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Неговото появяване в пермс-
кия дом на печата се възприе ка-
то появяване на кобилицата на
дъгата след буря. Помните, нали:
„Обичам бурята в началото на
май…” Точно в целта. На двора
действително набираше сила ме-
сец май. Въпреки, че в природата
още не беше прозвучал Тютчев,
Евтушенко вече
възсия над гра-
да. Висок, в ли-
нирано на
цветни ивици
сако, с тъмно
виолетова вра-
товръзка, едва
накуцвайки, а
затова пък опи-
ращ се на селс-
ки бастун от
светло дърво,
рязано, покри-
то с лак. Така е
и длъжен да изглежда любиме-
цът на музите. Поетът бе съпро-
воден от самолюлеещ се куфар.
-Циркът дойде! – възкликнаха

оказалите се наблизо деца – Сега
ще показват фокуси.
Следящите камери се спряха

на тази картинка и повече не
искаха да показват никой друг.
Беседата с него напомняше по-

някога играта на пинг-понг.
Въпрос – отговор. Гостът веднага
постави точката на „i”: малчуга-
ни, никакви фокуси, всичко ще
бъде за големите. С проницате-
лен поглед на Волф Месинг, Е.Е
започна да отговаря. По темата за
сакото и връзката, затова и
първият въпрос беше, макар и
непретенциозен, закономерен:
-Евгений Александрович, вие

били ли сте суинг? Съдейки по
всичко, вие и преди сте бил като
суинг у нас?

-Какви цветове видях в
детството си? Защитни, черни на
специалното облекло на лагерни-
ците край станция Зима. Нищо
ярко. Затова сега компенсирам
този недостатък и се обличам
така, както ми харесва. Това е
мое право. Що се отнася до
суингите, те свършиха през 1955-
та, когато ги разгромиха напълно
и окончателно. И после, какво ли
знаете вие: да си суинг е много
скъпо. Така се обличаха само де-
цата на академиците.
-Но в съветското време вие все

пак сте се печатал и сте живял…
-… - повече от вас?
-… защото хонорари, навярно

е имало?
-А вие, какво – завиждате ли?
-А сега куплетите пари носят

ли ви? Има ли за какво да се жи-
вее?
-А вие, какво – данъчен инс-

пектор ли сте? (Удря с юмрук по
масата.) При вас е дошъл серио-
зен човек, професионален писа-
тел. А вие – богат ли е той или е
беден?
-Да, ние помним: при нас дой-

де „повече от поет”. И ни се иска
да поговорим за сериозни неща.
Вие дълго време преподавате в
САЩ. Има такъв американски
поет, напуснал Русия – Бродски.
Какви бяха вашите взаимоотно-
шения с него?
-Много лоши. И навярно не

знаете едно просто нещо: той бе-
ше освободен
от заточение
по мое хода-
тайство и по
ничие друго.
А това „не се
забравя”. Е, и
Бог е с него.
Аз включих
негови сти-
хотворения в
своята анто-
логия „Стро-
фите на века”.
Той е поет,

заслужаващ внимание. Що се
отнася за нас двамата, това са на-
ши лични взаимоотношения. Но
той не направи нищичко повече:
ако отворите неговите съчине-
ния, няма да намерите там даже
споменаване за това, че му е по-
могнал и друг човек – журна-
листката Фрида Вигдорова, която
рискувайки да се лиши от своята
професия, записа стенограмата в
съда, направила Бродски све-
товно известен. Когато Фрида
почина, писателят Анатолий Ри-
баков попитал Йосиф: „Ти защо
нито дума не си споменал за
нея?”. Бродски отговорил: „Защо
трябва да съм длъжен да говоря
за това? Тя е изпълнявала своя
журналистически дълг.” Аз не
бих могъл така никога да отгово-
ря.
-Не изпитвате ли съжаление за

изгубената страна?
-Страната не се избира.
-Сам казахте, че живеете в

Америка...
-Кога съм го казал? Вие го

казвате. Това, че от известно вре-
ме преподавам в САЩ е моя ра-
бота и, ако искате – мисия. По
вашата логика излиза, че който и
да е човек, който преподава в
Америка руска литература вече е
захвърлил и предал своята Роди-
на. Аз съм руски гражданин и се
гордея с този факт! Вие можете
сега да предявите и претенции за
Тургенев, че е творил зад грани-
ца. Или – за Гогол.
-През 1990-та година на един

от митингите стояхте до бившия
генерал от КГБ Калугин, който,
както е известно, е издал немалко
държавни тайни. Не изпитвате
ли съжаление?
-А вие не изпитвате ли съжа-

ление, че другарят Сталин толко-
ва пъти е стоял до Берия? Нима
вие винаги се оказвате само до
добри хора?
-Но постъпката на Калугин не

предизвиква ли у вас нещо като
срам?

Тя си има своите закони. Ако
искаш да те четат, трябва да ги
знаеш. Ето, например, ти, как би
отговорил на въпроса какво е
любов? Това е преди всичко
еманация, инсталация, комуни-
кация, прострация. Ето какво е
любовта от гледна точка на
определени групи творци на пе-
чатната продукция. А ти си си
мислил – трепетно съприкосно-
вение, страстни обятия, общу-
ване на душите, блажено
преживяване. Даже не си мисли
в тяхно присъствие да употре-
биш такива нафталинови думи
и понятия. Съвременната лите-
ратура – това е борба с литера-
турата. В тази борба побеждава
все пак литературата. Или Лите-
ратурата? Затруднявам се да
направя окончателен анализ.
Еманацията с инсталацията

редовно я консумират рафини-
раните читатели – наместени,
постоянни, светски окололите-
ратурни дебелаци. А масовият
потребител? Особено страда-
щият от дефицита на романтика
у стопанката си в къщи. На него,
на тях как да им подадеш лите-
ратурата, че да си отворят обя-
тията, да им предизвикаш
комуникация и прострация? Та-
ка че, ако искаш да започнеш да
пишеш, определи преди всичко
за кого ще пишеш… Или напри-
мер, мотивацията ти за поколе-
нието, което е закърмено с
млякото на компютърните
програми, бледо светещи в
тъмнината с виолетовия си цвят
към тях – страстните обитатели
на виртуалния свят. И как ще го
наречеш: еманиращи обятия
или инсталационно съпри-
косновение. Главното за тях е, че
всичко ставащо, става в кому-
никативното пространство, че
това е връх на комуникативната
прострация. За да може на
следващото ниво току-що умре-
лият в схватката със световното
зло герой, да има още един шанс
все пак да се провре към да-
лечната, неясна, но така желана
цел.
А ако имаш собствен глас,

днес (сега) това вече просто е
безумие. Собствен глас е прието
да имат тези, които пишат за се-
бе си. Без да се страхуват, че на-
писаното ще бъде прочетено от
някого, ще бъде разкритикувано
и така може дори да създаде у
тях вътрешен комплекс за не-
пълноценност.
И така, сегашните „писатели”

ще се хвърлят сред дивите дебри
на своите стихчета и разказчета
с отдавна зараснали рани, не
чувствайки срам, точно като
зверове или като малки деца. И
ще продължат да пишат със
синтактични и стилистични
грешки (!), понякога гръмко
възхищавайки се на опиващия
ги живот или жалко стенейки в
плач, ако някой им причини или
те самите си причинят болка.

Стихчетата им, редовете на тво-
ренията им сам самички се
построяват в главите им, риму-
ват се един с друг, а понякога –
напук, отказват и да се римуват,
стесняват обичайно порядъчни-
те им мисли и не им дават спо-
койно да заспят – да заспят,
докато техните създатели не
станат и не ги запишат на
хартия, за да се упражнят по то-
зи начин за създаването на нови
поетически или белетристични
изделия.
Повече от всеки да говорят

със свой глас могат децата или
попадналите в годините на ста-
ростта възрастни хора, които се
вдетеняват. Изразяване в стил
„примитивизъм” се нарича
тяхното творческо самоизразя-
ване. И само те са там. Слава
Богу, че нищо не знаят. Да ги че-
теш е забавно. Дори се възхища-
ваш. Да пишеш в техния стил е
безполезно. Те са толкова
непредсказуеми, че постоянно
сменят маниера си, самоизясня-
вайки се като някоя боа, която
сменя кожата си, захвърляйки я
посред джунглата без всякакво
съжаление. В тяхната колебли-
ва, неустойчива афористичност
има някаква дълбока, многоу-
равняваща философия и обая-
телна непосредственост на
съществуването в просторите
на автентичната Литература.
Искаш на пишеш? Искаш да

те четат? Това, практически е
Хамлетов въпрос. Мисля, че
право на живот имат всички ви-
дове литератури и Литература-
та. Добре е, че ги има. Ужасно е
да си въобразиш, какво би било,
ако тях ги няма. Никой не би
чул при обичайното съпри-
косновение на ръцете така кра-
сивото съзвучие от букви:
Е-М-А-Н-А-Ц-И-Я. И никой не
е подушвал в примитивното
сексуално влечение взаимното
стремление на близките,
родствени души. Малките герои
биха могли да загинат на първо-
то ниво на своето съществуване
и не биха имали надежда да
поправят грешките си, да прео-
долеят препятствията и да се
убедят (нека, уж така, поне
веднъж пожелаят!),че новото
ниво на тяхното битие се отли-
чава от предното само по увели-
ченото количество на сложни
препятствия по пътя към
неизвестната цел.
Съвременната литература е

плач на неутешено детенце, на
което му е страшно да е само –
това е вик неизвестно към кого:
Вижте ме! Пожелайте ме!
Обикнете ме, моля ви! Значи,
все пак – любов. Да. Това е
добре. Смисълът за съществува-
нето на литературата е намерен.
Изпълнението на нови запове-
ди… Търсим, търсим отговора
на зададения въпрос. И не
трябва да пишем „на масата”. Не

ОЛГА ДЕНИСОВА

СЪВРЕМЕННАТА ЛИТЕРАТУРА
ЮРИЙ БЕЛИКОВ

„ПРИ ВАС Е ДОШЪЛ СЕРИОЗЕН ЧОВЕК”
Разговор с поета Евгений Евтушенко

-Видимо е, че вие не четете
моите стихове, ако мислите че
може да харесвам такъв човек.
Вие просто не знаете за какво
пиша! И навярно ви се струва, че
всичко което става в страната аз
представям в някакъв изключи-
телно слънчев свят? Аз виждам
съвършено различни картини.
Кой е написал всички тези стихо-
ве – нима не съм аз?! Вие
изчислявате това, което съм на-
писал, а не сте ме чели? Защо аз
да съм длъжен да ви помагам да
четете? Ако бяхте продължили
да четете моите стихове, щяхте
да видите колко тежки проблеми
посочвам!
- И Братската ГЕС, която

строихте и възпяхте в еднои-
менната си поема се превърна в
Саяно-Шушенската авария……
- Не е истина! Братската ГЕС

аз ще защитя. Братската ГЕС –
това са потресаващи показатели.
Защо? Защото Саяно-Шушенска-
та се строеше от съвършено дру-
ги хора. Братската Гес до ден
днешен си остава шедьовър на
техническата мисъл. И после, то-
ва беше първият велик строеж
тогава, който се правеше без тру-
да на затворниците. Във всеки
случай на строителството на
Братската ГЕС нямаше робски
труд. Братската ГЕС е символ.
Там работеха хора от много на-
ционалности. Там никога не е
имало антиинтернационализъм,
който ние наблюдаваме сега по
цялата наша страна, когато в
Москва до музея на Пушкин уби-
ват хора, на които кожата им е
малко по-тъмна, отколкото на
другите. Ако Пушкин можеше да
възкръсне и да излезе от своя
музей, той би могъл да бъде
първата жертва. Не-е-е, Братска-
та ГЕС – това е времето на на-
деждата. Тя беше много добре
проектирана и до този момент
надеждно работи. И сега тези,
които я управляват, станаха
инициатори на интернационална
вечер на поезията. В Сибир дой-
доха поети от Франция, Полша,
Гватемала и Никарагуа. И те за
първи път четоха с поети от
Москва, Санкт-Петербург, Саха-
лин и Далечния Изток. И сред
организаторите на тази вечер бя-
ха децата на самия този Нюшки,
за когото съм писал в поемата.
- „А, ти, наистина ли мислиш,

че това е твой шедьовър? В чети-
ри хиляди и петстотин стиха се
прави преразказ на съветската
баналност. А нима от ЦК още
искат подобрение.” Това е цитат
от последния роман на Василий
Аксьонов „Тайнствената страст”.
Озвучен е от устата на жената на
Евгений Евтушенко, Татяна Со-
кол (в романа Татяна Фалкон),
която веднъж говори за поемата
„Братската ГЕС”. Как оценявате
този роман?

На стр. 8 На стр. 9
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-Аз престанах да го чета.
-Защото той иронично описва

поколението на шестдесетте и в
това число Евгений Евтушенко,
въведен под името Ян Тушински?
-Не, на мен тази книга съвсем

не ми харесва. Абсолютно съм
уверен, че тя не е написана от
Аксьонов непосредствено преди
смъртта му.
-Но главното е – каква е ми-

сълта в нея. Тайнствената страст
– това е страстта към предателс-
твото.
-Вие така ли мислите?
-Ето още един цитат от рома-

на, където същата Татяна Сокол
утвърждава: „Въпросът се поста-
вя така: какво избирате – преда-
телството или страданието?
Струва ми се, че след хрушчовс-
кото опрасяване нашите момчета
са склонни на първото.” Кажете,
измени ли се вашето отношение
към Хрушчов след същото това
„опрасяване” – неговото раз-
пространяване сред творческата
интелигенция в Кремъл?
-На Хрушчов аз прощавам ця-

лото кулашко кряскане заради
това, че той нарече Сталин убиец
и отвори вратите на ГУЛАГа, да-
вайки възможност да излязат на
свобода дори само на някои оце-

лели затворници. Все пак това е
смела постъпка като се има пред
вид, че самият Хрушчов за това
време беше сам по себе си вино-
вен, но е изпитвал мъка на
съвестта.
-В един от циклите си с

ранни стихотворения нари-
чате Ленин „най-интимен
другар”. Как сега се отнасяте
към Ленин?
-Нужно е да се разграни-

чат две неща. У нас тях често
ги объркват. Нормалната чо-
вешка еволюция и хаме-
леонството. Както казват в
Одеса, това са две големи
разлики. Много хора не
скриват, че са преживели се-
риозна еволюция на възгле-
дите. Например, за това
говореше академик Сахаров.
Андрей Дмитриевич
разказваше как е плакал, ко-
гато Сталин умира. И даже на
мен майка ми, за двамата мои дя-
довци, които арестуваха и отве-
доха пред очите ми, казваше, че
заминали на далечна команди-
ровка. Мащабите на трагедията

на тези години много хора не мо-
жеха да разберат в цялата им
пълнота. При Лидия Гинзбург е
написано за това, как в килията,

където тя е стояла, водили все
нови и нови „квартиранти”. И на
тях, както и на нея им се струва-
ло, че са попаднали тук случайно,
а всички други са истинските
врагове на народа. Какво искате

вие от момчето, което е порасна-
ло в сибирската дълбочина? Ма-
гията на Сталин като върховен
главнокомандващ дълго още
оставала неразрушима.А сега, що
се отнася до моето отношение
към Ленин. Нашето поколение
често го упрекват в това, че ние
сме се борили със Сталин с име-
то на Ленин. Да, със Сталин ние
се разбрахме сравнително бързо.
Но кой ни преподаваше в школи-
те и в институтите, че подписът
на Ленин стои на декрета за
създаването на ГУЛАГа?
Разбрахме – ужасихме се. За нас
това беше страшен удар. Но аз
считам, че Ваня Ерофеев направи
забележително нещо – напечата
„Моята ленениада”. Той не
използва свои мисли, а състави
малък букет от изказванията на
Ленин. За това как Ленин запо-
вядвал да бесят безпощадно се-
ляните защото отказвали да си
дадат зърното. Как се е разправял
с интелигенцията и със свеще-
нослужителите. Така образът на
добрия дядо Ленин постепенно
се разпадна. И това беше

От стр. 7 ЮРИЙ БЕЛИКОВ

„ПРИ ВАС Е ДОШЪЛ СЕРИОЗЕН ЧОВЕК”
разговор с поета Евгений Евтушенко

НИНАВИКТОРОВНАПОПОВА е поетеса,
член на Съюза на писателите на Русия и на
Академията на руската литература. За-
вършила е Московската академия за печата,
както и слушател във висшите литературни
курсове. Автор е на стихосбирките: „В душа-
та носим преживяното след…”, „На земята
всичко с любов е огрято!”(книга-дипломант на
конкурса „Най-добра книга 2008-2011”) и на
музикално-поетическия албум „Аз ще науча
словото да лети…”. Публикувала е в сборници
и литературни алманаси. Лауреат е на лите-
ратурните награди на името на Г. Р. Держа-
вин, С. А. Есенин, М. Ю. Лермонтов. Обича да
пътешества и да участва в различни експеди-
ции. Майка е на трима синове.

ПРОЛЕТ

Разстелил своя белоснежен шал,
асфалтът цял посипан е с цветчета –
опада ябълковият цвят бял –
снежинки се въртят отгоре, ето.

Зелените пролетни тигели
гиздави направиха алеите,
тополовите пухчета – леки, бели
сок от брези ги опива целите.

ПТИЧИ КЛИН

През облаците птичи клин –
стрелата на компаса,
по небесния кръг син
стрелката се изнася.

Навярно ще се захлади –
край топъл ятото намира,
небето синьо е дори
и май навсякъде пулсира.

Близо той над мен прелита
крещи за себе си познато,
стаята изчезва, литва
в синкавия дим – далечно злато.

* * *
Отново в прозореца чука дъжда,
ухае на ябълки в чантата,
а котката – рижи котета по гърба
ласкаво ближе по козината.

Проточва се дим, по двора се стели.
И топлият хляб пак замирисва.
Ноември свършва и вече е време
далегне декември на земятаот сняг чиста.

* * *
Стоя си аз на хълма…
Диша тревата в нощта,
дреме степта с тишина пълна,
звук отеква настрана.
Крои нещо луната
пак с призрачна светлина,
звездна жар сее, свята –
частици от комети, сега.

* * *
Светлина на прозореца в полумрак на

раздяла
и размит от вина силует.
И изчезват привичните звуци на бала,
на превърнал се в соло, дует.

Отпечатък на минало щастие,
аромат на любов отлетяла,
пожълтели листа на безвластие,
врата – пооткрехната, бяла.

И мълчащата нощ в телефона,
белотата на хищния ден
и прощалното ехо в перона
след вагон, возещ, именно, мен.

ВЛАДИМИР ФЕДОТОВ е
член на Съюза на писателите
на Русия, член на междуна-
родната общност на писателските съюзи,
поет, белетрист, есеист, автор на текстове за
песни. Завършва гимназия с отличие, а през 1961
г. и Московския институт по строителство
като в продължение на 20 години работи по спе-
циалността си. От 1981 г. до настоящия мо-
мент се занимава със спортни дейности след
завършване на Държавния Централен инсти-
тут за физическа култура. Дълго време работи
като старши треньор на националите на Ру-
сия по ветроходство в олимпийския клас "сърф",
треньор е на националния отбор на Египет по
ветроходство, има най-високата категория
треньор.  Той и в момента работи с младите хо-
ра и е първи заместник-председател на федера-
ция "Mini слалом." Автор е на вълнуващи и
търсени книга – стихосбирките „В ръцете на
вятъра”, „Инсайт”, „Светлина на душата”.
Има повече от 30 публикации на обширна поре-
дица от стихотворения в руските вестници и
литературни списания. Голям приятел е на
Българияи на много български писатели.

БОЖЕСТВЕН ДАР

Нека обладава нетленното
този, който и млад е, и стар,
този, когото зоват вдъхновено
хората – „Божествен дар”.

Вярвам, че този дар – небесният,
ще вкара в света на човека
добротата, възвишена песен:
лебедов полет от памтивека.

ИЗВОР

У мен звучат отново и отново
гласовете на старите години
и майчиното ми, най-нежно слово,
в душата ми следи оставя сини.

Годините на забравено детство
напомнят за позабравен роднина,
споменът– нормално спасително средство
като че възникнал Божествен лик има.
И всичко е неустойчиво, колебливо…
Като въздушна дреха, красива…
Всяко движение – усмивка, нещо живо,
с детски очи виждам, от душа се излива.

ПОКОЛЕНИЯ

Лиши от детство войната едно поколение
и рано възмъжаха всички момчета…
Агореше в душите ни високо стремление
занапред и надалеко, и без павета.

И бедно живеехме ние, но се и учехме,
през нощите баржи огромни

отвеждахме,
на сънища цветни не беше редно да

сме научени,
а слабите – никога не ги обиждахме.

Няма как да забравим бащините ни
шинели –

паметта за тях ще бъде винаги жива.
Тежкият път на новите поколения, смели,
да облекчи любов и доброта извива.

ПАМЕТ

Късно започваме да разбираме
родителите – хората най-близки.
Кога приживе да афишираме
дълга си свещен с поклона си ниско?

Спасиха страната и не се отрекоха,
несломимият им дух не угасна
загуби преживяха – не се предадоха,
в час труден Отечеството ни не угасна.

Да тържествува Божията воля
и Храм Христов да се вдигне нагоре –
за загиналите памет да е, покоя!
Паметта не давайте да я разпнат.

ВНУК

От Бога изпратено достояние,
с нищо несравнимо състояние.
Расте внука и с радост общуваме –
нажелани надежди въплъщениие,

лудуване…

И грижите, и тревогите – са в
очакване:
със сини очи весели, без оплакване.
Увидително откровение
като небесно благословение.
Превод от рускиСТАНИСЛАВПЕНЕВ

нормална еволюция на възгледи-
те. А много хора останаха със
своите първоначални възприя-
тия. У нас има хора, които не
искат да четат „Архипелаг…” на
Солженицин и да разберат, че
всяка човешка история, включи-
телно и историята на Русия, са
наше наследство и ние сме
длъжни спрямо това наследство
да се разберем, че повече не
трябва да се повтаря нещо по-
добно.
-Евгений Евтушенко беше по-

пулярен в своето време повече,
отколкото Маяковски и Есенин.
Защото времето беше друго и
съответно, възможностите ли?...
-Извинявайте за каламбура, но

не е нужно през цялото време да
се заточаваме във времето. Защо-
то, ако поетът няма вятър в са-
мото време, все едно утрешният
ден се изпарява. Той сам се
превръща във вятър, във въздух
на бъдещето. Не такъв приятен
въздух е имало през пушкиново-
то време – особено през втората
половина на живота на нашия
национален гений. И все пак, съ-
ществуването на Пушкин като
поет изпълвало платната.

Превод от руски
ЛЮДМИЛА БОГОСЛОВОВА
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На стр. 10
„Един от любимите ми жанрове

е интервюто. И много обичам да
беседвам с писатели.”– отбелязва
авторът на книгата писателят
Евгений Степанов, който за близо
30 години и в журналистиката е
взел стотици интервюта, печатани
в най-авторитетните руски изда-
ния. Датирани към осемдесетте,
деветдесетте години на миналия
век или направени съвсем скоро,
тези интервюта са събрани вече в
току-що излязлата негова книга,
представяща „вътрешния свят на
различни художници на словото”,
фиксираща „техните мисли и
очаквания”. Някои от писателите,
с които Евгений Степанов води
разговор, вече не са между нас:
Артьом Боровик, Василий Аксьо-
нов, Чингиз Айтматов... В тяхна
памет „Знакови имена на руската
проза и публицистика” започва
именно с интервютата на тези,
които посочих, повечето от тях –
водещи представители на култу-
рата ни.
С Чингиз Айтматов – класик на
руската литература, автор на
„Джамил”, „Майчино поле”,
„Първият учител”, „Белият пара-
ход”, Евгений Степанов общува
през 1998 година. Тогава писателят
живее в Брюксел и в Москва
пристигал за по няколко дни. Ра-
боти като посланик на Киргизстан
в Белгия, Холандия, Люксембург.
Болезнено преживявал откъсване-

то си от московската литературна
среда, спомнял си с радост и стра-
дал за своите приятели Евгений
Евтушенко и Андрей Вознесенски,

с които той «вместе возник в лите-
ратуре». Съжалявал, че му остава-
ло малко време за литературно
творчество. Говорел и за неблестя-
щата литературна ситуация тогава
в Москва, където писателите мъ-
ченически трябвало да вървят по
своя път. От интервюто читателят
може да узнае също, че Чингиз
Айтматов мислел за младите хора,
за развитието на страната ни, за

руската литература на Запад.
Голям интерес предизвиква и
интервюто с Артьом Боровик, за-
нимавал се изключително с
афганската тема, загинал трагично
при самолетна катастрофа през
2000-та година – главен редактор
по това време на вестник „Съ-
вършено секретно” с когото авто-
рът на книгата работел съвместно.
Не по-малко любопитни са
интервютата с Мария Розанова –
главен редактор и издател на па-
рижкото списание „Синтаксис”, с
писателите-сатирици Аркадий
Арканов, Лион Измайлов, Виктор
Шендерович, пишещи хумор за
Генадий Хазанов и сценарии за
предаването „Кукли”, с Виталий
Коротичев – бивш главен ре-
дактор на суперпопулярното спи-
сание „Огоньок”, с Михаил Бойко,
Юрий Мамлеев, Дмитрий Са-
вицки, Игор Харичев, Александър
Файн, Станислав Куняев и други
известни майстори на прозата и
публицистиката. Събраните в
„Знакови имена на руската проза и
публицистика” интервюта на
Евгений Степанов направени през
последните няколко десетилетия
не са загубили своята актуалност
по отношение на неразрешените
още въпроси на развитието на ли-
тературата, културата, историята
и пътя на страната.

НАТАЛИЯЛИХТЕНФЕЛД

НОВИ
КНИГИ

- Времето изтича,
господа! Ние сме
длъжни колкото може
по-бързо и завинаги
да решим този глупав
проблем, в противен случай, хо-
рата ще престанат да ни уважа-
ват.
В неголямата стая, осветена с

разсеяна светлина, се намираха
няколко души. Нямаше ни-
то излишни мебели, нито
каквито и да било предмети
на разкош, обаче по-ня-
какво общо усещане и
главно, според атмосферата
царяща в помещението, бя-
ха компаньони, конкуретни,
или "сътрудници", както са-
ми се наричаха пред домо-
чадието, отивайки на
поредното насрочено събра-
ние. Обединяваха ги общи
интереси и нищо повече.
Именно тези интереси
свързваха това странно
братство по-здраво от въже-
та. В дадения случай,
предмет на тяхното изостре-
но внимание, беше пробле-
мът, свързан със
съществуването на някаква
индустрия, в резултат на която в
едната част на земното кълбо
внезапно и безследно ще
изчезнат младите и здравите хо-
ра, а в другата – безнадеждно
болни и обречени на смърт
състоятелни хора ще получат до-
пълнителен заряд за живот в
тайни болници и медицински
центрове. Работещата
индустрия, снабдена със
собствена инфраструктура, ци-
ментирана с общите усилия на
участниците и съучастниците,
внезапно се оказа , ако не на гра-
ницата на краха, най-малко на
границата на сериозни неуреди-
ци. И причината за тeзи

възможни неуредици беше в го-
ляма степен неясна...
Ръководител на събранието

беше невисок здравеняк, с доста
скромна, неизразителна външ-

ност, ако не се вземат под внима-
ние безпощадните,
неестественно дълбоки очи и
нервни ръце, с които рязко
жестикулираше. Казваше се Бо-
рис Михайлович Белобородов,
но се допускаше, че фактически
това е рускоезична интерпрета-
ция на неговото истинско име.
- Господа!
Той направи пауза и понижа-

вайки глас, продължи:
- Приятели, днес ви събрах да

обсъдим заедно създалата се си-
туация. Ситуация, трябва да ка-
жа, ако се погледне отстрани е
доста глупава. Толкова глупава,
че аз бих заслужил пълна профе-

сионална дисквали-
фикация с всичките
произтичащи от то-
ва последствия, ако
съм ви обезпокоил

само въз основа
на ония данни, с които разпола-
гам. Получавайки това странно
писмо по електронната поща на
адрес, който никой не трябва да
знае, отначало не бях склонен да
му придам някакво значение и
мислех да го отнеса към тъпите
постъпки на някои от низшите
чинове на държавните спецс-
лужби. Може би в това е моята
основна грешка... Впрочем,
предстои вие да отсъдите. Стана-
лото неотдавна събитие ме при-
нуждава да погледна ситуацията
с други очи. За последните два
дни, при странни обстоятелства,
загинаха двама наши другари, а
без тях делото ни загуби както
неоценими сътрудници, така съ-
що и свързващи звена в нашите
отношения с чуждестранните
колеги... Загиналите бяха се-
риозни хора и не поверяваха
своите делови контакти никому,
включително на роднини и
близки, както установихме в ре-
зултат на прецизно служебно
разследване. Предстои да решим
и тоя проблем. Но сега не той е
главната ни болка... Предлагам
на всички присъстващи внима-
телно да се запознаят с това
странно послание, а след това,
като координатор на нашето
сдружение, ще помоля всеки да
се изкаже...
Белобородов хвърли върху

масата пет-шест листа. При-
състващите, без да бързат, по-
сегнаха към текста. Изминаха
десетина минути, когато един от
тях прекъсна всеобщото съсре-
доточено мълчание. Това беше

ИВАН ГОЛУБНИЧИЙ

СТРАННОТО ПИСМО
- разказ -

заблуждавайте…Не сте такива
вие, деца, скъпи примитивисти.
Програмата на вашия живот е
пусната – назад ход няма. Само
не се карайте един с друг, мно-
гоуважаеми литератори, как да
пишете. Ние не се обиждаме на
Жорж Санд, че е писала на
френски, а Томас Ман, напри-
мер, на немски. Тези различни
езици са утешение за нас, те са
като забавни играчки, като ре-
буси, а не като наказание, както
беше по-рано прието да се
мисли – след разрушаването на
Вавилонската кула. Бонбонка,
дадена на плачещото детенце, на
което се е развалил домът от
кубчета. Развалил се е не защото

„не трябва”, а защото не му е
позволено да строи както трябва.
За това има друг Архитект.
Дайте да се побратимим един с

друг на самия край на окопа, в
последната секунда на примирие-
то. И отново в бой? Покоят само
ни се присънва? „Опакованите в
бронята на бронежилетките на
най-новите технологии двама ге-
рои, чувствителни към еманация-
та в съприкосновението с
протегнатата в невербалната
прострация ръка, си подарили
един друг на прощаване запомня-
що се до самия им смъртен час
горещо и страстно целуване”.
Конец. The End.

Превод от руски
КИРИЛ ТОДОРОВ

От стр. 7

ОЛГА ДЕНИСОВА

СЪВРЕМЕННАТА ЛИТЕРАТУРА

На VII фестивал "Славянска прегръдка" - 2013 г. руският писател и
журналист Владимир Фьодоров представя последните броеве на

Общописателски Литературен вестник

Авторът на книгата Жени
Костадинова събира зрънце по
зрънце и като учен многократно
препроверява сведенията за
реалния живот на Ванга, за нейни-
те пророчества и предсказания,
съветите й към хора, управници,
страни. Нейните книги за Ванга в
България се ползват със заслужена
популярност.
В тази книга Ванга е показана

не толкова като ясновидка и цели-
телка, но и като духовна личност,
философ от световна величина и
истинскажена.

ЛидияМнацаканова, писател
Ванга предсказа:
* Началото на Втората световна

война и нейния изход;
* Установяването на кому-

нистическия режим;
* Разделянето на Чехословакия

на две различни страни;
* Обединението на Кипър;
* Безпорядките в Ливан от 1982

г. до наши дни;
* Войната в Никарагуа през

1979 г.;
* Победата на Индира Ганди на

изборите през 1979 г. и нейната
смърт;
* Завършекът на Студената

война и разпада на Съветския
съюз;
* Възвръщане на бившите съ-

ветски републики към Русия;
* Разпространението на теро-

ризма и нова световна война;
* Гибелта на подводницата

„Курск“;
* Изчезването под вода на един

голям град;
* Разрушителните природни

катаклизми през 21 век;
* Отравянето на храните и жи-

вотните, измирането на пчелите;
* Световната финансова криза;
* Сближаването на Русия, Ки-

тай и Индия;
* Появата на лекарства против

рак и СПИН;
* Появата на французойка – за-

местница на Ванга;
* Съдбите на стотици политици

и обществени деятели, а също и на
хиляди обикновени хора.
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Марк Спич, умерен, авторитетен
предприемач и калпав режисьор,
собственик на театрален комп-
лекс на един от столичните буле-
варди, а в тайния си живот –
безмилостен гангстер, не пре-
небрегващ никакви форми на за-
богатяване. Интересуваше го
само печалбата. Външно той
представляваше разпростране-
ния днес тип телевизионен деец с
твърде отблъскваща външност,
но самоуверен, без каквито и да
било комплекси.
- Борис Михайлович, всичко

това изглежда доста любопитно,
но не ви ли се струва, че в даде-
ния случай фантазията ви е
отвела прекалено далеко? Ги-
белта на сътрудниците действи-
телно е извънредно изненадваща
и всичко около нея изглежда
доста необичайно – пък и това
писмо, толкова нахално, повече
прилича на шега на конкурент
или проява на генетически идио-
тизъм на родната ни държавна
сигурност. Но доколкото разби-
рам, вие
сте склонен да виждате в тези
събития известна връзка? Ако е
така, ще бъда принуден да
настоявам пред сдружението за
вашето отстраняване от
длъжността координатор. Тая
длъжност не понася романтика,
трябва да я заема твърд реалист...
Белобородов нервно въздъх-

на, челото му се изпоти. Той
знаеше, че в сдружението има са-
мо два изхода – към по-висока
длъжност или – към оня свят. Но
той беше истински боец и про-
дължи твърдо да защитава своя-
та позиция.
- Господа, разбирам, че всичко

е твърде необичайно, но като
осъзнаваме сериозността и ма-
щабността на нашето дело, малка
е вероятността... Но да просле-
дим логиката на писмото:
„До Белобородов.
Вие и компания, които се съ-

бирате в само на вас известен
ден в гостната на вашия офис,
сте длъжен до три дни от датата
на получаването на това писмо
да напуснете страната.
Инфраструктурата на вашето

предприятие трябва да бъде
спряна незабавно. Изпълнението
на тези препоръки не гарантира
личния ви живот и безо-
пасността на вашата групировка,
но ви дава шанс.”
Това е. Нито дата, нито

подпис. Мъгляви формулировки,
но смисълът е ясен. Получих го,
повтарям, на адрес, неизвестен
на никого от присъстващите, ре-
гистриран отдав-на, разбира се,
на измислено име. Всичко това
прилича на някаква дяволщина.
Получих посланието в неделя и
като не знаех какво да правя се
опитах да го изхвърля от главата
си, и без друго си имам достатьч-
но проблеми, както всеки от вас.
Обаче в сряда загина Алберт
Спаски, в пияно състояние по-
паднал под самосвал със зацапан
номер на двадесет и петия кило-
метър на някакво шосе, забравих
как се казваше, но това няма зна-
чение. Самосвалът, разбира се,
не спрял и изчезнал от мястото
на произшествието. Бърза по-

мощ пристигала след час, но
Алберт Михайлович вече бил
мъртъв... Можете ли да си
представите – Спаски пиян?
Всички знаят, че той презираще
пиенето и го смяташе за атрибут
на аборигените. Как Спаски е по-
паднал на онова шосе? Ясно е, че
това е чиста лъжа. Но каква е
ползата от подобна яснота?...
Едва успяхме да се заемем с
подготовката за достойно погре-
бение на Алберт Михайлович и
ето ти нова трагедия – самоубива
се нашият уважаем Зиновий
Ариевич Плоткин. Да сте чули
човек някога да си сложи край на
живота, купил седмица преди
това недвижим имот в една от
най-скъпите страни в света? И
без да остави завещание!... Но
даже и това днес може да не ни
вълнува. Сложностите, които
възникнаха със загубата на два-
ма ценни сътрудници, сдруже-
нието ни е в състояние да
преодолее. Ако греша и напразно
откъснах уважаемите сътрудни-
ци от работа, готов съм да поне-
са отговорност. Все
пак, ако допуснем, че
всички тия странни и
трагични събития са
някак взаимно
свързани, длъжни сме да реаги-
раме. Информацията за двата
смъртни случая се разпростра-
нява, нашите конкуренти и не-
доброжелатели злословят и
злорадстват. Ако някой е отпра-
вил предизвикателство към на-
шето сдружение, ние трябва да
го приемем. Повтарям онова,
което казах в началото на разго-
вора – длъжни сме колкото се
може по-бързо го преодолеем,
иначе порядъчните хора ще
спрат да ни уважават!
Обади се Иван Василевич

Добрин – крупен търговец със
стара закалка, занимавал се още
при предишния режим със суте-
ньорство и поръчкови убийства,
а сега член на борда на директо-
рите на петнадесет столични
фирми, ползващ се с огромно
уважение след деловите кръгове.
Наистина, преди две години му
беше отказано пътуване до една
от страните на Запад поради
неблагонадеждност. Обаче Иван
Василевич не се разстрои особе-
но, тъй като вроденото му
презрение към законите и към
установените рамки би направи-
ло посещениего му в дадената
страна непродължително. Тук, в
страната, където е роден и се
утвърди като личност, той се
чувстваше много по-свободно и
комфортно... Той не обичаше
дългиге фрази, които замъгля-
ваха според него същността на
въпроса, затова кратко попита:
- Борис, а ти какво предлагаш?
Борис Михайлович не понася-

ше фамилиарност, затова се
намръщи, но да се скара с не-
поправимия плебей не беше бе-
зопасно и уместно, затова
отговори веднага:
- Предлагам засега да се разо-

тидем, приемайки за сведение
информацията. Ако през идната
седмица нищо не се случи и
всички членове на сдружението
останат живи, готов съм да си
призная грешката – както вече

казах, с всички произтичащи
последствия. В дадения момент
нашето общо дело се слави с не-
чуван подем. Състоянието на за-
конодателството в тази страна и
корупцията в нейните правоза-
щитни органи ни позволява да
получаваме печалба, за която на
друго място само бихме мечтали.
Обаче аз съм сигурен, че всеки
от вас разбира, че това не може
да продължи вечно. Сценариите
за развитието на събитията мо-
гат да бъдат няколко, но
основните, според мен, са два:
или нашата страна, към която
повечето от нас, надявам се, не
изпитват лична враждебност, ще
може да преодолее вътрешната
криза и да тръгне по пътя на по-
зитивно развитие, което
обективно ще постави нашето
дело пред перспективата на
закриване или тя постепенно ще
премине под протектурата на
чужди държави (сами разбирате
кои) и тогава ще бъдем принуде-
ни да стягаме куфарите. Особе-
ността на нашето предприятие е
в това, че то е основано върху

дър-жавния хаос и разложение.
Като законопослушни граждани
не можем преднамерено да по-
магаме за задълбочаването на
хаоса и разложението, но като
пред-приемачи, не можем да не
се възползваме от ония възмож-
ности, които ни предоставя
обективната реалност. Същест-
вуват и понятия като морал и
нравственост, но за щастие ние
сме избавени от зависимост от
подобни условии категории,
твърде уместни в художествена-
та литература и въобще в хума-
нитарната сфера, но в реалния
живот са източник на безсмисле-
ни страдания... Приятели,
изглежда малко се увлякох, пре-
късвам веригата разсъждения по
отвлечени материи, за да не
укрепвам подозренята ви за неу-
довлетворително състояние на
моя професионализъм. И все пак
съм длъжен да поясня смисъла
на своето лирично отклонение.
Ако акцията с това странно и ле-
комислено писмо е резултат от
работата на тайните служби (на-
дявам се, няма да даваме оценка
за качеството на тяхната работа),
тогава проблемът е напълно ре-
шим, а решението се изразява
само в парична сума. Но е
възможно – малко вероятно,
господа, но е възможно –
структурите, стоящи зад цялата
тази история, да не преследват
материална изгода или сфера на
влияние, а да се
ръководят от други съображе-
ния. Рискувайки за пореден път
да се проявя като идеалист, загу-
бил представа за реалност, ще
изкажа смело предположение:
възможно е това писмо както и
гибелта на нашите сътрудници,
да е резултат от дейността на
структурите, задвижвани, колко-
то и смешно да прозвучи тук, от
идейни съображения...
- Достатъчно!
Марк Спич раздразнено удари

с длан по масата.
- Господа, ние загубихме

твърде много скъпоценно време
да слушаме странните проповеди
на господин Белобородов, това е
чисто разточителство, поне за
мен е така! Борис Михайлович,
предлагам да закриете днешното
съвещание и да го свикате
следващата неделя, когато
частично ще обсъдим въпроса за
вашата дейност като координа-
тор на сдружението. Виждам, че
сте се откъснали от реалността и
не можете да представяте инте-
ресите на общото ни дело. Може
би, това е от възрастта, а може
би, от нещо друго. Впрочем за
нас това не е съществено. Ако до
следващата неделя не представи-
те по-убедителни доказателства
за своите налудничави теории,
ще поискам отстраняването ви
от длъжността координатор.
-Така да бъде, ако няма други

мнения, закривам днешното съ-
вещание. Следващото насроч-
вам за другата неделя по същото
време. Довиждане, господа...
Сътрудниците мълком стана-

ха и тръгнаха към
изхода.
Жесток порой

плющеше по пава-
жа, по прозорците

на красивите вили и по капаците
на скъпите автомобили, които
доближаваха мраморното стъл-
бище, за да приберат своя госпо-
дар, вкаран от живота в твърдите
рамки на студен и мрачен
разкош, разкош, който не позво-
лява нито напълно да се
отпуснеш, нито да утешиш измъ-
чената си душа с някакво сладка
илюзия, нито, още по-малко, да
се довериш на някого, верен и
надежден, за да заспиш спокойно
под неговата защита и да не се
събуждаш до разсъмване...
... След известно време на

едно отдалечено от града място,
близо до многобройните богати
имения, появили се през
последното десетилетие, се слу-
чило странно произшествие.
Автомобилът на известния
предприемач и моден театрален
режисьор Марк Спич неочаква-
но спира недалеко от неговата
вила. Отначало охраната на
предприемача се разтревожила,
но тъй като нищо не предвеща-
вало опасност, бързо се върнала
в своето обичайно, флегматично
състояние. До вилата оставало
не повече от километър. Уплаше-
ният шофьор съсредоточено
оглеждал мотора, мъчително
съобразявал какво може да е
извадило от строя толкова съ-
вършен механизъм. Марк Спич
дремел в купето и не му се иска-
ло дори да смъмри шофьора за

спирането. Неочаквано в джоба
му звъннал мобилният телефон.
Както по-късно разказваха мъ-
жете от охраната, предприемачът
бил извънредно учуден – в такъв
късен час никой никога не го
търсел. След като отговорил на
повикването, помръкнал и не
можел да скрие вълнението си.
Разговорът бил кратък. „Да...
Да... Разбрах... Веднага...” За-
вършил разговора той и бързо
излязъл от колата, казвайки, че
спешно трябва да се прибере
вкъщи. Забранил на охраната да
го последва. От този момент на-
татък никой повече не го видял
жив. Когато след няколко мину-
ти моторът все пак запалил – съ-
що така неочаквано, както
заглъхнал и колата с охранители-
те стигнала до вилата на Марк
Спич, посрещнала ги разтрево-
жена съпруга му, която казала, че
Марк не се е прибирал... На
следващата сутрин, по опера-
тивните канали беше предадено
съобщение, че видният
предприемач и обществен деец,
гордост на родния бизнес и теа-
тър, е намерен обесен в своя
театрален комплекс... В намере-
ната собственоръчно написана
бележка се казвало, че причината
за самоубийството е кризата в
творческата сфера. Противоре-
чията между бизнеса и изкуство-
то се оказали толкова силни, че
не могъл да ги понесе дори такъв
закален от живота човек, ка-
къвто беше Марк Наумович
Спич, вечна му памет.
Всички други сътрудници

останаха живи. Само за известно
време инстинктът за самосъхра-
нение ги накара да „залегнат на
дъното”, т.е. известно време да не
се показват на многолюдни
места.
Насроченото за неделя събра-

ние на членовете на сдружението
се състоя. Сътрудниците излязоха
с общо решение, че тревогата на
Борис Михайлович е обоснована,
предлагайки и занапред същият да
изпълнява задълженията на
координатор. Той, разбира се, се
съгласи. Оттогава измина много
време, но всички се стараят да не
си спомнят ония странни произ-
шествиея. Индустрията се развива
бурно и носи баснословни доходи.
Понякога Борис Михайлович

се пита: „И все пак защо беше
всичко това? Защо точно онези
тримата, а не аз или някой друг?”
Но си спомня за това все по-
рядко. Борис Михайлович е
трезв реалист, не случайно заема
отговорната и високоплатена
длъжност – координатор на
сдружението.

Превод от руски
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ
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