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Стихотворението си „Есе-
нински булевард”  руският поет 
Сергей Плахута пише през 1983 
година. Тогава той е член на 
Литературното обединение при 
заводите „Сърп и чук” – Валцов-
ка, „А.Ф.Филатов” край Москва. 
Почти веднага композиторът 
Владимир Наумкин създава му-
зиката, а телевизонният клип на 
новата песен се прави в Москва 
на проспект „Есенински буле-
вард”, където е издигнат памет-
ник на Есенин, а също и в дома 
на сестрата на С. Есенин – Ека-
терина Александровна Есенина. 
На нея много й харесало стихо-
творението, както и музиката, и 
помолила дъщеря си – Наталия  
Васильевна Есенина, поради 

ПЕСЕНТА „ЕСЕНИНСКИ БУЛЕВАРД”, ПРЕДОСТАВЕНА
ОТ АВТОРА НА ТЕКСТА НА „СДРУЖЕНИЕ 
ЛИТЕРАТУРНО ОБЩЕСТВО – ВАРНА”

напредналата си възраст, да 
посрещне екипа и да съдейства 
при снимките. Песента е пята и 
се пее и днес, излъчвана е неед-
нократно по Централната руска 
телевизия през 80-те и 90-те го-
дини на миналия век. 

Днес Александър Плаху-
та е член на Творчески клуб 
„Московский Парнас” и когато 
Всеволод Кузнецов му дава вест-
ник ”Литература и Общество” с 
неговото приложение „Есенин-
ски булевард”, той с готовност и 
с творческа радост предоставя 
на редакционния екип и текста, 
и музиката на песента, както и 
заснетата преди близо 30 години 
телевизионна версия. Благода-
рим му от сърце!

ЕСЕНИНСКИ
БУЛЕВАРД

Напуска лятото града отново.
Не сме се виждали отдавна с теб.
А, късно лято - идва наготово:
кръжат листата – слънчев твой 

привет.

Серьожа, скоро ти не си бил 
в къщи.

Далечен, много труден път 
избра…

С любов в дома ти всеки ден се 
връщам

по път духовен – като на игра.

Над твоя булевард е златна есен.
И преминава целият Рязан.
Стоиш, Есенин, пишеш своя 

песен.
Шумят брезите вечни в твоя 

храм.

Музика Владимир Наумкин
Текст Сергей Плахута
(превод на текста Ст. Пенев)

Интервю на поетесата и 
журналистката от САЩ Вера 
Зубарева с Евгений Степанов –  
директор на книгоиздателския 
холдинг „Вест-Консалтинг”, 
президент на Съюз на писатели-
те на ХХІ век

-Уважаеми Евгений Степа-
нов, издателство „Вест-Консал-
тинг” е едно от най-известните 
днес издателства в Русия и ра-
боти успешно с много писатели. 
Запознайте ни с това – как запо-
чнахте?

- Всичко започна не много 
отдавна. В съветското и в пе-
рестроечното време аз работех 
в различни популярни издания 
– списанията „Огоньок”, „Ние”, 
„Столица”, „Трезвеност и кул-
тура”, във вестниците „Семей-
ство”, „Съвършено секретно” и 
в много други. Бях и журналист, 
и редактор, и дописник, и ди-
ректор по рекламата. През 1991 
г. станах съучредител на  едно 
книгоиздателско обединение, 
през 2001г. съсобственик и 
генерален директор на друго 
издателство. А през 2003-та 
еднолично учредих компани-
ята „Вест-Консалтинг”, която 
в началото се занимаваше с 
различни видове дейности, в 
това число и с книгоиздател-
ска. И ето, че тук, се оказах сам 
самичък срещу безпощадната 
отечествена капиталистическа 
действителност, която прили-
чаше на джунгла. Сам самичък. 
Помощ не чаках отникъде. Ако 
паднеш от клона – ще те изядат. 
Първата книга, която издадох 
беше на моя приятел, прекрас-
ния поет Юрий Милорав, който 
в настоящия момент живее в 
Чикаго. После ми провървя – 
поръчаха ми пазарна книга, а 
също и джобни календарчета. 
Аз написах книгата и я издадох, 
платиха ми много пари. С това 
като че ли всичко потръгна.

Сега съм абсолютно незави-
сим. Никакви спонсори не стоят 
зад „Вест-Консалтинг”. За всич-
ко плащаме сами. От собствения 
си джоб. По този начин – сами 
осъществяваме своите хумани-
тарни проекти, поддържайки 
некомерсиални списания и вест-
ници, излизащи под егидата на 
Съюз на писателите на ХХІ век. 
Радвам се, че през тази година 
при взаимно изгодни условия 
сътрудничим с Федералното 
агентство Россътрудничество, 
за дейността на което предлага-
ме информация на страниците 
на в. „Литературни известия”. 
Голямо внимание отделяме на 
ръководителя на Россътрудни-
чество – Фарит Мубаракшевич 
Мухаметшин. Той е истински 
възрожденец, който с всички 
сили поддържа културата.

За осем години ние пуснах-
ме повече от 600 книги. Сред 
авторите ни са Генадий Айг, 

„ЗА 8 ГОДИНИ ОТПЕЧАТАХМЕ
ПОВЕЧЕ ОТ 600 КНИГИ”

Сергей Бирюков, Готфрид Бен, 
Валерий Тюп, Наталия Фатеева, 
Юрий Белищков, Дмитрий Це-
лесчук, Евгений В.Харитонов, 
Анна Алчук, Инна Йохвидович, 
Алексей Даен, Борис Рублов 
(Рубенчик), Кирил Ковалджи, 
Юлиан Фрумкин-Рибаков, Алек-
сандър Ткаченко, Лео Бутнару 
и много други впечатляващи 
поети, белетристи, литературо-
веди, филолози от Русия, СНГ и 
далечни чужди страни.

В нашите списания са печа-
тали лауреатите на Нобелова на-
града: Леклезио, Транстрьомер, 
Йосиф Бродски, а също Андрей 
Вознесенски, Виктор Сонсор, 
Константин Кедров, Владимир 
Уфлянд, Сергей Мнацаканян, 
Владимир Алейников, Слава 
Льон, Юрий Влодов... Всички не 
могат да се изредят. Това са, без 
преувеличение, стотици имена. 
Нашите книги и списания не са 
комерсиални. Ние не печатаме 
женски романи, детективски, 
еротични четива...

-Вашето издателство е из-
вестно с прецизността си и с 
професионалния подход. Как Ви 
се отдава да поддържате високо-
то ниво?

-Когато бях много млад, 
постъпих на работа в издател-
ство „Известия”, редакторите 
там бяха от старата генерация, 
правеха по 12 коректури на 
една книга. От тези редактори 
се постарах да се науча. Сега 
ние също правим няколко ко-
ректури. Аз чета задължително 
всички наши книги, готвени 
за печат. Излизането на една 
книга е сложен, многостепенен 
процес. Ръкописът трябва да се 
отредактира, да се подготви за 
печат, да се подреди и странира 
книгата, да се напечата, после да 
се изложи на витрината на кни-
жарницата за реализация, да се 
рецензира, да се рекламира, за 
да се продаде. Всичко това ние 
го правим.

-При какви условия работи-
те с авторите?

-Тук всичко е индивиду-
ално. Аз охотно с парите на 
издателството печатам литера-
туроведска литература, защото 
знам, че такава литература може 
да бъде продадена. С прозата 
(в това число и хубавата!) да се 
търгува е трудно. А поезия да 
продадеш, е невъзможно. Още 
повече, че нея и в магазина да 
я сложиш, реализацията й е 
невъзможна. Собствениците на 
магазините гледат не с особено 
добро око на поезията: непро-
даваема е. Затова поезия можем 
да издаваме само за сметка на  
авторите или за сметка на спон-
сорите, които те намират.

-Един от най-важните въ-
проси  за авторите днес е въ-
просът за разпространяването 

На стр. 8

РУСКА ПИСАТЕЛКА, БЛИЗКА ПО РОДОВА ЛИНИЯ 
НА БЪЛГАРСКИЯ ПОЕТ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

Наталия Николаевна Колче-
ва е родена, живее днес и твори 
в Москва. Нейният съпруг – Ме-
тоди Колчев е българин, син е на 
племенница на българския поет 
Димчо Дебелянов 
(Вера Иванова). 
Наталия Колчева 

принадлежи към поколението  
„Деца на войната 1941-1945“. 
Кандидат е на филологиче-
ските науки. Отношението й 
към поезията е силно свързано, 

разбира се, и с по-
знаването на твор-

чеството на Д.Дебелянов.                                                                           
Била е преподавател по руски 
език в Софийския библиотечен 
институт. В момента в Мос-
ква е преподавател по църков-
но-славянски език. Има две сти-
хосбирки и книга с разкази.

НАТАЛИЯ
КОЛЧЕВА 

*   *   *

Кон съм аз, съвсем не за товарене,
в цирка – на ездач съм подчинен.
С толкова любов! Като изгаряне
служа му –  мой цар е, вдъхновен.
Горд съм с него –  и любим, и нетърпим,
бие ме, но захарчето си делим.

*   *   *

Скъпи мой, срещата ни е тревожна – 
след любов, смърт по петите й идва.
Да се влюбиш в страната ни е невъзможно,
много бедни са хората, в тях злоба избива.    
Състоятелните са покойници.
Живите, вериги влачат – двойници. 

Само от Бог идва за нас свобода,
утешение дава на хората.
Но скъпи мой, мили робе, безбожник си – да,
като пиян обущар се държиш с дамата.
Чудото презираш като вехтория – 
крака в окови е твоята управия.

Превод от руски език
КИРИЛ ТОДОРОВ
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на техните произведения. Как 
осъществява това издателство-
то? Какви обекти и елементи на 
разпространение имате, какви 
способи прилагате?

-Този въпрос за нас е решен. 
Книгите ни попадат главно в 
централните книжарници, а 
също и в специализираните: 
„Москва”, „Щанд на Литератур-
ния институт”, „Руско задгра-
ничие”, „Гилей”, „Борей” и т.н. 
Освен това ние имаме собствен 
голям интернет-магазин къ-
дето книгите се продават без 
надценките на магазините, без 
надценката на търговските орга-
низации.

-Изпращате ли книгите на 
рецензия? Ако е така с какви 
рецензенти сътрудничите?

-Правило е за всички наши 
книги да излизат рецензии. Пре-
ди всичко в изданията на хол-
динга и на Съюз на писателите 
на ХХІ век: това са списанията 
„Децата на Ра”, „Зинзивер”, 
„Крещатик”, вестниците „Лите-

ратурни известия”, „Поетоград” 
и други. Ние предоставяме 
нашите книги на такива изда-
ния като „Книжное обозрение”, 
Екслибрис НГ”, „Литературная 
газета”, „Знаме”. Критиките там 
са много остри, понякога ни 
критикуват, но съм благодарен 
на какъвто и да е отклик. По-до-
бре нека умните хора да ни на-
ругаят, отколкото глупаците да 
ни хвалят. Впрочем, за нашите 
книги отзивите са преди всичко 
положителни.

-Въпросът за издаването на 
книги в Русия винаги е бил не 

просто бизнес въпрос, а преди 
всичко – въпрос на културата. 
Издателство, грижещо се за 
оцеляването си и не пренебрег-
вайки културните традиции, 
които винаги са били водещи в 
руската литература, способства 
за обогатяване на културния 
фонд с „чист дух”, за който 
говореше Белла Ахмадулина. 
Вие сте известен като личност, 
която утвърждава добрата руска 
литература и то с размах. Как 
осъвместявате във „Вест-Кон-
салтинг” комерсиалния подход 
на директор на издателство с 
мисията си на писател и лите-
ратор, която достойно изпъл-
нявате? Как това се отразява на 
издателската дейност? 

–Аз не се считам за героич-
на личност и правя само това, 
което ми харесва.

Харесва ми да издавам 
списания, вестници, книги, да 
правя сайтове. Понякога за това 
дори ми плащат. А можеше да 
бъде и по-лошо.

Превод от руски НИНА БУРНЕВА

„ЗА 8 ГОДИНИ ОТПЕЧАТАХМЕ ПОВЕЧЕ ОТ 600 КНИГИ”
От стр. 7

ВСЕВОЛОД  КУЗНЕЦОВ 
 
ПИШИ, 
ПРИЯТЕЛЮ МОЙ...

На светлата памет на 
Владимир Иванович Фирсов                          

- триптих -
1.
Пиши, приятелю мой, без 

отлагане, пиши,
без суета, но и побързай!
Доколко близко идва вече 

старостта, личи,
но младата душа не вързвай.

Някои ги няма, виж – отидоха 
далече... 

Тръгна си един, след него – 
друг... 

В ръцете ми цветята – тъй 
много стават вече... 

Слушам реквием – той химн 
е тук... 

Пиши, приятелю мой, че 
силите отлитат,

побързай да излееш всичко...
Открито, ти – с вдигнат шлем 

към бурите политай... 
За леността спести вратичка!

Пиши, приятелю мой!

19.11.2011 г.  Новогиреево – 
Таганка – Новослободска 

 

2. 

ЩЕ НИ ПОДДЪРЖАШ С 
ИЗЯЩНО СЛОВО

Отиде си във вечността – в 
друг свят,

в недостижимите далечини…

Не се простихме, мой 
прекрасен, брат – 

скоро не сме се виждали, 
дори…

Лутаме се, бързаме в живота.
Забравяме отпуснатия срок…
Правено с надежда е доброто,
да бъдем ние – в нас това е 

ток.

Не можем да мечтаем на маса,
 да се смеем и пошегуваме…
„Трошляк!” да кажеш с добра 

нагласа,
ти – веселяка… Да умуваме!

Всички ни държа над водата!
И не можеш сърцето излъга.
Не си реално тук на земята: 
в нас частица ще бъдеш – 

с присъда.

И така вече – в беда и в 
радост – 

незримо тук ще си ти 
отново.

За всички, за всеки с грижа, с 
жалост

ще ни поддържаш с изящно 
слово.

20.11.2011 г., Новогиреево 

3. 

ПРОСТИ НИ ! КАКТО 
САМО ТИ УМЕЕШ…

Отива времето сега към 
обед…

И този път… Последният ти 
път…

След малко за земята ще си 
обед –

за родната земя, това е съд…

Ти винаги й беше предан, 
верен:

обичаше, почиташе я ти.
С душата и сърцето, в стих – 

уверен!
Врата не тръшна с тръгването 

си…

И лирата ти винаги ще пее,
към благост всеки, всеки ще 

зове!
Прости ни!  Както само ти 

умееш…
Духът ти Господ с мир да 

прибере.

20.11.2011 г., Новослободска – 
Савьоловска гара

Превод от руски
СТ. ПЕНЕВ

НА 17 НОЕМВРИ 2011 Г. НИ НАПУСНА ПОЕТЪТ, ГОЛЕМИЯТ ПРИЯТЕЛ 
НА БЪЛГАРИЯ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА 

ВЛАДИМИР ФИРСОВ (РОДЕН НА 26 АПРИЛ 1937 Г.)

Художник Сергей Присекин. 
Портрет на поета Владимир 
Фирсов

На 18 октомври в Санкт-
Петербург се проведе 58-то 
заседание на Съвета на Ръко-
водителите на правителствата 
от Сдружението на незави-
симите държави. Централно 
събитие стана подписването 
от участниците на Договор за 
зона на свободна търговия на 
страните. Председателят на 
Правителството на руската 
федерация Владимир Путин 
отбеляза, че приемането на 
този документ «позволява да се 
премахнат много бариери и да 
се направят качествени крачки 
в развитието на търговско-

икономическите отношения, да 
се постави здрав фундамент за 
бъдещото усъвършенстване на 
Сдружението. Както по-рано 
руският премиер подчерта в 
своя статия, «на нас ни остана 
голямо наследство – това е и 
инфраструктурата, и съответ-
ната производствена специали-
зация, и общото езиково, на-
учно-културно пространство.  
Заедно да използваме този 
ресурс за развитие на нашите 
общи интереси.»

Във връзка с това осо-
бена актуалност придобива 
приетата на това заседание 
Международна програма за 
иновационно сътрудничество 
на държавите–участници в 
СНД за периода до 2020 година, 
водещ и координатор, на кой-
то става, Россътрудничество. 
Новият проект на програмата 
представи ръководителят на 
Россътрудничество Фарит 
Мухаметшин. Този комплек-
сен документ е резултат от 
съвместната работа на 8 дър-
жави: Армения, Белорусия, 
Казахстан, Киргизия, Молдова, 
Русия, Таджикистан и Украйна.

Ключово значение има 
принципът на съвместимост 
с големите международни и 
национални програми в сфе-
рата на иновационното и на-
учно-техническото развитие, 
неговото съответствие на ап-
робационните методи на све-
товната и европейска практика, 

включваща съществуващи 
рамкови програми на Евросъ-
юза и на страните от Азиатско-
Тихоокеанския регион. Главен 
инструмент за реализацията на 
програмата стават разработе-
ните на нейна основа между-
държавни целеви програми и 
отделни иновационни проекти, 
осъществени на принципите на 
държавно-частното партньор-
ство.

След изказването на Фарит 
Мухаметшин и последвалото 
обсъждане, премиер- минист-
рите на държавите-участнички 
единодушно приеха Програ-

мата и определиха за начало 
на нейната реализация 2012 
година. Приеха се също ключо-
ви елементи на управление на 
програмата. Например, на во-
дещия координатор е поръчано 
до края на 2011 г. да внесе за 
разглеждане в Икономическия 
съвет на СНД предложение за 
оператор по Програмата.  На 
Международния съвет по съ-
трудничество в научно-техни-
ческата и иновационна сфера 
са възложени функциите на 
наблюдателен съвет на Програ-
мата, а на националните разра-
ботващи – функциите на на-
ционални контактни центрове.

Россътрудничество про-
вежда работата с представите-
лите на бизнеса, на академич-
ната наука и експертното обще-
ство на страните от Сдружени-
ето. Своята заинтересованост 
участниците в създадената 
оперативна програма изразя-
ват чрез фонд «Откъсване» и с 
неотдавна създаденото руско 
Агентство за стратегически 
иновации. Предстои сложна, 
старателна, но жизнено важна 
за всички страни работа по 
конкретизацията и по практи-
ческата реализация на между-
държавните целеви програми, а 
също и на отделни иновацион-
ни проекти за научно-техниче-
ския и иновационен прогрес на 
нашите страни.

Превод от руски 
ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА

СЪВЕТЪТ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ
НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА СНД ПРИЕ 

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА ЗА 
ИНОВАЦИОННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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АНАТОЛИЙ
ПОЛЕТАЕВ 

*   *   *
На пролетната ливада
табун от коне пасе,
събрали в своите гриви
от слънцето неузряло лъчи, небе,
а встрани – около табуна,
в огромен кръг се носят
жребчетата с цвилене буйно:  
едно след друго гонят се, боси…    
Замълчи!

Замълчи, ти, моя, сладка болка
по далечното ми, далечно детство,
прибягала в следите – кратко, за малко              
на несладките военни години.
Зная аз, че не могат жребчетата 
просто от мините да избягат – 
взрив космат ще се вдигне, ето,
ще удари по тънките им крака… И впряга…

Сън… Ех, ти, мой неизменен сън!
Поне веднъж завърши с награда:
да се срещнат там, навън,
на опасната пролетна ливада
ръцете на далечното ми детство
с муцуната на малкото конче – 
аз тогава от ежедневието лесно
в постоянния си сън, ще избягам!

* * *
(из цикъла „Златни проблясъци”)
Здравей, неудачнико стар!
Огледалото, май, че не лъже:
отговор дава, задачите – дар… 
Всичко е на обратно и тъжно.
Впрочем, нищо не е както трябва:
може би, въпреки всичко, дано –
мами само една радост вярна – 
любовта е гост, рядък случай, петно…
Гост загадъчен е и неочакван,
нужен… Нужен много… И вест…
Потърси отговора днес, изкорубен, 
прояви своя жив интерес!

Зюзино,
28.08.2002 г.

НОВОГОДИШНО ПОСЛАНИЕ 
КЪМ СТУДЕНТИТЕ
ОТ МОСКОВСКИЯ ДЪРЖАВЕН 
УНИВЕРСИТЕТ 

 „Приятели! Настъпи Новата година!
Забравете старите тревоги…
…Но поетичния звук, лирен, да не ни 

отмине… 
…И старите, искрени надслови.”

                       Дмитрий Веневитинов, 
декември 1825 г.

Да забравим старите грижи
и да простим нелепите си обиди,
под ново платно да се движим,
че плаваме в лодката –  всеки да види.
Морето сурово, ще ни се сърди,
ще къса платното, коритото ни ще мята, 
а сърцето –птица малка – в скърби
уплашено ще тупти в гърдите – 

под стряха…
Ще преживеем затруднения всички, 
но ще поплуваме през живота си, видими –  
с безстрашието на бохеми различни  
в семейство московско, в науката влюбени.
…Студентските ни години ще минат
и ще защитим своите дисертации,
ще живеем като че ли не е имало никога 

зима:
ревът на вълните ще замени шума на 

овациите…
А в душите ни, в чувствата лирата няма да 

глъхне.
Аз вярвам на този бряг спасителен, 

милия…
И в долната земя не ще забравим, не ще 

пресъхне 
поезията на приятелите от МГУ, живия!

В КАРАКУМ
(из цикъла „Тюркменски сатурналии”)

За никъде не бягаш, за никъде не бързаш,
просто – дишаш, живееш и работа 

вързваш.
В неделя – върхът е – яздиш до близък аул,
в поща, откъсната от света, ти крещят : 

Ка-ра-ул!
Аз – любимият, съм разлюбен от няколко 

зими, лета!
Все непристигащите писма са ясен 

отговор за това.
Ето така стоят работите в Каракум, 

където съм тих.  
Паметта изгарям докрай: ще превърна 

пепелта в стих!
   

* * *
„Не отиде далеко от глупостта
домошарската мъдрост.”

Шекспир

Пробужда се в мене духът домошарски:
харесва ми даже – край масата – царски,
душата ми радват децата, все весели,
ден, подреден, по вкуса ми е – песен е.

С годините – възрастен, в душата си 
млад съм 

и в словото, в делото все някак признат съм:
на съд, за оценка в настъпващия ми ден
през паметта минавам на хора, 

сраснали с мен. 
     
*  *  *
(из цикъла „Златни проблясъци”)

Черно-бялата графика на ранната зима
вече навява печални мисли…
И се питам – ние ли сме или не, любима,
като врани на клоните сме увиснали…
На извивките на съдбата… На нейните 

несполуки 
ние не сме в сила да отнемем успеха – 
черно-бялата графика на ранната зима
е като рана душевна, като дупка на дреха.

 Хамовники, Клиника „Василенко” 
09.11.2002 г.

 
*  *  *
 (из цикъла „Златни проблясъци”)
Влизайки с Ге–Шар в Симферополската 
галерия
ние застинахме като заковани пред ескиза                                                                           
на Михаил Латри „Генуезки платна”…

(из „Дневник 1982 – 1983 г.”)

Ти очите си бързо разтъркай,
отвори широко сивите си очи…
Виж, картина на Латри, не бъркай – 
на Айвазовски внук е, впрочем, мълчи.

Е, не внук е, а племенник… Що пък?
Все едно, платноходът му не се е износил,
така, че побиват ме тръпки дълбоко,
а душата ми моли и трупа въпроси:

- Запомни непременно Латри, запомни,
виж платната на генуезките кораби…
Нима теб в този момент не те ободри
вятърът, вълните, бесът им отворен?

Е, и какво на душата да отговоря?
Че живея далеко и от морето…
И отдавна нямам куража да споря
ни с вълните, ни със себе си, ни с небето…

И понякога рядко, но ясно пред мен 
като упрек, като поглед с порицание,      
прелетява в съня ми – по вода устремен,
платноход бял: между бездна и ден, 
разстояние!

Чашниково
19.06.2003 г.

Превод от руски език
СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

*  *  *
"Врабчови плани-

ни или Нова Калиопа" 
е наименованието на 
юбилейния Алманах на 
Литературния Клуб при 
Московския държавен 
университет, излязал 
от печат през м. ноем-
ври 2011 г.. Заслуга за 
това имат Културния 
център на Московския 
държавен университет 
и Клуба на учените, 
както и издателство 
"Московский Парнас". 
Алманахът е специално 
издание – във връзка 
с 300 годишнината от 
рождението на един 
от основателите на alma mater  в Русия 
– ученият-енциклопедист и поет Миха-
ил Василиевич Ломоносов (1711-1765). 
"Московският държавен университет 
"М.В.Ломоносов" е прославен не само със 

своите научни успехи и достижения, но и 
с литературните си, особено с поетичните 
си традиции. Известно е, че в благоприят-
ната  творческа атмосфера в главния ВУЗ 
на нашата страна е израстнало не едно по-
коление от забележителни поети." е отбе-
лязано в предисловието, където по-ната-
тък се казва: "Надяваме се, че неочакван, 
но приятен сюрприз за всички членове на 
нашия ЛитКлуб и за авторите, включени 
в Алманаха, както и за неговите читатели, 
ще бъдат стихотворенията на българския 
поет, преводач и издател – главен редак-
тор на  в. "Литература и Общество" и при-
ложението към него "Есенински Булевард" 
Станислав Пенев, станал в началото на 
м. октомври (2011 г.) Първият Почетен 
Чуждестранен член на ЛитКлуб "Врабчови 
планини". Съставител на този 4 брой на 
изданието е поетът Анатолий Полетаев, 

редактор – поетът Юрий 
Гулер.  

*  *  *
В бр. № 5 (71), сеп-

тември – октомври 2011 
г. на Независимия лите-
ратурен алманах „Мос-
ковский Парнас”, на стр. 
164, информираща за 
постижения на членовете 
на Творчески клуб „Мос-
ковский Парнас” се съоб-
щава, че по предложение 
на Московската градска 
организация на Съюза на 
писателите на Русия с ме-
дали на Правителството 
на г. Москва „За доблес-
тен труд” се награждават 

двамата чуждестранни членове на клуба 
– Георги Чичаров и Станислав Пенев от г. 
Варна, България.  Отправени са поздрав-
ления и към двамата.

*  *  *
В рубриката „Културно пространство” 

в бр № 3 (69) на Литературния алманах 
„Московский Парнас” с 9 преведени на 
руски език от Всеволод Михайлович 
Кузнецов стихотворения е представена 
поетесата Людмила Богословова. За нея се 
казва: „По образование е юрист. Автор е 
на четири стихосбирки. Член е на Съюза 
на българските писатели. Това е първата 
й публикация на руски език.” През 2011 
година Людмила Богословова е приета и 
за член на творчески клуб „Московский 
Парнас”.

*   *   *
В същата рубрика „Културно прос-

транство” на Литературния алманах 
„Московский Парнас”, но в друг брой за 

първи път през тази година бяха пуб-
ликувани стихотворения  на поетесата 
от Варна – Величка Върбанова. Член на 
Сдружение Литературно Общество – Ва-
рна и приета през 2011 г. в Творчески клуб 
„Московский Парнас”, от 2011 година тя 

е член и на Съюз на писателите на 
ХХІ век и има разработен собствен 
представителен сайт в Русия.

*  *  *
По предложение на Управител-

ния съвет на Сдружение Литера-
турно Общество – Варна до края на 
2011 г. членове на Творчески клуб 
„Московский Парнас” ще станат 
писателите от черноморската сто-
лица: Георги Венин, Панчо Недев, 
Кирил Аспарухов, Левон Ованезов, 
Мъгърдич Хачикян, както и под-
държащите кандидатурата на Варна 
за „Европейска столица на култура-
та – 2019” писатели:  Никола Радев, 
Виолета Станиславова, Владимир 
Минков, Стефан Димитров, литера-
турният критик Никола Иванов.

СЛОВ

ПИСАТЕЛИ ОТ ВАРНА В РУСИЯ
ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

Елка Няголова и Елица Виденова. 29.09.2011 г., 
Переделкино, в дома на Евтушенко.

Владимир Бояринов - председател на Московската 
градска организация на Съюза на писателите на Ру-
сия, връчва на Елка Няколова Есениновската награда 
„Златна есен“ – за талантливото й следване на тради-
циите на великата руска поезия. Датата е 30.09.2011г. 
- Държавна библиотека „А.С.Пушкин“.

Връчване на Елка Няголова на Пушкински медал 
от президента на Академията на руската сло-
весност Юрий Ант. Беляев и от президента на 
МАПП Марат Каландаров. Датата е 25.09.2011 
г. – Абрамцево, І Международен славянски фес-
тивал на поезията в Русия. 

Крим, 
1983 г.
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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

Заседнах в асансьора. И то 
– задълго. Цялата работа беше 
такава. Вечерта шефът събра в 
аудиторията всички сътрудници 
(работех тогава във ВУЗ) и обяви:

-Утре сутринта ще проведем 
голямо съвещание с всички ра-
ботещи в нашата организация по 
някои въпроси. Искам да помоля 
да не закъснявате и в девет и пет-
надесет да бъдете на работните 
си места. Събранието ще започне 
в девет и половина. Ще влезем в 
най-голямата аудитория и... ще 
направим щателен анализ – за 
всички.

Сътрудниците схванаха, че 
сутринта трябва добре да си изми-
ят вратовете  и да се явят в ауди-
торията в посочения час при шефа 
за екзекуцията си.

И аз утринта гримирах 
прекрасните си очи по-ярко от 
обикновено, направих си красива 
прическа, напарфюмирах се с най-
скъпите си възможни парфюми 
и тръгнах за работа. Извиках 
асансьора. След няколко секунди 
вратите приветливо се разтво-
риха пред мен и видях своите 
спътници: сериозният чичко от 
четиринадесетия етаж, работещ в 
някаква държавна структура като 
голям началник и млада майка с 
дъщеричка на три, четири годин-
ки, отиващи на детски дом. Аз 
пристъпих към тях, бързо нати-
снах бутона, асансьорът зажужа и 
се понесе, но изведнъж замря. Ето 
ти – на! Заседнахме.

Не, не се изплашихме. Спог-
ледахме се и един през друг защ-
ракахме копчетата. Почуквайки 
ги нервно близо три минути се 
тъпчехме един друг, а после пак се 
спогледахме. Действията ни бяха 
напълно безуспешни. И в този 
момент, наистина, се изплашихме. 
Какво да се прави? Да извикаме 
диспечера...

След разговора с дамата–ди-
спечер се стреснахме не на шега. 
Строгият й глас от външния свят 
бодро ни съобщи:

-Граждани, пътници в асан-
сьора – не се вълнувайте! Асан-
сьорната група ще бъде тук след 
двадесетина минути, тъй като сега 
в пълния си състав се намира в 
друга сграда. Там също има засед-
нали пътници и тъй като това се е 
случило по-рано, първо на тях ще 
им окажат помощ, а на вас – впо-
следствие.

Момиченцето се засмя, аз по-
чувствах, че ставам нервна, мла-
дата майка видимо изрази уплаха 
и единствен мъжът, намиращ се с 
нас в асансьора, съхрани бойния 
си дух. Той реши дори да ни раз-
весели и за да не скучаят дамите 
като начало съобщи, че веднъж му 
се наложило да чака да го изкарат 
от асансьор около 
три часа. Щом чу-
хме „три часа”,  аз 
и моята съседка се 
паникьосахме. На 
мен ми предстое-
ше задължително 
смъртно наказание, 
а на младата майка 
– важна среща. Же-
ната конвулсивно 
натискаше копчета-
та на мобилния си, опитвайки се 
да се свърже с някого от външния 
свят, а нашият „веселяк” правеше 
на момиченцето гримаси в опита 
си да заприлича на коза. След това 
пак се пошегува:

-Момичета, не трябва да се 
разстройвате така. Добре ще е да 
ви разкажа един виц. Представете 
си само: намирате се в наш роден 
асансьор, в наша родна сграда, 
виждате родни лица. Представяте 
си, нали? А, ако бяхте заседнали 
в чужд асансьор, в чужда страна, 
в чужда сграда? О този повод аз 

знам един хубав украински виц! 
„Заседнал московски младеж, 
гостуващ на леля си, в асансьора. 
Вика диспечера. И чува: „Ако го-
ворите украински език, натиснете 
1, а ако искате да говорите на 
руски, наберете 2.”. Момчето по-
мислило, набрало две и чуло: „Е, 
какво стана московчанино, засед-
на ли?” Смешно, нали?

Ние, разбира се, изобразихме 
усмивки, но продължихме да се 
цупим. Времето минаваше. С ужас 
поглеждах часовника си. Стрелки-
те неумолимо приближаваха към 
9.15, а аз все още висях в асансьор-
ната шахта. Момиченцето започна 
да хленчи: 

-Мамо, кога ще 
излезем? Мамо, искам 
да рисувам...

Точно в този мо-
мент се раздаде глас от 
небитието:

-Граждани, паса-
жери! Не се вълнувай-
те. Сега в асансьора 
светлината ще изгасне. 

Запазете спокойствие. Бригадата 
асансьорни техници е вече тук и в 
момента се изключва електричест-
вото, тъй като асансьорът е за-
седнал между етажите. Не губете 
кураж, ще се наложи да ви извадят 
един по един. 

След такова съобщение „за-
пазването на спокойствие” не се 
получи... Светлината мигновено 
изгасна, момиченцето ревна на 
тъмното и както разбрах по зву-
ка – седна на пода. Майка му се 
струполи до него, а ние с мъжа, 
се облегнахме на задната стена на 

асансьора – той ми духна в ухото, 
остроумничейки:

-Те седнаха в асансьора и се 
скриха в неизвестна посока...

-Да, да – измънках аз – днес 
моят шеф задължително трябваше 
да ме накара да сведа врат, а сега 
ще ми откъсне и главата.

Мъжът се  захили в тъмни-
ната.

-Разбирам Ви, самият аз съм 
ръководител. Обяснете, че сте 
заседнали в асансьора и то не в 
съвсем лоша компания.

Неочаквано нещо заскърца, 
асансьорът затрепери. Ние се 
почувствахме като круши в мре-
жа. Асансьорът се разтресе още 
веднъж. Момиченцето заплака 
силно. В пълната тъмнина ние 
дори се притиснахме един към 
друг, мъжът се опита да вземе 
момиченцето на ръце, но то така 
се изплаши, че просто изпадна в 
истерия и майката помоли да не 
плашат детето й. Спасителите не 
можеха да не чуят смесения хор на 
заседналите и изпаднали в клаус-
тофобия.

Във външния свят се разнесе 
силен, мъжки глас:

-Граждани, пътници! При-
гответе се за евакуация. Сега ще 
напрегна вратата и с колегата ще 
ви изтегляме един по един.

След силно скърцане и стър-
жене се появиха малка ивица 
светлина и здрави мъжки пръ-
сти, които като че ли откъртваха 
вратата. С ужас видяхме, че сме 
заседнали наистина между пло-
чата на горния и на долния етаж. 
Краката ни се намираха на седмия 
етаж, а главите – на осмия и точ-
но пред гърдите ни, пред нас се 
пъчеше тлъстата плоча. Херкулес 
кръстих веднага мъжа, който с 
пръстите си сякаш разбиваше 
вратата, и заради това тъжно ни 
се усмихваше. До него стоеше 

друг, здрав като него асансьорен 
техник, който протегна към нас 
ръце и първо измъкна плачещото 
момиченце. Измъкна го, пусна го 
до себе си и хвана под мишниците 
майка му. Измъкна и нея. Трета 
бях аз, а последен от въздушния 
ни гроб изтеглиха веселяка. Впро-
чем, първото нещо, което направи 
той беше да изкара потфейла си и 
да провери да не са му изчезнали 
парите и след това, изпадайки в 
умиление към асансьорните ра-
ботници, се пошегува:

-В асансьора заседнаха двама 
сексуални манияци. Сега резулта-
тът е един на един.

Съвещанието ми в това време 
вече беше започнало. В асансьора 
бяхме стояли около петдесет ми-
нути и сега бягах за работа, прех-
върляйки на ум как да се оправдая 
пред шефа. Притичвайки през 
пустия коридор, открехнах врата-
та на аудиторията. Шефът реагира 
на скърцането на вратата, обърна 
се и въпросително повдигна веж-
ди като стрехи на къща:

-Е, ела, ела – влез. Аз и така 
разбирам, че за тебе разговорът за 
дисциплината не се отнася.

Почервенях, забравих всички 
варианти, които бях измислила за 
закъснението си по пътя и реших 
да кажа истината: 

-Не ме наказвайте, моля Ви – 
заседнах в асансьора.

Шефът само примижа:
-Е, по-добре кажи, че си пре-

вела през улицата възрастна жена.
-Ех! – тъжно въздъхнах аз и 

си помислих на ум – „Казвай по-
сле истината –  трябваше най-кра-
сиво да излъжа”. 

Сътрудниците се засмяха, 
шефът също се захили и повече не 
ми направи никаква забележка. В 
този живот никой не е застрахо-
ван от каквото и да е.   

Превод ВЕСЕЛИН АСЕНОВ

„Злите езици са по-страшни 
от пистолети.”, „Всички лица са 
ни познати!”, „Блажен е онзи, кой-
то вярва – топло му е на света.”, 
„Къде е по-добре? –  Където нас 
ни няма?” , „Впрочем, той ще стиг-
не до висотата на известността, / 
понеже навсякъде обичат повече 
мълчанието.”, „Как да не помогнеш 
на човечеца, приличащ на теб!...” 
–  колко често употребяваме в 
речта си тези изрази от „От ума 
си тегли”, пиесата, която отдавна 
се използва като енциклопедия за 
цитати, неостаряващи с времето, 
звучащи остроумно и актуално 
вече почти два века. Както е отбе-
лязал и Гончаров в своята статия 
– „Милион терзания”: „От ума 
си тегли” се е появила по-рано от 
Онегин и Печорин, надживяла 
ги е, преминала е невредима през 
гоголевския период, надживяла... 
с половин век времето им и като 
създаване, и все живее своя нетле-
нен живот, ще преживее още мно-
го епохи и няма да намали своето 
въздействие.”

През 2011-та се навършиха  
215 години от рождението на 
автора на това произведение, 
един забележителен човек в ру-
ската култура – талантливият 
писател, музикант, многостранно 
надарен интелигент, предизвик-
ващ възхищение у всеки, който 
се докосне до творчеството му 

или научи неговата биография 
– Александър Сергеевич Грибое-
дов. Той е руски драматург, поет, 
изтоковед, политолог, съветник, 
дипломат, пианист, композитор, 
трагично загинал на мястото на 
своята служба – в Техеран, в са-
мия разцвет на живота и на твор-
ческите си сили. Автор е на една 
единствена книга, но затова пък, 

каква! Неговият портрет днес е 
на паметника „1000-летието на 
Русия” във Велики Новгород. 
Постановките на неговата пиеса и 
до днес не слизат от театралните 
сцени и всеки път създателите на 
спектаклите се стремят към нов, 
оригинален прочит на отдавна 
известното произведение. Жена 

му Нина, дъщеря на грузинския 
поет Александър Чавчавадзе ще 
напише на надгробния му памет-
ник, бликнали от сърцето думи: 
„Умът и делото ти са безсмъртни 
в руската памет, но защо те над-
живях, любов моя?”

Необикновеното обаяние на 
личността на този човек и остро-
умието му като автор, пораждат 
чувство за гордост в литерату-
ратурните среди – разнолико, но 
винаги блестящо. Негови съвре-
менници са Пушкин, Вяземски, 
Чаадаев, Жуковски, Крилов... И 
на фона на тази необикновена 
плеяда от знаменити интелек-
туалци и велики писатели, той 
има свое лице, свой оригинален 
стил, свое неповторимо обаяние. 
А.С.Пушкин отказвайки да при-
еме само комичното у главния 
герой, в писмо до Бестужев гово-
ри за това, че Чацки е само „буен, 
благороден и добър младеж, пре-
карващ известно време с много 
умен човек (именно с Грибоедов) 
и поглъщащ неговите мисли, 
острите и сатирични забележки.” 
Спорът на тази тема се води и 
приживе на Грибоедов, води се 
и до ден днешен. „Не ум, а уму-
ване.” Така се изказва за Чацки 
критикът Белински. Кой е умен в 
тази комедия! Молчалин? Самият 
Чацки казва: „Нека в Молчалин 
умът да е остър, геният – смел / 

но има ли ги в него тази страст, 
това чувство на буйността?”. Или 
Софья, дотолкова ослепителната, 
въпреки обаянието на Молчалин, 
че се оказва просто много глу-
пава жена? „Колко и да обичаш, 
не става без разум.” ще напише 
веднъж в свое стихотворение 
А.К.Толстой, опитвайки се да 
създаде портрет на руския човек. 
„Ум със сърцето, а не просто влю-
бване.” като че ли такава проста и 
такава ясна за всеки насока дава 
А.С Грибоедов. За всеки, решил 
да проникне в прословутото по-
нятие, наричащо се „загадката на 
руската душа”, която много често 
кара някои хора да действат „въ-
преки разума” , просто, защото 
на душата така й се е приискало. 
Помните Тютчев, нали: „Умът на 
Русия не можете да го разберете!”. 

Тази тема е много сложна и ще 
бъде ли някога намелена в споре-
ве истината?

За всеки случай, в руската 
литература сега има Грибоедов и 
неговата великолепна комедия. 
И ако ни се иска, можем лесно да 
спорим с нейна помощ с Фамусо-
вците, утвърждаващи: „ И в 
четенето няма смисъл тъй   велик 
/ ... Е, от френските книги съня не 
идва в миг, / а от руските, съвсем 
ми се доспива...”. Над такава книга 
като „От ума си тегли”  никой 
никога няма да заспи. Иска ти се 
да говориш, да обсъждаш отново 
и отново, осмисляйки нещо ново, 
намерено от теб при прочита й. 
Това е удоволствието да общуваш 
с умния човек, чрез редовете на 
неговата книга. 
Превод ВЕЛИЧКА ВЪРБАНОВА

МАРИНА ЯНУШ

„УМЪТ И ДЕЛОТО ТИ СА БЕЗСМЪРТНИ В РУСКАТА ПАМЕТ...”

ОЛГА КАРАГОДИНА

АСАНСЬОР
-разказ-


