените – 
в разгара на дяволската игра –  мярка,
вълка си с червената шапчица, пълен.

Никой няма да те спасява вече,
но постигайки най-после неземното,
хванал си възпаление от речи – 
от думи, съвсем оглушали в тъмното.         

Сам самичък си ти сега съдия
и сам си виновник за безпределното…
И Бог, може би, е до тебе сега – 
без работа е отдавна над земното.

Но ти за нищо вече не си виновен
и всичко просто си идва на мястото.
А това още не е ада затворен,
ни преддверието на ада – тясното.

ЛЕВ КОТЮКОВ

СПОМНЯЙКИ СИ ЗА 
ВЛАДИМИР ВИСОЦКИ
ПРЕЗ ГОРЕЩИЯ ЮЛИ 

НА 2010 ГОДИНА

Това, което помним – 
са само наши лични
представи за несбъднатото.

НЕВЪЗМОЖНОСТ              

Съмняващият се в своята вяра
прилича на вълна,
разбиваща се в каменния бряг.

Всичко ще изчезне в мрака предвечен,
ще изчезне всичко – и в рая, и в ада...
И в път някакъв – за нас безконечен – 
само аз без път дълго за пътя се стягам.

В кома е в нас утаената глина – 
в най-далечния, чуждия, злачния край,
забравил родните гробове, свидни,
май че живота си съм забравил докрай.

В кома е в нас утаената глина – 
като земя със забравени гробове.
В края на равнината и да се срина – 
не съм забравил високите борове.

Над ръжта някъде ще зейне пропаст,
понякога спира сърцето да люби...             
Не друг! Бог само е с дадената власт
този живот крехък и мен – да изгуби..

Съвременната московска 
художничка Ирина Горностаева е 
едно от ярките явления на наше-
то време. Тя не само е претендент 
за званието летописец на нашата 
епоха, но прави това без различ-
ни сложни способи – платната й 
не поразяват и не изумяват пуб-
ликата с поредна безумна идея, а 

МАРГАРИТА ЧИЗМАК

„НАВСЯКЪДЕ И ВЪВ ВСИЧКО ТЯ 
СЕ СТАРАЕ ДА ВИДИ РАДОСТТА

И СВЕТЛИТЕ МОМЕНТИ“

запечатват живота такъв, какъв-
то е той. Животът на обичаните 
и изтъкнати хора с техните еже-
дневни грижи, мисли, чувства и 
надежди. Може би именно затова 
нейните работи са така близки, 
понятни и в същото време пред-
разполагат към размисъл, към 
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В.Висоцки. По-късно Л. Георгиев 
продължава да публикува статии 
и телевизионни интервюта за него, 
разказва за неговото актьорско и 
поетично творчество. През 1986 г. 
неговите публикации и лични впе-
чатления са издадени на български 
език в книгата “Владимир Висоцки 
– познат и непознат”. По-нататък, 
тази книга е била преиздавана с 
допълнения през 1988г. и 1993г. 
Тя бива преведена на руски език 
и издадена в Москва през 1989г. и 
1991г. В книгата е показан досто-
верен, многостранен портрет на 
артиста, поета, певеца, човека и 
гражданина. В предисловието към 
горепосочената книга от пореди-
цата “Поети с китара” Любен Ге-
оргиев е написал:”Когато смъртта 

идва толкова рано и неочаквано, 
изведнъж усещаш, колко много 
ние губим без такива творци, 
какъвто е Висоцки. Той въобще, 
въобще не допя своите песни. И 
няма еквивалент на тези ненапи-
сани песни и неизиграни роли. Та-
лантът не може да се повтори, той 
е единствен. Ние можем само да 
продължим да го обичаме.” И той 
обичаше Висоцки до последните 
си дни. А в края на 2000 г. и чове-
кът, написал тези думи, почина.

Произведенията на Висоцки и 
на Булат Окуджава и сега остават 
популярни в България. В няколко 
града са създадени клубове на 
Висоцки и на Окуджава, членове-
те на които провеждат фестивали, 
посветени на творчеството на 
руските бардове. Продължава и 

ЛЕВ КОТЮКОВ
КЪСНА ПРОЛЕТ                      

          Повтаря се това, което отминава.

Отново се събираме и в късна пролет
избухва сребърната светлина в кръвта.
Ще стане плът единна тя с душата в полет,
ще ни обхванат образи на любовта.

И всичко минало отново ще си спомним,
несбъднатото също ще развей крило...
Но, Господи – все малко ни е и сме склонни
отново да повторим каквото е било.

Все разделени – на пролет ще се съберем
и вечността, като вода, ще ни измие...
В неповторимото повтаряме се в този ден,
но в любовта неповторими сме си ние...

БЕЗ СТИХОВЕ              

Поетът – и без стихове си е поет,
не е изменник подъл на словата.
И там, море, където няма, е приет –
морето му е до коляното... В душата.

Знам, на поета стихове не са му нужни – 
самият той е паметник приживе.
С жена и без жена поетът просто служи
и не предава своя род, не се разнежва.

Поетът – в епохата на куп промени
без думи – на думите цена поставя.
И там, където със стени са заградени
той през стените преминава – не остава.   

Поетът –  и без стихове си е поет!
И не пести доброто, светлината...
Спасението липсва за поета клет,
но няма, знам, спасение и от поета.       

СРЕД БЕЗКРАЙНОСТТА

Аз се родих на чернозем,
       а  израснах на камък.

Изведнъж се оказа, че всичко съм свършил
и жадува най-после безумството разум,
не, не съм живял аз – вековете прекършил,
нито веднъж със себе си не съм излязъл.

Все едно, че вселенската, най-тъмна ръжда
теб те разяжда между делата ти нови
и тялото губи самотно самò душа,
прозирайки единичното в цяло отново.

И тъмнината за събудената душа
е по-страшна от земното ни безумие – 
до черната, застреляна в упор мрачина
е високият порив – пълнолунието.

Колко е тежка съдбата на тъмнината!
Знам, никой на този живот не е потребен...
И някъде горе е огромна Луната – 
в нули се обръщат душите – знак последен. 

 

МОЕТО  ЖИТЕЙСКО ВРЕМЕ                   

           Времето е неизвестна
                   форма на живот.

В своето тъпо, безсрамно безумие
вие за едно сте мечтали с двуличие –
да ме заровите жив в гроба, лунния,
ръце да не цапате даже… С приличие…

А аз не разбирах, наистина – нищо,
и причината на завистта ви, заклета.
И тъпото време отнемах, разнищвах – 
на тъпия ви живот радостта, подета.

Не разбирах, естествено, не разбирах – 
животът и времето не са си роднини…
В какъв ли гроб днес хората ви зариват,
завистници мои, от жлъчта гнусна, сини.

А аз не загинах, неоставил следа 
в неласкавото ми и родно Отечество – 
и ми е странно, понякога – и шега,
че имам и време за живота невесел.

Поетът е там – в зеещата висина,
безумието в бездната долу отстъпва…
Стига времето за живота – ето, на – 
но само животът не ни стига: издъхва.

Превод Станислав Пенев

издаването на книги с техните 
стихове, песните им звучат по ра-
диото. Един от значимите интер-
претатори на поезията на Окуджа-
ва и на Висоцки, поетът от гр. Ло-
веч - Милен Тотев, преди няколко 
години организира национален 
фестивал на авторската песен, 
който става ежегоден. Във Варна 
клубът на Висоцки се оглавява от 
барда Иван Недялков, който се 
запознава с Висоцки по време на 
работата си в Русия. Напоследък 
в националния фестивал взимат 
участие любителите на творчест-
вото на Висоцки и Окуджава и от 
други страни. Лауреатите на фес-
тивала изнасят концерти в други 
градове, издават се дискове със 
запис и от тези концерти.

 Превод Нина Бурнева

оглеждане наоколо, за да се види 
това, което в ежедневната сума-
тоха е незабележимо. Какво може 
да бъде тема в творчеството на 
младата и жизнерадостна девой-
ка, упорито търсеща прекрасно-
то в бъдещето, възвишеното в 
простите неща и трогателното в 
най-незначителното? Естествено, 
красотата и хармонията на света 
около нас. Живописта на Ирина 
Горностаева –  това е вечната 
истина и жизнеутвърждаващата 
философия на съвременния ми-
слещ човек, приложени на езика 
на класическото академично 
изкуство. Поетичната и само-
битна красота на руската земя – 
духовното съдържание на всеки 
избран от нея пейзажен мотив, 
дълбокият психологизъм и есте-
тика в портретния жанр издават 
нейните изключителни артистич-
ни способности и изискан вкус. 
За нейни учители могат да се 

считат великите майстори: Велас-
кес, Серов, Левитан – с две думи, 
цялата световна живопис й е 
служила като своеобразен фар по 
пътя на творческото изгражда-
не. Картините на Горностаева са 
актуализация на много класиче-
ски приьоми на живописта и на 
извеждане на съвременното из-
куство до позабравеното ниво на 
истинския шедьовър.  Свойстве-
ната за живописта й душевност е 
коренно, традиционно качество 
на руското изкуство. Реалистич-
ни по форма, произведенията 
на младата художничка не могат 
да не трогнат  съвременника със 
своята неподражаема искреност 
и безграничен оптимизъм.

На въпроса за своята худо-
жествена ориентация Горностае-
ва отговаря: „Главното е да не се 
променя нивото на собственото 
художествено майсторство. Ми-
сля, че традициите на академич-
ната живопис в мен са силни. Ре-
ализмът – това е моята жизнена и 
естетическа позиция, това е мое-

то светоусещане. Всяка живопис, 
отдалечена от действителността, 
ми се струва измислена, изкуст-
вена, непонятна и затова не трог-
ва душата. По силата, може би, на 
спонтанността на своя характер 
се опитах да нарисувам нещо в 
импресионистичен стил. Но като 
цяло аз рисувам така, както жи-
вея и живея така, както рисувам.”                                                                                                                                        
          

През 2006 г. Ирина Горнос-
таева завършва своето обучение 
в  Руската Академия по живопис, 
скулптора и архитектура. След-
вайки академичната традиция  
след третата година на обуче-
нието си студентите избират 
художествено направление, 
което отразява максимално 
техните способности, навици 
и, разбира се, вкусове. От трите 
направления на изкуството – 
историческо, пейзажно и порт-
ретно, Ирина избира веднага 
последното. По-късно това се 

оказва и правилното решение.                                                                                                     
Един от източниците на вдъх-
новение за Ирина Горностаева е 
литературата. В нейното твор-
чество  присъстват и илюстра-
ции на литературни произведе-
ния, например на повестта на 
Гогол „Портрет”. От световната 
класика тя черпи характери и 
образи, откривайки типичните 
черти на героите, особеностите 
на тяхното поведение. Всичко 
това художничката  активно из-
ползва в своите психологически 
портрети. Но когато става дума 
за съвременната поезия и проза, 
тя предпочита и й е интересно да 
работи със самите им създатели. 
В нейната портретна галерия са 
съвременните поети Всеволод 
Кузнецов и Михаил Борисов.

Ирина Горностаева е худож-
ник на руския национален начин 
на мислене и чувстване. Любов-
та към хората, към света, към 
собствената страна преминава 
като рефрен през цялото й твор-
чество. СЛОВ  

“ЗА ВОЛОДЯ ВИСОЦКИ…” Булат Окуджава

„НАВСЯКЪДЕ И ВЪВ ВСИЧКО ТЯ 
СЕ СТАРАЕ ДА ВИДИ РАДОСТТА

И СВЕТЛИТЕ МОМЕНТИ“

Поле. 2004, художник Ирина Горностаева

Арка. 2004, художник Ирина Горностаева

От стр. 1

От стр. 1

От стр. 1
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Портрет на поета В. М. Кузнецов. 2005, художник Ирина Горностаева

Всеволод Кузнецов е роден в 
Москва (в Таганка) на 5 декември 
1938 г. в семейството на потом-
ствени художници. Завършил е 
факултета по Геология, а после и 
по Журналистика на Московския 
Държавен Университет. Близо 25 
години участва в експедиции на 
различни длъжности, а от 1973 г. 
сътрудничи и до 1996 г. работи в 
качеството си на кореспондент, 
редактор на отдел за литература и 
изкуство, завеждащ отдел в руско-
българското списание „Дружба” 
(от 1991 г. –  сп.”Руснаци”). Бил 
е на журналистическа работа в 
студентския вестник „Дружба”, 
преподавал е на чуждестранните 
млади журналисти. През цялото 
време е участник, както и ръково-
дител на работата на редица лите-
ратурни обединения: ”Валцовка” 
с ръководител поета Александър 
Филатов (носещ сега неговото 
име), „Луговая” (създадено от 
Всеволод Кузнецов), детско студио 
„Клеверок” и др. Днес активно 
участва в дейността на творчески 
клуб „Московский Парнас” и ли-
тературния клуб „Врабчови пла-
нини”. Член е на ръководството на 
Академия на Руската литература, 
зам.главен редактор на „Есенин-
ски булевард” – приложение за 
съвременна руска литература на в. 
„Литература и Общество”, издаван 
в България, член на Съюз на писа-
телите и на Съюз на журналистите 
на Русия.

За писателската и журналис-
тическата си дейност има много 
награди в това число и Специална 
награда на Национален литерату-

РУСКИЯТ ПИСАТЕЛ ВСЕВОЛОД КУЗНЕЦОВ СТАНА  ЧУЖДЕСТРАНЕН 
ЧЛЕН НА АКАДЕМИЯТА ЗА НАУКА И ИЗКУСТВО В БЪЛГАРИЯ

рен конкурс „Мила Родина” (об-
щина Долни Чифлик, България) 
за превод на стиховете на Христо 
Ботев на руски език (издадени 
през 2005 г. в издателството на 
Университета за дружба между 
народите в Москва).

Освен че е автор на популяр-
ната поетична поредица „Из бъл-
гарската тетрадка” – 5  стихосбир-
ки за България, писани от него в 
продължение на години (издадени 
в Русия и преведени и издадени и 
на български език), Всеволод Куз-
нецов е преводач на творчеството 
и на Матей Шопкин (6 книги), 
Георги Чичаров (2 книги), Ста-
нислав Пенев (4 книги) и редица 
други съвременни български пи-

сатели на руски език. Както автор-
ските, така и преводните книги на 
Всеволод Кузнецов са представени 
на Националния щанд на Русия на 
ХХІІ-та Международна изложба 
на книгата в София и се съхраня-
ват в  много библиотеки в Русия 
и в България (в София, Пловдив, 
Стара Загора, Калофер, Варна, с. 
Тополи и др).

Да са честити на Всеволод 
Михайлович Кузнецов поредната 
му стихосбирка на български език 
– „Образът му вдъхновява све-
тъл”, 2011 г., Библиотека „Лите-
ратура и Общество” и академич-
ното му българско признание!

СЛОВ

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ 

*   *  *
ти си
японската музика
нощта прозорецът
покой одухотвореност физика
разговор на двама извънземни
живели в раздяла
2000 години земни
и изведнъж намерили се един друг
тихият манхатън
и тъгата са далеко от тук

1992, Ню Йорк

*   *   *
Аз те гледам ангелче
без да дишам
гениални са извивките и челото ти
и с душата ти сричам
какво ли ни чака занапред – 
да отгатнем
иди че го разбери ред по ред
какво ли ни чака занапред
само не си върви още не си върви
само не си върви

1993, Ню Йорк

*  *  *
какво пък – излезе неустойчива
нашата бебешка любов
отровна отвара 
попари живота суров
но докато аз не съм още в моргата – 
все търся образа твой
ту в без-съвестните оргии
ту в църквата свята
ту в небесния рой

1994, Тверская

*  *  *
И така става между хората
те един друг се обичат.
И погледите им шепнат за любов,
на ненавистта – устните се обричат.

Ето, че без да таи презрението си
тя тихо му мрънка, мрънка: 
- Аз не крия, мили –твоя съм! Ти си!
А през нощта ножа си точи тънко.

16.04.2001, Есенински булевард

ТИ СИ
Наслаждавайки се с мен, мъчейки ме,
с темперамента си южен и 

необуздан,
Добре си. Най-добрата си, месиш ме.
Жалко, че и другите знаят – знам.

Аз ревнувам, аз плача неистово
и се тъпча с хапчета всеки час.
Много гадна да станеш – 

изкуството,
овладяла си, но знам само аз.

1982 – 2006

*   *   *                                         
„Написал бих аз осем реда
за свойствата на тези страсти.”

Б.П.

добре би било да живееш в гората
и да не познаваш прогреса
да разбираш като див звяр
всички закони на света интересен

добре би било все пак към небесата
да обръщаш понякога взор
два, три стиха да драснеш с писеца
над оградите да намериш простор

и на николининия хълм и гора
в жуковската планина бойка
на гости сама да е дошла
прелестна група девойки

да идват усмихнати да заминават
да си тръгват с Бога отново
хубаво е да пишеш как отминават
да напишеш за тях много

за любовта и дори за омразата
изгаряща силно жестоко
за другарите си легнали в пазвата
на пръстта много преди срока

и за далекото и за далечните
морета реки океани
за районните градчета вечни
и задморските страни мечтани

хубаво би било и занапред
да свирят да играят да пеят
хубаво би било и да умрат
в собствената си постеля

23.01.2006, Голям знаменски переулок

Превод Станислав Пенев
(Из втората стихосбирка на Евгений 

Степанов под печат на български език 
„Нов портрет“)

Ева Златогорова е родена в 
Москва през 1943 г. От малка оби-
ча много литературата. Сполетява 
я голямо житейско нещастие – на 
двадесет и шест години загубва 
зрението си. Този удар на съдба-
та е много силен за нея, но тя не 
остава без почвата под краката 
си и, както сама се изразява: „На 
помощ ми дойде доктор Време!” 
Вече е създала семейство, има две 
дъщери и въпреки че животът й 
се променя коренно, участва пъл-
ноценно във всички семейни и в 
много обществени събития. 

Психологическата травма от 
смъртта на съпруга й преди 5 го-
дини се оказва изключително теж-
ка за нея, но се случва неочаквано-

ГОРЕЩИТЕ КЛАВИШИ НА ДУШАТА

то: през лятото на 2006 година, без 
да се е стремяла и опитвала преди 
това, започва да пише стихотворе-
ния, а през есента на същата годи-
на се появява и първата й книга: 
„30 приключения на котарака 
Гришко”. Така започва нейната 
активна литературна дейност – до 
днес има издадени 7 книги за деца, 
една стихосбирка „Гжелско лято“, 
първата част на разтърсваща авто-
биографична повест със заглавие 
„Сценарий, на който не е съдено 
да стане филм”.

Ева Златогорова публикува в 
периодичния печат, издава кни-
гите си и участва активно в лите-
ратурния живот от 2006 г. насам. 
За това допринасят много и поло-

жителната рецензия за детските й 
книги на професор Борис Михай-
лович Бим-Бада от Руската акаде-
мия за образо вание, интервюто по 
телевизионния канал „Доверие” 
и многобройните й (повече от 70 
само за последната година и поло-
вина) посещения и литературни 
срещи с деца от детските градини 
и училищата в Москва и Подмо-
сковието.

През 2007 година тя е приета 
за член на Съюза на писателите на 
Русия.        

Член е и на Творчески клуб 
„Московский Парнас”.

Живее и твори както в Мос-
ква, така и в град Гжелск – на 30 
километра от руската столица, 
където сред природата се чувства 
като в свой истински дом.

Именно природата и близост-
та на човека с неговата естествена 
житейска среда я вдъхновяват 
силно в творческия й път днес, 
както и желанието да помага на 
хората, особено на изпадналите в 
беда – една изключителна хуман-
ност, съчетана с благородство и 
добронамереност.

Стихосбирката на Ева Злато-
горова, излязла през 2011 г. в Бъл-
гария, разкрива богатата душев-
ност на поетесата и мъдростта на 
поетичното й слово, насочено към 
всички и най-вече към младите. 
Стихотворенията й са доказател-
ство, че под горещите клавиши на 
специалната компютърна техника 
за незрящи се раждат силни съ-
временни и запомнящи се творби.

СЛОВ

Писателката Ева Златогорова на литературна среща с ученици

Н О В И
К Н И Г И
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ЕВГЕНИЯ КУРГАНОВА

ШАПКА
Море. Аз го обикнах от пър-

вата ни среща. С мама пътуваме 
с влака. Малко купе, задушно, 
мама внезапно казва: „Погледни, 
ето го морето.” Аз притискам 
нос към прозореца и отначало 
виждам малка, синя ивица, коя-
то постепенно се увеличава, из-
пълвайки цялото пространство. 
Пристигайки, хвърляме куфа-
рите в стаята на хотела и бягаме 
към него – топлото, ласкавото, 
нещо шепнешком говорещото… 
Влизайки във водата, усещаш 
нейната нежност, люлеейки се 
върху вълните, се чувстваш 
мъничко момиченце под прис-
пивната песен на мама. Морето 
като че ли предупреждава: „Аз 
не винаги съм спокойно.” Него-
вият заплашителен шум показва 
цялата сила на природата, която, 
колкото и човек да се е старал, не 
е могъл да обуздай.

Сега дойдох на море в края 
на сезона. След лекуването ми, 
докторът каза, че морският въз-
дух ще бъде много по-полезен за 
разлика от слънцето. И цялото 
си свободно време се стараех да 
прекарвам на плажа, наслажда-
вайки се на морския въздух.

Курортният сезон вече 
приключваше. Останали бяха 
малко почиващи. Повечето бяха 
се разотишли по домовете си. 
Затова на една двойка на средна 
възраст, разхождаща се на края 
на брега, веднага 
обърнах внимание. 
Жената беше в дълга 
плажна рокля, в лека жълта фла-
нелка, когато морето беше бу-
рно, тя се замяташе с шал. А на 
главата си носеше бяла  нелепа 
сламена шапка с ленти и цветя. 
Мъжът бе доста наперен, в летен 
спортен костюм. Минавайки по 
целия бряг до носа, двойката 
свиваше зад него, където не се 
виждаха. Аз пък седях на шез-
лонга и гледах морето.

След няколко дни той си 
замина. Жената, продължавайки 
по инерция разходките си по 
брега, ходеше и зад носа. С ка-
менно лице, гледайки морето, не 
го виждаше, не го чуваше. Ве-
роятно мислите й бяха с него, с 
мъжа. Скоро и тя напусна плажа.

Прииска ми се да мина по 
техния път. Денят се оказа про-
хладен, валеше ситен дъжд. Свих 
зад носа и видях малък плаж. В 
средата му имаше шезлонг, а над 
него сламен навес, защитаващ от 
слънцето, на който беше закаче-
на нейната сламена шапка.

Лентите бяха пораздърпани 
от вятъра и сякаш, веейки се, се 
протягаха като ръце в страни. 
Стори ми се, че те молят да не 
оставя шапката сама. Мокрите, 
засъхнали цветя, плачеха. А си-
вият, делничен ден завършваше 
картината на самотата. Това 
предизвика в душата ми чувство 
на тъга и състрадание за несъс-
тоялата се любов. Върху пръч-
ка – сламена шапка – жест на 
отчаянието. И си помислих: как 
трябва да се отнасяме към чув-
ствата на другия, да не си играем 

с тях. А морето ми пригласяше, 
тихо пляскаше под краката и ме 
успокояваше със своя шепот.

ЧАСОВНИКЪТ 
НА НАШИЯ 

ЖИВОТ
Старата жена стоеше до про-

зореца и гледаше към улицата. С 
годините все по-тежко й става-
ше да излиза от къщи. Децата я 
посещаваха в празничните дни, 
стараеха се да й звънят всеки 
ден. С приятелки в последно вре-
ме общуваше само по телефона. 
Обажданията често се  свеждаха 
до разговори за болести и това 
предизвикваше у нея лека тъга. 
Сега нейните интереси са – жи-
вотът зад прозореца на стаята, 
общуването с котарака Проша 
и слушане на стенния старинен 
часовник. Откакто го помнеше 
Мария Викторовна, той винаги 

висеше в нейната стая 
и биеше всеки час. 
Това й пречеше, но 

родителите не се съгласяваха 
да го преместят в гостната. По 
такъв начин учели дъщерята, 
според тях, да цени времето. 
Постепенно тя свикна с биенето 
на часовника. Понякога даже не 
го забелязваше.

С годините звукът от биене-
то ставал по-значителен. Самият 
часовник със своя вид предавал 
на стаята солидност, някакво 
благородство. Приятелите, ид-
вайки в семейството на гости, 
казвали: „Какъв антиквариат 
си имате. Чудесно нещо!” Съби-
райки се при нея за празнуване 
на Нова година, вдигали чаши с 
шампанско под звуците на собст-
вен часовник.

Времето минавало, децата се 
разпилели. Приятелките с годи-
ните все по-трудно се движели, 
срещите ставали все по-редки. В 
биенето на часовника се чувало 
само скриптенето на старостта. 
Но старата жена не обръщала 
внимание на това. Тя живеела 
със спомените. Този часовник 
обединил в себе си годините на 
нейния живот. Години, когато 
всичко кипяло и я викало в пре-
делите на стаята. И тя по биенето 
отново преживявала това… На 
Мария Викторовна не й беше 
скучно, тя не забелязваше, че 
времето върви напред, защото 
миналото винаги беше с нея. 
Старата жена живееше с памет-
та на собствените си години, а 
биенето на часовника само ги 
отмерваше.

Превод Веселин Георгиев                      

РАЗКАЗИ

Когато за първи път завели 
Георги Иванов при Александър 
Блок, той току-що  бил навършил 
15 години.

Г. Иванов, впоследствие беле-
жит руски поет от първата вълна 
на емиграцията, си спомня, че 
когато Блок пишел статии или 
стихотворения, всички в къщата 
ходели на пръсти, а телефона го 
изключвали. Много често поетът 
отговарял на писма. Те идвали 
при него на цели връзки. „Често 
лекомислени  или абсурдни. Все 
едно – от когото и да е писмото, 
Блок непременно ще отговори.” 
пише Г. Иванов в „Петербургски 
зими”. Всички писма до Блок, 
прилежно наредени на чистата 
писмена маса, били прономеро-
вани и всяко от тях чакало своя 
ред. „Почеркът на Блок е равен, 
красив, четлив. Той пише без да 
бърза, уверено, твърдо. Отлично-
то перо  (при Блок всички писме-
ни принадлежности са подбрани) 
плавно се движи по хартията… В 
дома е тихо.”

Когато попитали Блок откъде 
се е взела у него тази методич-
ност, не е ли тя от немската кръв 
– поетът, удивен отвърнал: „Нем-
ската кръв? Не мисля. По-скоро 
– самозащита от хаоса.”

Без да се гледа на това какъв 
процент немска кръв има, Блок 
не много често през своя живот 
е бил зад граница. В резултат на 
задграничните му пътешествия в 
Италия и Франция били написа-
ни последователно „Италиански 
стихотворения” (1909 г.), драмата 
„Роза и кръст” (1912 г.) и поемата 
„Славеева градина” (1915 г.).

През 1897 г. по време на пре-
биваването си в курорта Бад Нау-
гейм (Германия) Блок преживял и 
първото си юношеско увлечение 
– по К.М.Садовска, на която пос-
ветил много стихотворения, из-
лезли впоследствие в цикъла Ante 
Lucem (1898-1890) и в сборника 
„Задграничните минали дни” 
(1920 г.), а също и цикъла „След 
дванадесет години” (1909-1914).

Цикълът „Ante Lucem” е  
първата крачка на Блок по пътя 
на търсенето на идеала, все още 
неясен („тайнствен, още непоня-
тен знак…”). Понякога на поета 
даже му се струвало, че идеалът 
никога няма да се появи, нарича 
го „непредназначено щастие”. И 
то се оказва действителната стат-
ска съветница Ксения Садовска, 
дошла през май 1897 г. на немския 
курорт да лекува разклатеното 
си здраве и нерви. На своите 38 
години тя вече не разчитала да 
срещне любовта, но добре знаей-
ки цената си, се опитвала да хване 
в мрежата на кокетството някой 
от скучаещите около нея петер-
бургски и московски светски 
знаменитости. Но ни най-малко – 
момче в гимназиална куртка. Блок 
наскоро бил навършил 17 години. 
Нежната, подвижната, извънред-
но екзалтирана дама привличала 
вниманието на курортистите не 
само с прекомерната театралност 
и високомерие на всички свои 
жестове, но и просто с мълчани-
ето си.

Лелята на Блок, писателката 
Мария Андреевна Бекетова вижда 
в лицето на Ксения Михайловна 

СЪВМЕСТНА ПУБЛИКАЦИЯ НА ВЕСТНИК „ЛИТЕРАТУРНИ ИЗВЕСТИЯ” И ВЕСТНИК „ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВО”

опитна светска хищница. „Тя пър-
ва заговори със скромното момче, 
което не смееше да я погледне в 
очите, но бързо бе обхванато от 
любовно чувство. Красавицата по 
всякакъв начин се стараеше да го 
плени.”  

Майката на Блок, разбира се, 
не била във възторг от това ув-
лечение и ежедневно изпадала в 
истерия, чупела пръсти, но синът 
й за първи път бил равнодушен 
към всичко в света, освен към 
синеоката съветница. Ухажвал я 
не съвсем умело и това изглежда-
ло в очите на Ксения Михайловна 
особено трогателно: всяка сутрин 
рози на входа, конвоиращата му 
сянка край нея, въздишки под 
прозореца. Поначало тя била 
объркана и от това объркване 
се държала смешно и нелепо, 
капризничела, мъчила се, връ-
щала цветята, късала билетите за 
концерт, борила се със себе си с 
последни сили, ту отблъсквала, ту 
привличала. Но всичко това още 
повече разгаряло желанието на 
неопитния поет.

И той почти бегом отивал на 
срещи. Една такава вечер някак 
нежно и плавно преминала в нощ. 
Срещите престанали да бъдат 
само романтични. Блок се връщал 
в къщи рано сутрин и бледен, 
развълнуван нещо усърдно запис-
вал в своя бележник. Своя пър-
ви лирически цикъл, озаглавен 
„К.М.С.”, той започва така:

„Сърцето вече е изпълнено с мечти,
сърцето помни онзи дълъг срок
над езерото късна вечер и лъчи
парфюма Ваш и шала – нежен шок.”

Веднъж майката на Блок 
направила неочаквана визита на 
презрялата кокетка и й вдигнала 
скандал, след което още същата 

вечер отвела сина си в семейно-
то имение в Шахматово. С това 
курортният роман на Блок при-
ключил, а Александра Андреевна, 
тържествуваща вътрешно, писала 
до в къщи в своя привичен иро-
ничен стил: „Сашура ухажва тук 
с велик успех пленителна дама, 
майка на 3 деца и действителна 
статска съветница. Смешно беше 
да се гледа Сашура в тази роля. Не 
знам това ухажване ще бъде ли 
тласък за Сашура към същността 
на неговата възраст и ще заприли-
ча ли след това той повече на все-
ки друг млад човек. Едва ли.” Но и 
след завръщането си в Петербург, 
Блок известно време поддържал 
кореспонденция със Садовска.

В Бад Наугейм Блок се вър-
нал години по-късно – през 1909 
година заедно с жена си (Любов 
Дмитриева Менделеева) в тежък 
момент от своя живот. Внезапно 
нахлулите спомени отново придо-
били поетична форма:

„Все тази нежна езерна повърхност
и все така от кулите сол капе.
Сега, когато ти си стар, обвързан,
защо ли те вълнуват стари дати?
И страстите на младия ти гений
с душата ти не са се разделили
навеки си обречен и пленен си – 
мъгла и минало теб са калили.”

Хотел „Лангдорф”, където при 
първото си идване с майка си се 
установил Александър Блок в Бад 
Наугейм, сега е станал градска 
забележителност. Управителката 
на хотела – мила възрастна фрау, 
често се разхожда из парка. И ако 
Бад Наугейм започнали да нари-
чат „град на любовта”, немалка 
роля за това е изиграла първата 
романтична любов на Александър 
Блок, оставяйки след себе си само 
прекрасни стихове.
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