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Сред отличилите се в Осво-
бодителната война от 1877-1878 
г. офицери от руската армия е 
и синът на великия руски поет 
А.С.Пушкин, талантливият воена-
чалник – Александър Александро-
вич Пушкин.

Роден в Петербург на 6 юли 
1833 г., А. А. Пушкин се готви за 
професионален военен в Пажев-
ския корпус, който завършва през 
1851 г. като един от най-добрите и 
започва своята служба като офицер 
в лейб-гвардията на Конногвардей-
ския полк.

По-късно служи във Виленски 
военен окръг, а на 15 юли 1870 г. , 
е назначен за командир на 13-ти 
Нарвски хусарски полк. Седем 
години по-късно, през юни 1877 г., 
полковник Пушкин се обръща от 
Дунавския бряг към своите хусари 
със заветните думи: „Кавалеристи, 
погледнете, пред нас е България, 
свещена славянска земя. Там гинат 
нашите сестри и братя. Те чакат 
нашата помощ!“

В бойния летопис на 13-ти 

Нарвски хусарски полк са записа-
ни редица победоносни сражения.

От 11 януари 1878 г., полко-
вник Пушкин започва съвместни 
действия с Българското опълчение. 
Командирът на опълченците гене-
рал Столетов му заповядва  да про-
учи пътищата за Котел и да завземе 
града с дивизион от своя полк. На 
14 (27) януари полковник Пушкин 
влиза като освободител в Котел. На 
следващия ден пристигат в града 
II, III и IV опълченски дружини. 
На 29 януари  генерал Столетов 
изпраща III и IV дружини заедно с 
III хусарски ескадрон под команд- хусарски ескадрон под команд-
ването на полковник Пушкин да 
завземе с. Читак (Тича). В близките 
дни околните на Котел селища са 
изчистени от башибозука.

При подписването на прими-
рието полковник Пушкин е назна-
чен за началник на демаркационна-
та линия от с. Тича до с. Черкезли.

За проявен героизъм в Руско-
турската  война  от 1877-1878 г. 
полкът на А.А.Пушкин е отличен 
със специален знак на хусарската 
кокарда, а самият командир за 
победата при с. Тича е награден с 
орден „Св. Владимир“ – IV степен.

На 9 юни 1880 г. , полковник 
Пушкин е произведен в чин гене-
рал-майор , а през 1890 г. , в чин 
генерал-лейтенант. През същата го-
дина той напуска военната служба, 
излизайки  в оставка  и се отдава на 
обществена дейност.

Преминал един завиден жи-
тейски път на доблестен син на 
Русия, кавалер на почти всички 
руски  (без „Георги Първозванни”)  
и на много чуждестранни ордени,  
Александър А.Пушкин затваря очи 
на 19 юли 1914 г., на 81 годишна 
възраст.

ПЛАМЕН МЕРДЖАНОВ  - директор на Исторически музей-Котел

СИНЪТ НА  РУСКИЯ ПОЕТ АЛЕКСАНДЪР 
ПУШКИН СЕ Е СРАЖАВАЛ ЗА ГРАД КОТЕЛ

 Този музей е създаден през 
2009-та: „Година на България в 
Русия”  и е открит на 5 септем-
ври с експозиция, включваща 
повече от 500 уникални предме-
та на бита, традициите и твор-
чеството на българите. Възник-

ването му не е предизвикано от 
спонтанна идея, а идва като до-
бре обмислена проява на съби-
рателската и иновационната дей-
ност в Центъра за допълнително 
обучение „Еврика” (ул. Бутле-
рова, дом 5-Б, сграда 1), където 
музеят е едно от направленията 
за запознаване на московските 
ученици със славянските страни 
(друг такъв музей тук е свързан 
с историята и традициите на 
Украйна). „Славянски свят: Бъл-
гария” е ориентиран за приемане 
на интерактивните форми на 
работа с посетителите. Моделът 
на музейната комуникация се 
разглежда тук като средство за 
толерантно общуване с друга 

В МОСКВА ВЕЧЕ ТРЕТА ГОДИНА ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛИ 
МУЗЕЙ „СЛАВЯНСКИ СВЯТ: БЪЛГАРИЯ”

култура и като метод за преодо-
ляване на културно-исторически 
дистанции между двата народа 
и двете страни. Основните на-
правления на дейността: про-
светно-информационна, науч-
но-изследователска, лекционна, 

екскурзионна 
и проектна са 
насочени към 
създаване на 
информацион-
на база, умения 
и опит за прак-
тическо парт-
ньорство на 
младите хора с 
представители 
на българската 
култура, лите-
ратура, бизнес, 
както и за ре-
клама на култу-
рологическата 
дейност, про-

веждаща се в Междуучилищен 
комбинат-21 и ЦДО „Еврика” в 
Москва. Дирек-
торът на ЦДО 
„Еврика” Рита Йо-
сифовна Георгиева 
– к.п.н., заслужил 
учител на РФ, по-
четен работник 
на образованието 
на РФ, носител на 
правителствена 
награда е и жи-
тейски свързана с България: 
съпругът й Веселин Георгиев 
(научен ръководител на музея на 
обществени начала), драматург, 
поет, хуморист е член и на Съ-
юза на писателите на Русия, и на 

Съюза на българските писатели. 
И двамата с голям ентусиазъм 
и с ясното съзнание, че вършат 
благородно и народополезно 
дело преди 6, 7 години започват 
да събират експонати за музея от 
различни краища на България 
при ежегодните си летни посе-
щения в Габрово, Стара Загора, 
Варна, София, Плевен, Пордим, 
Пловдив, Горна Оряховица и 
др. Подкрепят ги и им помагат 
приятели, роднини, писатели, за 
да разполага днес музеят само 
с оригинални предмети от бита 
(керамика, дърво, метал, тъкани) 
и национални български костю-
ми и от ХІХ,  и от ХХ век. Идеята 
на Рита Георгиева: ”В музея да се 
съчетават хармонично истори-
ческата и съвременната темати-
ка и експозицията да представя 
едновременно както миналото и 
традициите, така и съвременния 
духовен облик, характеристи-
ки и контакти.” е реализирана 
напълно в различните направ-

ления. Осо-
бен интерес 
предизвик-
ва стендът 
„Сла-
вянското 
единение: 
празнуване 
на Деня 
на Кирил 
и Мето-

дий” и „Поезията и прозата на 
България” с фактологически 
материал за българските писа-
тели: Христо Ботев, Димчо Де-
белянов, Веселин Георгиев, Елка 

В началния етап на Отечес-
твената война  от 1812 г. запад-
ните руски армии отстъпват под 
натиска на превъзхождащите 
ги сили на Наполеон. Това кара 
дворянството да иска назнача-
ването на командващ, който да 
се ползва с доверието на руското 
общество. През м. юли 1812 г. 
ген. Кутузов е избран за начал-
ник на Петербургското, а след 
това на Московското опълчение. 
10 дена преди назначението, ца-
рят удостоява (на 29 юли) Куту-
зов с титлата светейши княз.                                                                                           
На 17 август Кутузов приема ар-
мията. Голямото превъзходство 
на противника в сили и липсата 
на резерви го принуждават да 
отстъпва навътре в страната, 
следвайки стратегията на пред-
шественика си. Но по-нататъш-
ното отстъпление означава да се 
предаде Москва без бой, което 
е напълно немислимо от поли-
тическа и морална гледна точка.                                                                                                                                           
           След като получава незна-
чителни подкрепления, Кутузов 
решава да даде на Наполеон 
генерално сражение - първото 
и единственото в Отечествената 
война от 1812 г.

Бородинската битка е една 
от най-големите в епохата на  
наполеоновите войни. Тя се про-
вежда на 26 август (на 7 септем-
ври – нов стил). Руската армия 
нанася тежки загуби на френ-
ските войски, но предварител-
ните разчети, извършени същата 
нощ показват, че и руснаците 
са изгубили почти половината 
от личния си състав. Оказва се, 
че балансът на силите се е про-

менил в полза 
на Наполеон, 
който освен 
това има още 
резерви. Куту-
зов се оттегля 
от бородинската 
позиция, а след 
проведеното 
във Фили съве-
щание изоставя 
и Москва. Куту-
зов обосновава 
решението 
си така: „Като 
изоставим 
Москва, ще 

съхраним армията, ако загубим 
армията, ще изгубим и Мос-
ква, и Русия“. На 2 септември 
руските войски изоставят без 
бой Москва, а с тях заминава 
и половината от московското 
население (около 100 000 души). 
От първия ден на влизането на 
войските на Наполеон в Мос-
ква се разгарят пожари, които 
продължават 6 дена. Огънят 

унищожава около 75% от домо-
вете, изгарят пазари, магазини, 
фабрики, пострадал е Кремъл.                                                                                          
Царят счита, че руската армия 
се е представила достойно при 
Бородино, за което Кутузов е 
произведен на 30 август в звание 
генерал-фелдмаршал.

След оттеглянето от Мос-
ква Кутузов извършва скрит и 
образцов флангов маньовър, 
извеждайки армията в началото 
на октомври край село Тарутино. 
Оказвайки се южно и западно от 
Наполеон, Кутузов му препречва 
пътя за навлизане в южните ра-
йони на страната. 

Претърпявайки неуспех при 
опитите си да сключи мир с Ру-
сия, на 7 октомври (19 октомври 
– нов стил) Наполеон се изтегля 
от Москва. Опитва се да достиг-
не до Смоленск по южния път 
през  Калуга, където има запаси 
от продоволствие и фураж, но 
на 12 октомври в сражение край 
Малоярославец е спрян от Куту-
зов и му се налага да отстъпи 

още по-бързо и без пътища. Ру-
ските войски преминават в кон-
транастъпление, което Кутузов 
организира така, че армията на 
Наполеон да попадне под флан-
говите удари на редовни и на 
опълченски отряди, при което 
Кутузов избягва фронтално сра-
жение с големи войски.

Благодарение на страте-
гията на Кутузов огромната 
наполеонова армия е почти 
напълно унищожена. Трябва да 
се подчертае, че този разгром на 
противника е постигнат с цената 
на умерени загуби за руската 
армия. Много руски военни 
историци критикуват Кутузов 
за нежеланието му да действа 
по-решително и настъпателно, 
за това, че предпочита сигурна-
та победа пред съкрушителния 
удар и гръмката слава. Според 
съвременниците му и истори-
ците, княз Кутузов с никого не 
споделял плановете си, така че 
истинските мотиви за действи-
ята на прославения пълководец 
дават възможност за различни 
тълкувания. Но крайният резул-
тат от дейността му е неоспорим 
— разгром на Наполеон в Русия. 

200 ГОДИНИ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА
НА РУСИЯ  ОТ 1812 – 1813 Г.

Наполеон при Бородино - художник Василий Верешчагин 
(1897 г.)

На стр. 8

На стр. 8

Част от музейната експозиция

Сградата където се намира музеят
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Няголова, Станислав Пенев, за 
руските писатели: Всеволод М. 
Кузнецов (също известен пи-
сател, преводач и журналист), 
Анатолий Щелкунов (консул 
на Русия в гр. Варна и почетен 
гражданин на Варна, писател и 
радетел на руско-бълггарските 
взаимоотношения) и др. Уни-
кална е панорамата „История на 
руско-турската война от 1877-
1878 г.” с истински панорамни 
колажи, дарени от директора на 
военно-историческия музей-па-
норама в град Плевен – доктор 
по история, академик Милчо 
Аспарухов. В музея и децата, и 
възрастните научават за старата 
и многовековна дружба между 

двата народа, запознават се с 
балканската страна или разши-

ряват впечатле-
нията си, имат 
възможност да 
се подготвят 
за посещение 
в България 
или да изберат 
привлекателна 
дестинация там. 
Виртуалната 
експозиция на 
музея, нами-
раща се още в 
стадий на раз-
витие, отразява 
събития, свър-
зани с 2008-ма – 
Година на Русия 
в България и 2009-та – Година 
на България в Русия, частично 

предметите на българския бит и 
историята на руско-българските 
отношения и дава възможност 
за работа с желаещшите нався-
къде на обширната територия на 
Русия. Музеят „Славянски свят: 
България” от създаването му до 
днес е един от най-посещаваните 
познавателни, историко-научни 
и културни центрове в Москва 
и Подмосковието, насочил дей-
ността си за приобщаване към 
традициите на добрите руско-
български взаимоотношения.

КИРИЛ ТОДОРОВ

В МОСКВА ВЕЧЕ ТРЕТА ГОДИНА 
ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛИ МУЗЕЙ 
„СЛАВЯНСКИ СВЯТ: БЪЛГАРИЯ”

От стр. 7

Преди няколко дни излезе от 
печат стихосбирката „Умирам и 
отново се раждам” – избрана ли-
рика на класика на българската 
литература Димчо Дебелянов в 
превод на известния руски поет 
Иван Голубничий.

Интересно е, че съществе-
но влияние на литературното 
развитие на Д.Дебелянов оказва 
руската литература  – А.Пушкин, 
М.Лермонтов, Ф.Тютчев, 
Е.Боратински и естествено по-
етите от „Сребърния век” и пре-
ди всичко – А.Блок.

Стихотворения на Д. Дебе-
лянов са превеждани на руски 
език от поетите Д. Самойлов, В. 
Соколов и други (всеки в своето 
време). Но с какво е интересен 
за руския читател всеки нов 
превод на българския лирик? 
Колкото по-далече остава той в 
литературната история, толкова 
по-сложно е на преводача да 
съхрани усещането за неговата 
епоха, да покаже на руския чи-
тател драматизма на духовния 
конфликт на твореца по време 
на трагични за народа му съби-
тия.

Преводът на стихотворения 
от близките на руския език бело-
руски, украински, в това число – 
и български езици, винаги е бил 
проблем за преводачите. Някой 
стих, понякога и строфа, изглеж-
да като че ли е възможно да се 
преведат дословно, но не става 
така! Езиковата система е друга. 
И трябва да се търси адекват-
ната стилистика, изразяването 
на руски език, което да не пре-

дизвика у рускоезичния читател 
подозрения, че преведеният ав-
тор е „просто повторен”.

Що се отнася до превода 
на стихотворенията на Димчо 
Дебелянов от Иван Голубничий, 
преди всичко забравяш, че това 
е превод от български език и го 
възприемаш  като прекрасни 
стихове, написани на чист руски 

език. А качеството на превода 
лесно се проверява, когато че-
теш заедно с него и текста на 
български език. И за това трябва 
да се  говори отделно. Книгата е 
издадена по висшите класически 
канони: на четна страница (вля-
во) е представен оригиналният 
текст, на нечетната (вдясно) 
– преводът (билингвистично). 
И тук вече няма как да се излъ-
жеш: чети стих по стих, търси 
неточностите, читателю, колкото 
си искаш. Но това е напълно 

ненужна 
задача…

Умени-
ето на пре-
водача да 
почувства 
настро-
ението, 
лиризма, 
поетично-
то вдъх-
новение на 
превежда-
ния автор 
– това не 
е меха-
нически 
„пренос” 
на стихове, 
на думи от 
единия език 
на другия. 
Превода-
чът, а още 
повече – поетът,  е необходимо 
да има не само добри познания 
за своя език, но и да долови ню-
ансите в душата на другия поет, 
да не наруши невидимата връзка 
с времето, с което е свързан.

Лирическите песни на Дим-
чо Дебелянов са прозрачни и 
чисти като самата природа. Ли-
рическият герой, преживяващ 
чувствително всичко, гледа на 
света през неогрубялата си от 
обстоятелствата душа. Така фи-
лософски завършва и стихотво-
рението  „Отдих”. 

В което и да е от стихотво-
ренията ни пленява образността 
им. Майсторството на Иван 
Голубничий, поет и преводач, 
се чувства във всяка една твор-
ба на тази книга. С това тя е и 
силна.

Пред руския читател е 
сложният, но благодарение на 
отличния превод, вече понятен 
и любим български класик

(със съкращения)
Превод от руски 

ВЕСЕЛИН АСЕНОВ

ИЗ РУСКИЯ ЛИТЕРАТУРЕН ПЕЧАТ: 
ПРОЧЕТЕНО ВЪВ В. „МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТОР”  бр. 13, юли 2012 г.

ЮРИЙ БОГДАНОВ

ДА ДОКОСНЕШ ВРЕМЕТО

За тази своя победа Кутузов е 
удостоен с орден „Свети Георги“ 
1-ва степен, с което става първи-
ят в историята на ордена пълен 
Георгиевски кавалер.

През м. януари 1813 г. руски-
те войски преминават границата 
и в края на февруари достигат  
река Одер. През април 1813 г. 
войските излизат на река Елба. 
На 5 април главнокомандващият 
се простудява и е настанен за 
лечение в малкото градче Бун-
цлау (днес в Полша). Алексан-
дър I идва да се прости с много 
отслабналия фелдмаршал. На 
следващия ден, 16 (28 април нов 
стил) 1813 г., княз Кутузов уми-
ра. Тялото му е балсамирано и 
отпратено в Петербург, където е 
погребано в Казанския събор. 

200 ГОДИНИ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА 
ВОЙНА НА РУСИЯ
ОТ 1812 – 1813 Г.

Последният портрет на М.И. 
Кутузов, направен преди смъртта 
му, на който е изобразен с 
Георгиевската лента на ордена 
“Св. Георги” 1-ва степен. 
Художник:  Р.М. Волков.

От стр. 7

Рита Йосифов-
на Георгиева – 
к.п.н., заслужил 
учител на РФ, 
почетен работ-
ник на образо-
ванието на РФ, 
директор на 
ЦДО „Еврика“

Една от традиционните срещи в музея с ценители на българския 
фоклор и на българските народни песни и танци

Писателят Веселин Георггиев пред 
експозицията с книги на съвременни 
български и руски автори, с които 
работи музеят

НИНА БУРНЕВА

Иван Голубничий - 
гл. редактор на в. 

Московский Литератор 
и сп. Великорус,  

заслужил работник 
на културата на 

Руската Федерация, 
заслужил работник 

на културата на 
Чеченската република. 

Действителен член 
на Петровската 

академия на науките и 
изкуствата.

Вестник „Московский Лите-
ратор” в брой № 13, м. юли 2012 
г. отпечата на цяла страница 30 
стихотворения на българския 
поет Станислав Пенев в превод 
на руски език на поета Владимир 
Бояринов, Всеволод Кузнецов 
– поет, преводач, журналист, 
Елена Курелла – поет, журналист, 
преводач от славяски езици. И 
тримата,  независимо един 
от друг, са превеждали сти-
хотворенията на българския 
поет, а връзката между тях и 
реализирането на идеята за 
представяне творчеството на 
Станислав Пенев на руския 
читател по този начин осъ-
ществява Иван Голубничий, 
главен редактор на вестника. 
През 2011 г. от Всеволод Куз-
нецов в Русия бяха преведени 
и издадени 3 от общо 6-те от 
2008-ма година насам излезли 

на руски език стихосбирки на 
Станислав Пенев: „Надежди по 
вълните”, „Надига се душата да 
отплава” и „Небето бавно отпъ-
тува”, а от последната засега него-
ва поетична книга „На морското 
равнище” стихове е превел (и 
както се вижда, публикувал) Вла-
димир Бояринов.

ВЕЛИЧКА ВЪРБАНОВА
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ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН е роден на 10 март 
1953 година в Жатай, Якутия. Учи в Хабаров-
ск, завършва висшите литературни курсове 
в Литературния институт „М. Горки”. Работи  
като строител, като селскостопански работник 
и директор на совхоз. През 1998 и 1999 г. е в 
правителството на република Саха (Якутия), а 
от 2000-та година живее в Москва. В момента е 
председател на изпълкома на „Международно 
съобщество на писателските съюзи” (МСПС).

Иван Переверзин е заслужил деятел на 
културата на република Саха (Якутия), заслу-
жил деятел на културата на Руската Федерация, 
носител е на Всерусийската литературна награ-
да „Полярна звезда”, на наградата „Традиция”, 
на наградата „А. Твардовски” и др. Автор е на 2 
публицистични книги, на стихосбирките: „От-
кровението на дните”, „Жажда за добро”, „Там 
се чува камбана”, „Утринна птица”, „Снежни 
порои”, „Цветята на любовта”, „Буреносни кри-
ла” и др. По негови стихове са написани повече 
от 200 песни, балади, романси.

***
А бяха дни! И нощи, нощи!   
Върти ми се от тях главата.     
Но разлетяха се с вик сврачи,        
слушат го небето и тревата…     

Не бях до снощи виждал нещо: 
жена с очи, които стенат – 
обидил я неволно срещнат
бегъл поглед, ръка с хладна вена.

Може да ми се е сторило…
Или пък наистина сега
се усмихва на прозореца –        
и прощава ми, маха ми с ръка.

Не се боя аз за сърцето!
Но ще умра, ако си идеш –        
безсмъртие и нежност – ето:
суета, лъжа навън е – виждаш.                         

Прости ми, не допускай мъка,
подари надежда и любов – 
от сълзите те откъсвам – нека
след тъгата да ти дам живот.

***
Късните звезди изгаснаха,
славеите млъкнаха веднага…
За мечти, за стих пораснали – 
всичко е за любовта награда.

Но зове и води пътят пак
през нощта безмълвна, вече черна
право към най-милия ми праг – 
там живееш ти – самичка, верна.

Вечност като че е минала – 
разделени сме едва от вчера!
И пламти, не е изстинала
на страстта в нас сладката завера!

И дума няма днес да кажем,
освен – обичам те! – със устните,
в пространството ще литнем даже – 
стенещо, ридае храст отпуснат…

Златно ще избухне слънцето  – 
всичко ясно е, но пък защо ли
страстно се целуваме до мрак! – 
не разбира никой – за какво ли.

Носят се за нас дори сплетни – 
тежка е, измъчихме мълвата!
Силно се обичаме, дори
да говорим спряхме на земята!

  
***
Прости! Не исках да обидя.
На мен самия бе ми нужно
да не умра без да те видя – 
любимата до гроб, макар и тъжно…

И втурнах се аз като вятър – 
мразовит, студен – от леден край,
не забелязах, че разпната,
замръзнала душата, не мечтай.

Отново в къщи и навънка
време не намерих да помисля, 
а два пъти по-стар съм, мрънкам – 
два пъти по-опитен съм, чисто.

Попитай ме ти мен сурово
за творческото дело как горя
в името на истинското слово,
на нежност в името, на красота.

Това е всичко, скъпа, всичко,
да върнеш искам капка топлина – 
да спреш смъртта по пътя бистър,
доколкото животът отлетя.

СРЕЩА

Видях живота не от прозореца
на летящия през тъмнината влак!
Като кръв тя в мене влезе, молеща,
завладя духа ми – да звъни и в мрак!

За своята любов аз – и за тази – 
не приех високи вечни правила.
Но красотата женска в мен опази
теб милата днес – и влюбен съм така…

Ето – за пръв път сред хиляди други,
какви – сега дори не си и спомням,
теб – отсечен, моят стих възлюби,
пронизващ сърцето като ярка мълния.

И върти се, върти се главата ми
от щастието неземно самичка!
Като че на небето синевата
ми дава слово заветно – всичкото.

ОТМЪЩЕНИЕ

Аз не съм този, за който ме мислиш,
на когото вярваш тъй откровено.
Тъмната мъка не е безразлична –
до вратата ти добродушно седнах.
 
Недей да отваряш и не излизай
на моя повик, на това връщане,
но сърцето ти трепна, май, сълзливо,
тъжно ме гледаш, главата обръщаш.

Къде е приятелят ти – с очи сини,
в които нежността му беше вълна?
И ще си спомниш ли моето име,
и ще си спомниш ли, че пак си сама?

А аз като умрял в неизвестност – 
на жена си колко верен съм станал!
Объркано, в порив силен на ревност
три думи ще ми напишеш… Оставам…

Ще си замълча аз и в този случай,
нали съм си тук – да не съм полудял…
Ще почакам докато се измъчиш – 
при мене сама ще притичаш с воал.

***
Поезията! Мираж за върволици 
отвсякъде – дивеч са пред ловеца.
Ти си с намерено перо от Жар-птица
и с шарената торба на мъдреца.

Ти – два пъти по две, ти – сено и слама,
като жената – винаги обратно.
Вход в стената, пробит  с челото за 

двама,
и на крачка от вратата многократно.

1956

КАК СЕ СЛУЧИ 
 
Лукавият отиде да провокира Бога.
„Виж, раят ти е пуст!” – му каза той 

ехидно.
Разтревожи се Бог, замисли се дълго, 

строго
с идея смела намести Адам видимо.

И в най-общ вид без всякаква външна     
конкретика – 

каза, ребрата-детайли, да се начупят…

А дяволите на купената генетика,
отгледали змията, нови яйца люпят.

1962

РАЙСКИЯТ ЖИВОТ

И ето, че с Ева се опознахме,
другарят Бог от Рая не ни натири;
живеехме си ние, не тъжахме,
веселяхме се, пиехме, ядяхме,
приятелите пълнеха двора, мили.

А зад плета – брези до трепетлики,
всичко – както в Рая се полага – у нас:
прилича на руската равнина,
а не на някаква си Палестина
и не на някакъв си унил Арканзас.

Веднъж си спомням аз, че с Господ 
пихме,

реших тогава тайната си да кажа
и отсякох – ние с Ева преспахме,
защо до днес никой не ни наказа,
защо все още тука сме си – тук, в Рая?

Засмя се Господ: всичко ще позволя,
много не искат и да чуят за Рая.
Непреодолима е свободата на волята.
Гледам ги и се учудвам – докога
всички те ще строят, ада, вялия?

2002

ЮРИЙ БАРАНОВ e роден  пред 1933 г. 
Той е кореняк московчанин и основното му 
професионално занимание и образование е 
на радиоинженер. 12 години е работил в сфе-
рата на отбраната на Русия, а след това – като 
журналист по вестниците. Днес е в екипа на 
вестник „Литературная газета”. Член е на Съ-
юза на писателите на Русия, автор е на седем 
стихосбирки, на десет белетристични книги. 
Превеждал е от български, полски, буратски, 
осетински, латишки и английски езици. Твърд 
поддържник е на традиционния руски реали-
зъм.

ФРАНСОАЗ САГАН

„Малко слънце в прохладната вода…”
Помня това нещо, чудех се в нощта.

Беше отдавна. Имаше диги,
не четяхме още западни книги.

В скръбта – усмивка, в усмивката – 
скръб,

Интимната тайна – с воал, като с гръб.

С аромат – в ръката, някак си леко
на парижанката е уискито, ето…

За случая през следващите дни
опитах да си спомня, но спомен – уви.

Кой беше героят, какъв беше той:
спри, жената ли беше главен герой?

Като фокус: не си спомням аз нищо!
За какво беше книгата? А изкуството?

На забраните време, на заглушаване – 
на парижка безсмислица отдаване.

 … И след години разбрах, че следа
книгата май има в мойта глава,

с аромат – в ръката, някак си леко
на парижанката е уискито, ето.

Навярно и замисълът е такъв – 
да остане текст, а сюжетът – скрит,

останалото е само едно усещане,
че съм изпил тази книга като вино 

евтино,

че даже след много години сега
не е избледняла останалата следа – 

с аромат – в ръката, някак си леко
на парижанката е уискито, ето…

„Малко слънце в прохладната вода…”
Какво да кажа и защо да скърбя?

Тоналността е добър колорит,
изящна дреха без ръб смачкан, извит.

Изящни са всички монограми така
Какви ти проблеми? Защо? Тра-ла-ла!

Малко слънце и немного вода,
баланс на интелекта с безсмислицата…

О, да, парижанките умеят да пишат – 
на малка водичка детска игра нижат.

Представяне на авторите
и превод на стихотворенията 

СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ
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„ЕСЕНИНСКИ БУЛЕВАРД” – Приложение

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

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

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

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

Пред нас са и двете Наталии 
Гончарови. Едната от  ХІХ век, 
другата – от ХХ. Едната е първа 
московска красавица и жена на 
първия поет на Русия. Другата – 
известна художничка и жена на 
един от най-големите художни-
ци в началото на ХХ век. Родни-
ни са. Ще се опитаме да намерим 
това, което ги обединява и ги 
прави неповторими – не съвсем 
близки изглеждат те на пръв по-
глед, а всъщност са с много общ 
„гончаровски почерк”.

Запазили са се многоброй-
ни спомени на съвременниците 
както за едната, така и за другата, 
особено за Наталия Гончарова 
Пушкина. Множество статии са 
написани, осъждащи жената на 
Пушкин: и баловете обичала тя,  
и да се нагизди добре обичала, и 
от стиховете на мъжа си не се ин-
тересувала… Но Пушкин избрал 
точно нея. А и тя молела своите 
роднини да дадат съгласието си 
за брака й – с небогат, с некрасив, 
с неблагонадежден младеж…

Интересно е да се съпоставят 
две творби на Пушкин написа-
ни в различни години. И едната, 
и другата не просто са известни 
– много хора ги знаят наизуст 
още от ученическата си възраст. 
Стихотворението „Мадонна” е 
посветено на жена му: „Не искам 
множество картини да стоят / с 
могъщ, старинен чар сред моята 
обител / да вдъхват трепет плах 
у всеки посетител, / когато раз-
бере как много ги ценят. /Сред 
своя бавен труд и в тихия си кът 
/ бих искал на една да бъда вечен 
зрител, една-единствена да бди, 
тъй както бдят / над мен Пречис-
тата и благия Спасител – / тя със 
величие, той с мъдрите очи – / 

тъй както кротки бдят сред слава 
и лъчи / в Сион, без ангели, под 
палмите на склона. / Получих 
всичко… Бог чрез свойта добро-
та / ми даде тебе в дар, в небесен 
дар, мадона, / най-дивен образец 
на дивна красота.

Пред кротостта и чистотата 
на Наталия Гончарова се прек-
лонил Александър Пушкин. И в 
този образ на Гончаровската Ма-
дона поетът представя на читате-
ля своя идеал за жена. Но той за 
нас не е нов. Да си спомним „Ев-
гений Онегин”, Татяна Ларина на 
бала:” На тая, пред която спират 
/ и моят дъх, и мойта лира, / като 
самотната луна / тук няма равна 
ни една. / С каква небесна гор-
дост стъпва, / като че в миг ще 
полети! / Как тъжният й взор 
блести! / Как нежната й гръд по-
тръпва!...”.

Пушкиновият идеал и из-

бор са напълно ясни, а какъв 
е идеалът на съвременниците? 
Талантливият литератор граф 
В.А.Сологуб пише възторжено 
не само за красотата на жена-
та на Пушкин: „През своя жи-
вот видях много красиви жени, 
срещнах много жени с обаяние-
то на Наталия, но никога не бях 
виждал жена, която да съчетава 
в себе си такава завършеност на 
класически правилни черти на 
фигурата си. Не съвсем висока, с 
баснословно тънка талия, с раз-
кошно развити рамене и гърди, 
нейната малка глава се люлееше 
равномерно като лилия на стъб-
лото си и грациозно се извива-
ше на тънката шия… Аз още от 
първия път онемях и се влюбих 

НИНА ДАВИДОВА

В ТЪРСЕНЕ НА“ГОНЧАРОВСКИЯ ПОЧЕРК“
(Преди 200 години – през 1812-та е родена Наталия Николаевна Гончарова; 

преди 50 години – през 1962-ра си отиде от живота Наталия Сергеевна Гончарова)
в нея; трябва да кажа, че тога-
ва нямаше нито един юноша в 
Петербург, който тайно да не е 
въздишал по Наталия Пушкина: 
нейната лъчезарна красота заед-
но с нейното магическо име бяха 
завъртяли главите на всички… 
На вид тя винаги беше сдържана 
и хладна, и говореше малко…”.

 Дълги години в прекрасното 
лице на Наталия Николаевна се 
взирал и П.А.Плетньов, опитвай-
ки се да разбере „защо именно 
нея Пушкин е избрал за жена?” и 
в писмо до историка и мемоарис-
та Я.Грот отбелязва: „Кажете на 
баронеса Крофт, че Пушкина е 
много интересна. В нейното лице 
и особено в живота й има нещо 
възвишено. Тя не се съпротивля-
ва и се покорява на съдбата. И се 
държи прекрасно, доколкото се 
старае да не показва това.”  

А ето една друга епоха – дру-
гата Наталия Гончарова. Вален-
тина Ходасевич, също призвана 
художничка, създава нейния 
словесен портрет така: „Строй-
на, без да маниерничи и напълно 
сериозна. Малка глава на висока 
шия. Лице – без дребнавост на 
чертите и с много красиво оч-
ертание. Не говори бързо, поза-
мисля се, има утвърдена интона-
ция, гласът й винаги е спокоен и 
достатъчно привлекателен. В нея 
има някаква строгост, като в ико-
на.”

Танцьорката Нина Алексан-
дровна Тихонова предава даже 

гончаровската пластика: „Висо-
ка, издължена като византийска 
икона, Наталия Сергеевна Гонча-
рова е с изящно изваяна фигура – 
от нея се излъчва не само очаро-
вание, но и една вглъбеност – и 
към живота, и към изкуството… 
Тя е умна и едновременно с това е 
възхитително ествествена.”

И в спомените на други ху-
дожници и хора на изкуството 
винаги се подчертават едни и 
същи черти. Юрий Павлович 
Аненков отбелязва: „Аз бях в 
много близки отношения с Ла-
ринови и с Гончарова (Ната-
лия Сергеевна), която даже на 
четирсетгодишната си възраст 
оставаше още млада и беше оча-
рователна, както и много добър 
приятел.”. Херта Михайловна Не-
менова: „Гончарова беше висока 
жена, предимно мълчалива, но 
решителна, всеки път когато го-
вореше, все казваше, че нещо ще 
преодолее, независимо от реши-
телността си.”

При съпоставяне на споме-
ните за двете Гончарови ясно из-
пъква неповторимостта на „гон-
чаровския почерк”. Трудно е да 
се съгласим, че само външното 
сходство е характерно за тези две 
жени от гончаровския род. Тайн-
ството на връзката на Наталия 
Гончарова и Александър Пуш-
кин през ХІХ век и тайнството на 
връзката на Гончарова и Пушкин 
през ХХ век е и видима и се усе-
ща от всички: Наталия Сергеевна 
Гончарова по молба на Дягилев 
на руските сезони в Париж съз-
даде декорациите и костюмите за 
„Златното петле”…

Превод от руски
ЛЮДМИЛА БОГОСЛОВОВА

На 24 август 1921 година 
излязло постановление в Санкт 
Петербург за разстрел на учас-
тниците в „Таганцевския заго-
вор” (общо 61 човека), публи-
кувано на 1 септември с указ за 
това, че присъдата вече е приве-
дена в изпълнение. Точната дата 
и мястото на разстрела са неиз-
вестни. По това сфабрикувано 
дело бил съден също като други-
те за участие и Николай Степа-
нович Гумильов – водещ нацио-
нален поет, лидер на поетичното 
направление „акмеизъм”, една от 
най-ярките звезди на „сребър-
ния век” на руската поезия.

След 37 години – на 26 август 
1958 година във Франция, в еми-
грация, на болничното легло си 
отишъл от живота един от люби-
мите ученици на Николай Гуми-
льов – първият поет на руската 
емиграция, „поет в химически 
чист вид”, както казвала за него 
Зинаида Гиппиус, Георги Влади-
мирович Иванов.

 Георги Иванов писал за своя 
„учител”, че целта на неговото 
творчество винаги е била „да из-
дигне поезията до равнището на 
религиозен култ, да й върне тази 
сила, смесващата се в наши дни 
с белетристиката и малкия фей-
летон, с която „Орфей очаровал 
даже зверовете и камъните”. За 
смъртта на Гумильов на Георги 
Иванов разказал Сергей Бобров 
– футурист: „Знаете ли, ефект-
но, елегантно умрял. Чух това от 

първа ръка. Усмих-
вал се, допушил си 
цигарата…”.

Тъй като да-
тата на гибелта на 
Н. С. Гумильов не е 
известна, в Петер-
бург е прието да се 
отбелязва като ден 
за памет или 24-ти 
или 25-ти август. 
Мероприятията се 
организират обик-
новено от музей 
Анна Ахматова и 
Му з ей-кв артира 
на Л. Н. Гумильова. 
Традиционната лекция „Нико-
лай Гумильов и Таганцевското 
дело” четат всяка година раз-
лични научни работници и ис-
торици, организира се посеще-
ние, екскурзия до Ковальовската 
гора в района на Ржевския по-
лигон, където се предполага, съ-
гласно последните изследвания, 
че е загинал поетът Н. Гумильов. 
Такова честване се организира 
вече седма година. Да, паметта 
на великия поет се зачита в Пе-
тербург.

А що се отнася до Георги 
Иванов, той умира далеко от 
родината и като че ли е позабра-
вено, че той е един от „най-пе-
тербургските” и може би „най-

пе тер бу ргският 
поет” в руската 
литература.

Кой знае как-
ва щеше да бъде 
съдбата на Нико-
лай Гумильов, ако 
беше преживял 
подобно на Геор-
ги Иванов горчи-
вината на живо-
та в чужбина – в 
Берлин, Париж, 
в „непоносимата 
Ница”…

Гумильов се 
отнасял към пое-

зията на своя ученик много взис-
кателно, казвайки, че „Стихове-
те на Георги Иванов пленяват 
със своята топла вещественост и 
безусловно, макар и ограничено 
битие”. Той винаги съветвал, че 
Г. Иванов „само вижда, а не чув-
ства, само описва, а не говори за 
себе си живо и истински, рад-
вайки се и страдайки”.

О, как страда и как вика за 
това в много свои емигрантски 
стихове Георги Иванов! „Не на 
юг, а в северната царска столи-
ца / там останах аз да живея” 
– пише безнадеждно, „страшно 
умореният” поет.

Николай Гумильов умрял 
като убеден монархист, царски 

офицер. Вероятно всичко е ста-
нало и е бил арестуван по донос 
тъй като на една от неговите по-

ОЛГА ДЕНИСОВА - постояненен кореспондент на „Есенински Булевард”в Петербург

„НАРИЧА СЕ СЪДБА”

ГЕОРГИ ИВАНОВ

етични вечери, когато от залата 
му задали въпроса „какви са не-
говите политически убеждения”, 
той отвърнал: „Аз съм монар-
хист”.

На Георги Иванов му било 
съдено да преживее и гибелта на 
илюзиите за вярност към белия 
идеал. В едно от своите стихо-
творения пише: „Обвеян съм със 
скръбна слава / на святостта на 
края сред кретени и пройдохи…”.

В собствено стопанство, къ-
дето „в широките прозорци на 
селските къщи” и „в сините сте-
ни на простите кресла”, „не се 
топя и не скучая / живота целия 
се бих аз изживял / за Пушкин 
и за чашка чай” – мечтал Геор-
ги Иванов. Защо не се случило 
така? Защо всичко излязло по 
друг начин?

Превод от руски
СВЕТЛОЗАР ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ ГУМИЛЬОВ


