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Носител на Но-
беловата награда за 
литература за 2011 
година стана просла-
веният осемдесетго-
дишен шведски поет 
Томас Транстрьомер. 
Наградата му е при-
съдена „за това, че 
неговите кратки, по-
лупрозрачни образи 

ни дават обновен поглед на реалността”. В 
Русия Транстремер не е особено известен 
като поет. От всички солидни месечни 
списания за литература той е печатал 
само в списание „Децата на Ра”.

С Томас Трастрьомер ме запозна 
преди много години моят по-възрастен 
приятел Генадий Николаевич Айг. Тогава 
ме поразиха не само стиховете му, но и 
музиката на Транстрьомер – той виртуоз-
но свири на пиано. След инсулта, който 
преживя, свири само с лявата ръка.

Неговите стихотворения за „Децата 
на Ра” преведе Анатолий Кудрявицки и 

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ

НОБЕЛОВИЯТ ЛАУРЕАТ ЗА 2011 ГОДИНА – АВТОР 
НА РУСКОТО СПИСАНИЕ „ДЕЦАТА НА РА”

публикувахме подборка от тях през 2008 
година. Това е дълбока философска лири-
ка. Ето, например, стихотворението „Ор-
ловите скали”:

ОРЛОВИТЕ СКАЛИ

Влечугите
зад стъклото на терариума 
са неподвижни и странни.

В тишината жена
простира бельо.
Смъртта е спокойна.

В дълбочината на дълбочините
плава моята душа – 
тихо, като комета.
 
Транстрьомер беше в Москва преди 
няколко години и в един от столичните 
музеи се проведе литературна среща с 
него. Да е честита на Томас Транстрьомер 
заслужената награда!

„Децата на 
РА” е месечно 
литератур-
но списание 
за поезия и 
проза. Из-
дава се от 
2004 година. 
Списанието 
е основано 
в град Са-
ратов през 
2004 година. 
От 2011-та 
излиза под 
егидата на 

Съюз на писателите на ХХІ век.
Името, названието, самата дума „Ра” 

има много значения и се тълкува разноо-
бразно. Това е и древно название на река 
Волга, и Бог-Слънце, и название за руския 
авангардизъм. Всички тези значения в една 
или в друга степен са съчетани в името на 
списанието. То възниква на брега на древна 
река, поетите винаги са деца на Слън-
цето, а печатащите в  „Децата на Ра” 
автори, авторитетно отстояват своите 
художествени принципи, както и новите 
търсения в поезията, своето самобитно и 
авангардистично отношение към литера-
турата.

От 2004 до 2011 година са отпечатани 
82 броя на списанието. Всеки брой е пос-

ветен на един град или един регион. Досе-
гашните броеве са посветени на Саратов, 
Тамбов, Самара, Костром, Красноярск, Но-
восибирск, Липецк, Иркутск, Перм, Екате-
ринбург, Санкт-Петербург, Москва, Нижни 
Новгород, Ставропол, на руската литера-
турна диаспора в Австралия, Берлин, Днеп-
ропетровск, Киев, Ню Йорк, Париж, Харков, 
Хелзинки, на поезията на Азърбайджан, 
Белгия, България, Израел, Ирландия, Швеция 
и много други страни.

Основният профил на списанието е по-
езията, както международната, така и от 
регионите на Русия и на руската диаспора 
зад граница.

Списанието има голяма популярност в 
литературните среди, както и в пресата 
като цяло. За него са публикувани неедно-
кратно положителни рецензии и отзиви 
в такива периодични издания като „Нов 
свят”, НЛО”, „Литературен учебен курс”, 
„Екслибрис НГ”, „Литературен вестник”, 
„Литературна Русия”, „Руска мисъл”, 
„Руски куриер” и други.

Издател е Холдингът „Вест-Консал-
тинг”, главен редактор е Евгений Степанов 
– Президент на Съюз на писателите на ХХІ 
век, кандидат на филологическите науки, 
член на Съюз на писателите на Москва, на 
руския Пен-център, на ръководството на 
Съюз на литераторите на Москва.

Превод от руски език 
ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА

ТОМАС  ТРАНСТРЬОМЕР

ЗАТВОР
(Девет хайку от затвора 
за несъвършеногодишни 
престъпници в Хелбю) 

* * *
Смущение 
по време на футболната игра: 
топката прелита през стената 

* * *
Те шумят    
плашат времето  
за да върви то по-бързо 
* * *
Животът с грешка на перото 
е красота тук –  
картинки на татуировки 

* * *
Хванатият беглец 
изпразва джобовете си 
пълни с лисичета 
* * *
Шумът от работата, 
иглата на стражевата кула  
учудват гората 

* * *
Решетката е вдигната 
да влезем във вътрешния двор 
през някое време на годината 
 
* * *
Лампата осветява стената
мушиците виждат петното 
на нереалния свят 
* * *
През нощта преминава камион 
сънят на затворниците 
трепери
 
* * *
Изпил млякото 
момъкът заспива 
камера – каменна майка

Томас Транстрьомер е роден през 1931 г., 
израснал е в Стокхолм. Психолог по обра-
зование, той е един от най-известните в 
света поети на Швеция. Издал е 11 сти-
хосбирки и много други книги, излезли на 
различни езици по целия свят. Носител 
е на наградата „Белман” (1966 г.), награ-
дата „Петрарка” (1981 г.), наградата на 
Северния Съвет за литература. Бил е 
номиниран за Нобелова награда по лите-
ратура преди да я получи през 2011 г.

ИЗ ЦИКЪЛА
«ВЕЛИКОТО ТАЙНСТВО»

* * *
Висящите градини  
в тибетските манастири –  
сцени на битки
 
* * *
Стената на безнадежността… 
прелитат и отлитат 
безлики гълъби 

* * *
Елен  на слънцето… 
като иглички се мяркат мухи 
пришиват тен на земята

* * *
Ноемврийско слънце… 
моята гигантска сянка плува 
разплува се

На стр. 8

През 2009-та бяха отбелязани  260 годи-
ни от рождението на Й.В.Гьоте и 210 години 
от рождението на А.С.Пушкин. Двама от ге-
ниите на човечеството, допринесли много за 
неговото бъдеще. „Гьоте в Германия, Пушкин 
в Русия” – така, независимо един от друг се 
изказали по свое време императрицата – же-
ната на Николай І и великият руски критик 
В.Г.Белински.

Двамата гении духовно се привличали 
като магнит от далечно разстояние. И свърз-
ващо звено в тяхното творчество и отноше-
ние станал „Московски Вестник”, същото 
това списание, което се появило с активното 
участие и присъствие в него на Пушкин и на 
което нееднократно се възхищавал великият 
поет. Неслучайно той го нарекъл „най-добро-
то от всички руски списания” и „първото и 
единствено списание на свята Русия”.

По преценка на първия научен изсле-
довател на Пушкиновото творчество – П. 
В. Анненков от началото на излизането на 
„Московски Вестник” т.е. „от 1827 до 1830 

година Пуш-
кин поместил 
33 стихотворе-
ния, включи-
телно и откъс 
от „Борис 
Годунов”, от-
къс от „Граф 
Нулин”и два 
откъса от „Ев-
гений Онегин”. 

Преди 
появяването 
на бял свят на 
„Московски 
Вестник” през 
януари 1827-
ма  „всички 

очаквали какво ще каже Пушкин от страни-
ците на списанието”. И ето! Първият брой за-
почвал с портрет на великия Гьоте и сцена от 
трагедията на А.С.Пушкин „Борис Годунов”.

Много интересен е вторият епизод, кой-
то свързва двамата гении.

Един от активните сътрудници на „Мос-
ковски Вестник” – С.П.Шевирев написал по-

АНАТОЛИЙ ЧИЖОВ

ПУШКИН, ГЬОТЕ И „МОСКОВСКИ ВЕСТНИК”
Напред! И да живее „Московски Вестник”!

А.С.Пушкин

ложителен отзив, 
посветен на току-
що излязлата вто-
ра част на траге-
дията на Й.В.Гьоте 
„Фауст”. Статията 
била публику-
вана в брой №21 
на „Московски 
Вестник” от 1827 
година.

Списанието 
стигнало до Гер-
мания, където 
отзивът за своя 
„Фауст” прочел 
самият автор на 

трагедията – великият Гьоте. И написал на 
С.П.Шевирев в Русия одобрително писмо, в 
което много добре се произнасял за руската 
литература и в частност за разбора на Шеви-
рев на „Фауст”.

Писмото на Гьоте било публикувано в 
„Московски Вестник” в автентичния му нем-
ски текст и в превод на руски език. Появата 
на това писмо на Гьоте предизвикало интерес 
и направило много силно впечатление в об-
ществените кръгове. По думите на редактора 
на „Московски Вестник” М.П.Погодин „сам 
германският патриарх отдал справедливост 
на Шевирев, благодарил му, пишейки му 
писмо”.

След своето писмо до Шевирев, в изда-
нието си „Изкуство и древност” Гьоте още 
един път изразил мнение за направеното от 
Шевирев, но вече в сравнение и с други кри-
тици на „Фауст”: „Шотландецът се стреми да 
проникне в произведението; французинът 
– да го разбере, руснакът – да види себе си. 
По такъв начин господата Карлейл, Ампер и 
Шевирев напълно са представили, без да се 
договарят, всички категории на възможно 
участие в произведението на изкуството или 
природата”. 

А.С.Пушкин. Портрет.
В. А. Тропинин. 1827 г.

Й. В. Гьоте
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Фарит Му-
хаметшин 
е държавен 
деец и деец 
на култу-
рата. Той е 
съзидателен 
и енерги-
чен човек, 
винаги е в 
движение и 
прави света 
около себе 
си по-до-

бър. Веднъж присъствах на среща 
на Мухаметшин с писатели. Той 
непрекъснато ги импулсираше: 
„Дайте да го направим! Нека да 
създадем фестивал на името на 
Есенин. Хайде да направим елек-
тронно текстохранилище!... Каже-
те, с какво може да ви се помогне? 
Какво е нужно да се направи за 
културата, за литературата?”

Такива думи от нашите чинов-
ници преди никога не съм чувал. 
После, когато станах редактор на 
вестник „Литературни известия”, 
нееднократно съм се обръщал към 
Фарит Мубаракшевич и винаги ме 
е поразявала енергичността му, 
целеустремеността му и умението 
без излишни думи да разбере си-
туацията и да вземе правилното 
решение. Той е силно креативен 

човек. И поддържа креативните.
Той вече направи много за 

руската култура по целия свят. 
Нашите представителства зад гра-
ница работят, откриват се нови, 
провеждат се изложби и фестива-
ли, издават се книги и списания. 
И занапред има много планове. 
Много интересни разработки.

Но кой е, всъщност, той?!
Фарит Мубаракшевич Му-

хаметшин (1947 г.) е завършил 
Казанския авиационен институт. 
Доктор е на политическите науки. 
В системата на Министерството 
на външните работи е от 1987 г. С 
отличие завършва Дипломатиче-
ската академия  на Министерство-
то на външните работи. От 1993 г. 
до 1995 г. е пръв заместник на ди-
ректора на Департамента на Ми-
нистерството на външните работи 
на Русия по връзките със субекти 
на федерацията, парламентите и 
обществено-политическите орга-
низации. През периода 1995-1999 
г. е пълномощен представител на 
Република Татарстан при Прези-

ФЬОДОР МАЛЦЕВ – гравен редактор на в. „Литературни известия”
РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА РОССЪТРУДНИЧЕСТВО – ВОДЕЩИЯТ ПОЛИТИК В 

КУЛТУРАТА ЗА 2011 ГОДИНА СПОРЕД СПИСАНИЕ „ПЕРСОНА ПЛЮС”
дента на Руската Федерация, както 
и вице-премиер на Република 
Татарстан. Между 1999 и 2003 г. е 
началник на департамента на Апа-
рата на Правителството на Руска-
та Федерация. От 2003 г. до 2008 
г. е извънреден и пълномощен 
посланик на Руската Федерация в 
Република Узбекистан.

От ноември 2008 година е 
специален представител на Пре-
зидента на Руската федерация по 
връзките с държавите-участнички 
в Сдружението на независимите 
държави, съотечествениците, 
живеещи зад граница и по меж-
дународното хуманитарно съ-
трудничество. Носител е на  орден 
Дружба между народите, на орден 
на Честта, на орден „Дустлик” на 
Република Узбекистан, на орден на 
Руската Православна Църква све-
ти Благоверен  княз Даниил Мос-
ковски ІІ степен, на медали. Има 
благодарностите на Президента и 
на Председателя на Правителство-
то на Руската Федерация. Автор е 
на много книги и статии.
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* * *
Смъртта се смили над мен 
аз съм шахматен етюд 
тя знае решението
* * *
Слънцето залезе 
към мен гледат влекачи 
с муцуни на булдоци  
* * *
На излизане от тракалото 
и пътечката на тролея:                                                                                                     
сън, айсберг
* * *
Под припичащото слънце 
се изкачвам на хълма 
козите подръпват от пламъка 
* * *
Падналите листи 
са безценни като свитъци 
от Мъртво море 
* * *
Той пише ли пише… 
по канала тече клей 
брод през Стикс
 
* * *
Гъсталакът на гората 
е дом на безпаричния бог
стените сияят
* * *
Алеите бълнуват
на повода на слънчевата светлина– 
някой ли ги е извикал? 
* * *
Слънцето припича…
мачта с черни платна 
от минали времена 
* * *
Покривът се пропуква 
и мъртвецът ме вижда –  
за това лице! 
* * *
Тишина с цвят на пепел… 
синият гигант върви близо, 
хладен вятър от морето

Превод от шведски език 
АНАТОЛИЙ КУДРЯВИЦКИ 

„Да види себе си” тук не е в 
смисъла на „да овладее себе си” 
или „да обсеби”,  а да направи про-
изведението приемливо, близко до 
сърцето, такова, че да се възприеме 
то с цялата душа.

В писмо до М.П.Погодин от 1 
юли 1828 г. Пушкин с възхищение 
писал, че трябва да се направи 
всичко възможно списание „Мос-
ковски Вестник” да се издава и през 
следващата година, че той е длъжен 
„с търпение, добросъвестност, 
благородство и особено с настой-
чивост да оправдае очакванията 
на истинските приятели на словес-
ността и одобрението на великия 
Гьоте. Чест и слава на милия, наш 
Шевирев. Вие постъ-
пихте прекрасно, че 
напечатахте писмото 
на нашия германски 
патриарх”.

От Пушкиновите 
думи „да оправдае…
одобрението на вели-
кия Гьоте” може да се 
направи извод (спо-
ред П.В.Анненков), 
че Гьоте е чел и 
познавал не само 
анализа, направен от 
С.П.Шевирев на 2-та 
част на „Фауст”, но отчасти е бил 
запознат и с цялото списание и 
периодиката му, а следователно и 
с някои произведения на Пушкин. 
Разбира се, че Гьоте не е прочел 
само разбора за своята творба, но и 
другите произведения в „Москов-
ски Вестник”. Мнението на Гьоте 
за „Московски Вестник”, както се 
вижда, било одобряващо и пох-
вално.

И още един пример за ду-
ховната и човешка връзка между 
Пушкин и Гьоте чрез „Московски 
Вестник”. През 1828 г. в списани-
ето била публикувана „Сцена от 
„Фауст” на А.С.Пушкин под наи-
менованието „Нова сцена между 
Фауст и Мефистофел”. По думите 
на П.В.Анненков „има предполо-
жение, че Гьоте е научил за тази 
публикация” т.е. прочел я е в списа-
нието, след което, както разказват 

„той изпратил на Пушкин поклон 
по един руски пътешественик и 
го помолил да предаде на Пушкин 
като подарък собственото му перо, 
което, както сме слушали, много 
хора са виждали в кабинета на 
Пушкин – в скъп калъф и с надпис: 
„Подаръкът на  Гьоте”.

За този интересен случай 
разказва и първият биограф на 
А.С.Пушкин – П.И.Бартенев: „Ве-
ликият Гьоте, разговаряйки с един 
пътешественик за Русия и слушай-
ки за Пушкин, казал: „Предайте 
на моя събрат това мое перо.” Със 
същото перо той току-що бил пи-
сал. Гъшето перо на великия поет 
било предадено на Пушкин. Той 
направил за него красив кожен 

калъф, на който било 
напечатано „Перото на 
Гьоте” и много ценял 
подаръка.”

Перото на Гьоте, 
подарено на Пушкин 
(както твърди и В.И. 
Жуковски), за съжа-
ление не се е запазило. 
В специално издание, 
посветено на 100 го-
дишнината от рожде-
нието на А.С.Пушкин в 
списание „Ново време” 
в дописката „Вещите 

на Пушкин”, може да се прочете: 
„На Пушкиновата изложба, откри-
та по време на дните в голямата 
конферентна зала на Академията 
на науките, се намират и някои 
предмети, които са принадлежали 
лично на А.С.Пушкин и с които 
той в продължение на своя, уви! 
кратковременен живот не се е раз-
делял за дълго. Преди всичко вни-
манието привличат мастилницата 
и перото на Пушкин… Дръжката 
на перото е начупена на няколко 
места и накрая има малък печат с 
букви.” Дали това не е било перото 
на великия Гьоте?!

Ето така  списание „Московски 
Вестник”, свързало в началото на 
своето издаване двамата велики 
гении на световната поезия. Трите 
ярки епизода потвърждават това.

Превод от руски език 
НИНА БУРНЕВА

СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ ГОДИНИ

ВЛАДИМИР БОЯРИНОВ

СЪН В ЛЯТНА НОЩ

Още вълк не е завил,
пор в нощта не е излязъл,
своя час не съм открил,
чувствам как съня в мен лази.
Плач на езерото – плясък,
под окото на луната,
ти – с чаровния си блясък
ми направи нощта свята.
Славеите сутринта
пеят и съня прогонват:
в теб – косите и плътта
езерни следи отронват.

РАЗГОВОР

Да си говорим на езика на птиците
без падежи, склонения, без наречия.
Да отпуснем крила –  ръцете, плещите си.  
Защо да не литнем без противоречия?
Очите ти са пролетни междуречия.
Косата ти е светлият лъч под луната.
Не са ни нужни думи и междуметия,
кой може да каже, че мълчим в тишината?    

*  *  *
Слънцето брега притисна  
и изплува всичко дневно.
Времето и днес се вписва     
в оборот един, нагледно.   

Скача и сърцето – птица,
полъхна огън и в гръдта…
За къде да сме припряни,     
щом пред нас е вечността?

април 2006 г.
Превод от руски език 

СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

 ВЛАДИМИР ЗУЕВ е ро-
ден на 2 ноември 1965 г. в 
Москва, където живее и в мо-
мента.  Инвалид е от дет-
ството си. През 1973 година 
тръгва на училище (№ 339), но 
от 1980-та във връзка с пре-
местването му в нова квар-
тира, се налага да премине  на 
домашно обучение. Завършва 
обучението си през 1982 г. и 
започва да работи надомно 
като електричар-монтажник  
(сглобка на електрически па-
трони). През същата година написва 
своето първо стихотворение. По-къс-
но започва да пише разкази, приказки, 
повести, фантастични и сатирични 
произведения, както и исторически 
повести (дълги и кратки прозаични 

форми).   
Член е на Союза 

на писателите на Ру-
сия от 1998 г. Приет е 
след представянето на 
ръкописи. Автор е на 
стихосбирката „Сре-
бърният век на кита-
рата”, сборниците с 
разкази „Амалгама” 
и „Черният замък”, а 
също и на романа „Све-
тът на извадените 
ножове”. Често публи-

кува в списания и вестници, както и 
в електронни издания.

ВЛАДИМИР ЗУЕВ
*   *   *

В памет на Рьорих
За век аз себе си забравям –                                                                                                    
отивам в синята страна,                                                                                                                      
Мерлин там истината знае:                                                                                                                                   
той ред по ред чете съдба.                                                                                                                                  
Откривам дракони летящи                                                                                                            
и пълна с нищо пустота…                                                                                                                  
В дома си старецът, тъй зрящ е                                                                                                       
за бъдещето – на часа.                                                                                                                                        
В света съдбовен – затворен път                                                                                                                   
до тавана на сърцето,                                                                                                                        
вечен празникът – условен кръг,                                                                                                            
сбъдната мечта: небето.
*  *  *
Прозорецът отдавна не е чистен –                                                                                                         
забравен, стар, на лятна къща.                                                                                                                       
И там той тишината просто връща –                                                                                                             
съдба и дух – до мъка искрен.                                                                                                                      
Уви, назад не можеш да обърнеш                                                                                                     
течащата река голяма,                                                                                                                     
но в миг ти ще откриеш нова драма –                                                                                            
души блажени в танц насъщен.                                                                                                                             
И бог ще ти дари единствен пътя –                                                                                                         
страстта любовна е монета.                                                                                                     
Изпуснеш ли и този шанс, тъй светъл,                                                                                                              
знай: няма щастие  без тътен.
*   *  *

„Напук на пролетта”
  Й.Бродски

Есенен лист аз съм за вятъра:                                                                                                      
мечтата зова, чакам полет,                                                                                                                   
обичам небето – приятел е,                                                                                                                         
няма да падна, летя горе.                                                                                                                        
Затвора оставих – дървото си,                                                                                                           
нима ще умра – ще замина,                                                                                                                   
през брода преминах – стеблото ти:                                                                                                  
само тебе не ще отмина.

 *  *  *
Тъжна песен на надеждата –                                                                                                                         
живот последен, цветя,                                                                                                                  
отива си някой, свежда се                                                                                                                                    
и не чувства при това.                                                                                                                                           
А вятърът на измяната                                                                                                                                      
не духа наникъде,                                                                                                                                      
даденото отвътре – спряно,                                                                                                                                  
намирам го сигурно.                                                                                                                             
Това е последен подарък -                                                                                                                     
Радост, Надежда, Любов,                                                                                                                                          
но ще оцелееш, ще страдаш                                                                                                                     
в живота с болезнен зов.
И отивайки в неизвестност                                                                                                                             
светът, видял пустота,                                                                                                                      
ще усети какво е нежност,                                                                                                                                 
песен за любов, съдба.  
*   *   *
Велик, мой, Сребърен век –                                                                                                          
чувство за празна чаша,                                                                                                                      
изпито е всичко, лек –                                                                                                         
разбирането: наш е.                                                                                                                            
Велик, мой, Сребърен век,                                                                                                                
копие на чужд финал,                                                                                                              
без приятелки, без чек –                                                                                                                                         
кокетен стар карнавал.                                                                                                                          
Не помня миналото –                                                                                                                            
въобще не ми трябва,                                                                                                                           
каквото е имало                                                                                                                              
днес вече не ме грабва. 
Ходя по алеите                                                                                                                                   
на старата градина                                                                                                                                     
с празна чаша елейна –                                                                                                                             
защо скръбта да срина?                                                                                                                  
Всичко е в миналото:                                                                                                                         
мадам ли – просто пани,                                                                                                                                    
с черта е заминало,                                                                                                                                       
а пък музата – в длани.                                                                                                                         
Ето, сега ще заспа                                                                                                                                          
на мекия си диван                                                                                                                                    
и ще отнеса в съня                                                                                                                            
сладката следа отвън.

ПУШКИН, ГЬОТЕ
И „МОСКОВСКИ ВЕСТНИК”

ТОМАС  ТРАНСТРЬОМЕР
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ИВАН ГОЛУБНИЧИЙ  е роден на 
8 юни1966 година в Москва. Завършил е 
Литературния институт „М. Горки”.  
Автор е на стихосбирките „Стихотворе-
ния” (2000 г), „Там… (2011 г) и др. 
Работи в Московската градска организа-
ция  на Союза на писателите на Русия, 
секретар е  в ръководството на Союза на 
писателите на Русия,член на Съюза на 
журналистите на Русия, член на Между-
народната Федерация на журналистите, 
действителен член на Петровската 
Академиия за наука и изкуство, главен 
редактор на вестника на  МГО СП России 

ИВАН ГОЛУБНИЧИЙ

*  *  *

Мария, нощ забули градината   
и потънаха в мрак градовете,
завършени с тежък труд до зимата.
Заспаха изморените стада вече.
Като хладна глътка изворна вода
на небето ще прелети синята звезда…

Мария, храмът е пуст, бог го няма – 
отдавна изгни в гробница – горд цар,
изтрит е знака на стената няма,
но жертвеникът дими – като древен дар.    
През кварцовия прозорец от необята
Луната рони лъчи към този олтар…

Мария, сън на съзвездия, прах на светини,
молитвени думи на тъмни езици,
изгарящият вятър на мъртвите пустини
и гениите, заровени – в пясъци…
Кръг разкъсан, непонятна –  застинал мълчи –            
звезда на Огъня в изгарящите векове, висини!

*  *  *

В огнения мираж на залеза
и тъгата става друга.
И не тревожи тя като копнежа
с неизкупена вина, с услуга.              

Подрънкват ангелските лири,
изгаря страстта, намалява злото,
на света като че ли всички обиди
топи на аленото светило окото.

Поговори си с мене за Бога,
за светлите ни дни – поговори,
когато скъсаните пътища – много – 
са застинал жертвеник от преди.

*  *  *

Мъдростта на книгите е в увяхналата неясност,     
в мъждукащото съзвучие на редовете,
в изгарящата на светилника пеперудка бясна,
в скъпоценността на малката ти ръка – цвете…

Цялата истина е, че няма какво да се каже,
когато отговора чакат твоите очи,
че е страшно да загубиш земния си покой – 
    важен,
когато залезът изгаря накрая с искри

болните небеса… И в този толкова тъжен час
изведнъж виждаш ясно, без преувеличение,
че е било все едно дали ще мислиш и миг за нас.   
Ние сме призраци – космически прах. Тление.

*  *  *

                   На Станислав Пенев

Веднъж – през тихия септември,
желания когато гаснат
и сънищата ни все раснат
от страшни мисли за ноември…

Любимите слова, когато
са произнесени напразно,
звучат спокойно и омразно – 
не ни даряват тъй богато!...

Когато вечерни желания
подобни на успокоение
не носят ново вдъхновение
след вчерашните ти признания…

Когато всеки хладен, хладен ред
загива с тъжен, тъжен писък,
и тих в нощта, велика – нисък,
градиш за век тъга напред…

Аз вече малко-много остарял
по пламенна алея ще премина,
за нищо – без да жаля, ще отмина
през хладния септември, помъдрял.

*  *  *

Душата щом се вкамени,
когато се отдаваш безрезервно,
тъга щом от небето завали,
и страшна стане тишината, нервна.

Към  родния си праг, когато
пристъпваш като гост далечен – 
приисква ти се - Бог с ръката   
да молиш, но е май отсечена…

Когато в теб останат сили
и разбереш без страх – това е знак,
и скръбен ангел, белокрили,
смутен потъне в тъмен мрак…

И щом железните вериги
ти станат свидни, мили, тъй добри,
а ненаписаните книги 
избухнат в мислите ти призори…

Загадката тогава, ясно
ще озари напрегнатия ум:
пак пролет е и е прекрасна,    
пред древен град на онзи хълм.

„Московский лите-
ратор”, заслужил 
деятел на култура-
та на Руската фе-
дерация, заслужил 
деятел на култура-
та на Чеченската 
република . Носи-
тел е на медали на 
Министерството 
на културата на 
Руската федера-

ция във връзка със 100 годишнините на 
М.А.Шолохов  и А.Т.Твардовски. 

Живее и твори в Москва

ЕЛЕНА  
КУРЕЛЛА е  
член  на Союза 
на писателите 
на Русия, 
на  Союза на 
журналистите на 
Руси както и  на 
Международната  
федерация на 
журналистите.

Действителен 
член е на Петровската  академия за 
наука и изкуство.

Автор е на стихосбирките  „Зад 

тъгата на воала” (1996 г.), „В огледалото 
на мечтите” (2005 г.). 

Наградена е с медал от 
Министерството на културата на 
Руската Федерация „100 години от 
рождението на М.А.Шолохов”, с почетен 
знак  „За заслуги пред професионалното 
съобщество” на  Союза на журналистите 
на Русия. 

Превежда от сръбски и български език  
главно поезия. 

Постоянно публикува в периодичния  
руски и международен печат, в 
литературните издания.

Живее и твори в Москва. 

ЕЛЕНА КУРЕЛЛА

*  *  *

Погледни, любими…Мили, погледни – 
от дълбините – сините, от златни висини…
До брезичка – бялата,  в небесата аз – 
гледам – вятърът люлее тази вис над нас… 

Трепкат обиците ми под ласкави лъчи…
Погледни, любими, бързо – и си замълчи!
Знам, че виждаш… Просто, ето пролетта – 
така сияят клоните!... Аз съм пак сама. 

*  *  *

Аз мислите си няма да прогоня – нека плават...    
Ето така, като балончетата тук зад дънера,            
изтласкани са на брега в свирепа буря – бягат  
след мълниите вчерашни не само са пропъдени.      
               Аз мислите си няма да прогоня – нека плават.

Ще седна някак до водата –  и просто ще мълча,        
следейки слънчев лъч как влиза във вълната, бляскав – 
балончетата малки, люлеещи се на лъча
все плават, плават, плават – с облак сливайки се в щастие...
               Ще седна някак до водата – ще мълча.

Умора сладка ще затвори и двете ми очи – 
отмереният речен шум сродил се е с душата моя,
от вчерашния ден назад ще се обърнем аз и ти –                
в непреходния миг, от теб запълнен, ще живея.

*   *   *
 
Ето така: в ризата синя,
на пръсти стъпвайки леко – 
в златен вихър, в стихия финна,
над шума кръжащи, меко,
прелетни птици летят ефирно... 

Да, така е: аз в риза синя
към хълма бягам – и, падайки, 
на тревата – полусуха коприна
с буза горяща... там, в края, страдайки                                             
пред незримата черта полусиня
като облаче се разтварям цялата
и намирам в единството покой – не пустиня. 

*   *   *

Това си е просто замах на ръката –  
от бузата да отметнеш къдрица,
просто сянката – паднала ръкавица, 
колебливата линия на дъгата...

Просто лъчът единствен, който подчерта
изникнал полупрофил, полудетски – 
и образът на момичето съседско – 
подпряното на прозореца, очерта...

Просто...Толкова просто е – тих е дъжда...
Жълтият лист е паднал сам в локвата...
Нужен на някого – и какво толкова...
Все още нещо чакам ли аз – да тъжа?...

Просто есен сега е и –  просто тъга –  
смеси всичко в едно състояние:       
пролетното чувство и обаяние, 
загубата с горчивия вкус за беда...

Просто...
            Просто...
                        Просто...
                                    Нека...

*   *   *

Синее небето... Върбите – тъй бели,
са пяната нежна на морска вълна…
Морето ни руско – полета узрели – 
златист е прибоят, шуми сутринта... 

И облаци плават там – гъски са сиви,
тревата гали сянката на крила...
С любимия бряг се прощава, с милия
денят ласкав, топъл и летен сега.

Сковано, сърцето очаква, очаква:
разделите вече са само назад... 
До покаянието времето – щраква – 
светлината на прошка пред нас е пак.

„ТАМ...“, Иван Голубничий. 
ИПО „У Никитских 
ворот“, Москва, 2011 г.

Превод от руски език СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ
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Най-после, отпуск! Чакахме го че-
тири години! Нима утре двамата ще 
полетим за почивка на  Черно море? 
Сергей казваше че иска да се скри-
ем от всички погледи и да ме гледа 
само мен. „Ти, аз и морето – това ще 
е  приказка!” Билетите бяха купени, 
куфарите напълнени…Но рязък 
телефонен звън промени цялия ни 
живот. Тогава той служеше в град 
Ош, намиращ се на юг от Киргизия. 
Върнал се предната вечер, настоя 
да полетя за морето сама и да дойде 
когато приключи с работата си.
      Вече осем дни го чаках, а Сергей 
не идваше, после изпрати телеграма, 
че отпуската му е отменена. Настро-
ението ми се промени и реших да 
отдъхна още седмица, после да се 
прибера с влака при него. Беше ми 
тъжно и самотно без любимия, даже 
морето не ме радваше. Неохотно 
ходех да се пека на скалите, за да не 
види никой моето изгарящо тяло. 
Само сутрешните лъчи, безопасни 
и полезни, галеха лицето, шията, 
гръдта ми, спускаха се все по ниско 
и по-ниско.
      Затварях очи и си представях, че 
до мен е моят любим капитан и не 
слънцето, а той нежно ме обсипва 
с целувки. Винаги ни е било хубаво 
заедно и не можехме да се нагледаме 
един на друг, да се наситим един на 
друг. Една нощ любов беше малко за 
нас, ние с нетърпение чакахме след-
ващата… За четири години нашите 
чувства не намалиха силата си, а 
придобиха нова форма, Сергей се 
грижеше за мен, глезеше ме като бе-
бенце, но ласкави думи ми казваше 
малко, само ме прегръщаше силно, 
силно, целуваше ме , казваше: „По-
срещай,  добричка, моя!” .Тези думи 
за мен звучаха като: „Обичам те!”
      Слънчевите лъчи ставаха на-
стойчиви и парещи, превръщаха се 
в основа на живота, когато видях 
тичаща към мен леличка. Изведнъж 
ми стана хладно, черни облаци за-
слониха слънцето, тръпки пробяга-
ха по мен, а в очите ми се стъмни. 
       - За теб дойде телеграма,  викат 
те на разговор, - запъхтяна ми каза 
тя.  
        По това време нямаше  мобилни 
връзки. Моят разговор беше опре-
делен за дванадесет часа, значи след 
час трябваше да съм на пощата в 
центъра на града. Бързо се облякох 
и тръгнах. „Който очаква Москва – в 
първа кабина. Адлер – във втора. 
Рига – в единадесета” кънтеше гла-
сът на диспечера. Накрая ме извика-
ха в седма кабина. 
     - Антонина ли е?– чух аз непознат 
женски глас в слушалката. 
     - Да.     
     - Долетете до Ташкент, мъжът ви 
е  в болница.  
И разговорът прекъсна. Тогава още 
не можах да  разбера, защо е в бол-
ница, защо в Ташкент? Лесно е да 
се каже: „Долетете!”. А как да летиш 
в разгара на летния сезон, когато 
билетите са разпродадени за два ме-
сеца напред. Имах билет за самолет 
за след петнадесет дни. И се втурнах 
към гарата. 
      В болницата ме посрещна военен 
лекар, заведе ме в кабинета си и 
погледна към куфара ми:  
     - Колко денонощия се добирахте 
до нас?
     - Пет дни, - с отпаднал глас от-
върнах аз. 
Навярно съм имала такъв отчайващ 

вид, че той каза: 
     - Такава при него няма да ви пус-
на. Вземете душ и си починете. 
     - А, какво му е? 
     - После, после ще поговорим, - 
лекарят отвърна поглед от мен и 
започна нещо да пише, давайки да се 
разбере, че разговорът е приключен. 
     След час бях отново при него:   
     - Слушайте ме внимателно, сега 
не става дума за вас, вие сте здрава 
и красива, а по капитана няма живо 
място. И ви забранявам да плачете 
пред него. Той отказва да се храни, 
не се бори за живота си, надяваме 
се само на вас да намерите думите, 
които да го върнат към живота, да 
го изтръгнат от това положение. 
Ние всичко опитахме, сега вие сте 
длъжна да направите така, че да 
остане на този свят. Изпийте този 
валериан! – подаде ми мензурка. 
 Капитанът е до прозореца в пета 
зала. 
       В стаята имаше осем болни. 
Приближих се до прозореца и по-
гледнах към кревата, там лежеше 
човек без дясна 
ръка, моят поглед 
се плъзна по тяло-
то му надолу, а и 
краката ги нямаше 
– беше празно.
      „Серьожа”, - 
шепнешком пови-
ках аз. Непознати 
очи ме погледнаха 
и ми показаха 
насрещния креват. 
И аз видях мъжа 
си, ръцете му бяха 
целите бинтовани, 
а краката в гипс. 
     - Сергей, аз 
дойдох. 
Той се обърна.  О, 
Боже! Аз не го 
познах. Нямаше 
лице, само люби-
мите очи някак странно ме гледаха. 
Цялата му лява буза беше зашита и 
намазана с нещо зеленкаво, лицето 
подпухнало, загубило симетрия.   
     - Ти си свободна – едва чуто само 
с устни прошепна Сергей. Като че 
ли ме порази ток. Не от това, което 
видях, а от това, което чух.  
     - Свободна от какво, любими? – 
попитах аз. 
     - От мен, - каза той и се обърна.
Какво да направиш, как да постъ-
пиш? На очите ми напираха сълзи, 
спазми обхванаха гърлото ми, не 
можех да дишам, гняв изпълни 
душата ми. Превръщайки нервите 
в камък, успокоявайки сърцето си, 
моят разум заговори:
     - А аз и така съм си свободна, 
ти забрави ли че не сме узаконили 
нашите отношения?  
Той не очакваше такъв отговор. За 
цялото време на нашия съвместен 
живот аз нито веднъж не бях му 
напомняла това, а и не беше важно. 
Ние се обичахме един друг.      
     - Това е за хубаво, не трябва да се 
развеждаме. 
Сергей с голям труд говореше и 
беше видимо, че изпитва силни фи-
зически и душевни страдания. Моят 
единствен и любим мъж се обърна 
към стената.
      В паметта ми изплува денят, ко-
гато за първи път се видяхме. Тогава 
баща ми го преместиха по служба от 
Тюмен в Свердловск. Квартира ни 
дадоха в пететажна сграда на втория 
етаж. Веднъж от прозореца  видях 
младия курсант, той погледна от 
своя прозорец и нашите погледи се 
срещнаха.   
После той замина за Москва и 
полетяха писма от Свердловск до 
Москва, от Москва до Свердловск. 
Целувките бяха само на хартия. 
Пишех му всеки ден. Накрая дойде 
във ваканция. Това беше зимна при-
казка. Веднъж отидохме на кино. 
Някъде по средата на филма Сергей 

ме прегърна и целуна, целуна ме 
истински. Почувствах влажните 
му устни, нежни и чувствени. Беше 
незабравимо. Не виждах какво става 
на екрана, исках само едно, филмът 
да не свършва.
А после той замина да учи в Москва. 
И отново писма, писма…Аз чаках 
лятната ваканция, за да се срещнем 
със Сергей. Но семейството ни реши 
да почива на Черно море при леля 
ми. Молех родителите ми да ме ос-
тавят в Свердловск с баба, но мама 
беше непоколебима. Знаех че Сергей 
е в Свердловск, бързах да се вър-
нем, но закъснях. Беше ми оставил 
писмо, в което пишеше, че добре е 
прекарал времето си с приятелите, 
ходил за риба, къпал се, загорял на 
слънцето – и нито дума за любов… 
Получих нервен срив и се намерих в 
болницата.  
      Настъпи зимата, но приказка 
нямаше – той не дойде. Не бяхме се 
виждали година, а ни предстоеше и 
още половин година разлъка. Пис-
мата идваха рядко, не ми беше добре 

без него. Веднъж със съкурсничките 
си отидохме на ски-база, където 
бяхме три дни. Инструкторът ни 
се казваше Сергей. Просто името 
Сергей ме хвърляше в трепет. Който 
е обичал ще ме разбере, а който не 
е – да съди.Инструкторът Сергей 
беше по-възрастен от мен с девет 
години. И на третата нощ между нас 
стана неочакваното. После животът 
ми се превърна в кошмарен сън. Той 
започна да ме ревнува без всякакъв 
повод. Вземаше ме от института и 
ме съпровождаше до вкъщи, не ме 
пускаше в библиотеката, говореше, 
че го лъжа, а веднъж ме удари, ко-
гато намерих в пощенската кутия 
писмо от Сергей от Москва.  
      Спомените ми прекъсна воен-
ният лекар, влязъл при болен. Аз не 
излязох, а полетях към двора, побяг-
нах по алеята незабелязвайки нико-
го, докато не се натъкнах на бетонна 
стена. Тя като в манастир ми прегра-
ди пътя и не ми позволи да избягам 
от страшната реалност. „Забранявам 
да плачете пред него!” – кънтеше 
от висините. „Ти си свободна!” – 
думите на Сергей летяха след мен. 
Сдържайки сълзите си, започнах да 
дишам дълбоко, но ташкентският 
въздух беше толкова горещ, че всич-
ко заплува пред очите ми.  
     Стана ми така хубаво, като че ли 
зазвъняха камбанки. И изведнъж 
аз видях малко момиченце, бягащо 
към мен по зелената ливада, косите 
му бяха светли, очите сини. То ме 
прегърна и зашепна: „Мамо, мила 
мамо, така те обичам! Тебе и татко.” 
Завъртяхме се с нея, паднахме на зе-
мята, а после се отпуснахме на тре-
вата и гледахме облаците. Слънцето 
ни гледаше отвисоко, завиждайки 
на нашето щастие. Дъщеричката 
се скри в моите обятия от жарките 
лъчи и малкото й телце, притискай-
ки се все по-силно и по-силно се 
разтвори в мен. И тогава разбрах, че 
съм бременна.

      - Лошо ли ти е? – чух приглушен 
глас. 
Възрастен мъж с военна униформа 
буташе количка, в която имаше 
окървавени бинтове, тампони и е 
страшно да кажа какво още. Просле-
дил моя поглед, той оправи покри-
валото на кървавия си товар.  
     - Какво казахте? – стреснах се аз.
     - Лошо ли ти е? – повтори  мъжът.
     - Не, благодаря, добре ми е. 
Той ме погледна с невиждащи очи и 
попита: 
     - Кой ти е тук? 
     - Мъжът ми. Моят любим мъж. 
     - След Афган? 
     - Да. 
Едва сега разбрах защо се измени 
погледът на Сергей. Той виждаше 
това, което не можеше да предаде 
нито един филм, нито един разказ 
на очевидец.  
     - Дръж се, дъще, тялото му тук 
ще го закърпят – каза санитарят , - 
трудно ще бъде с душата.    
Последните си думи той изрече 
тихо, тихо, като че ли никой друг 
освен мен да не ги чуе.  
      Опустошени души... И аз си 
спомних момента, когато приятелка 
ми предаде незапечатано послание 
от инструктора Сергей Гаврило-
вич. Той пишеше, че и аз, както и 
неговата жена, която си отишла от 
него, съм продажна и окаляна. И 
още много обидни и оскърбителни 
думи. А аз бях чиста пред него и 
той знаеше, че до този момент не 
бях имала близост с нито един мъж. 
Прочитайки  писмото, тогава още 
съвсем млада, реших да си отида 
от живота. Вървях и мислех как да 
направя това: да прережа вените 
си, да се отровя, да се обеся или да 
скоча от покрива. И бих скочила, 
ако не бях намерила в пощенската 
кутия писмо от Москва. Сергей 
пишеше, че получил разпределение 
в Киргизия и ме викаше при себе си. 
„Какво да му отговоря? Какво да му 
пиша? Как да му обясня? Да се опра-
вдавам ли? Да лъжа?” – въпросите 
като чукове удряха по мен. Аз взех 
злощастното писмо от инструктора, 
което изгаряше ръката ми, терзаеше 
ме, измъчваше душата ми, запечатах 
го и го изпратих на моя Сергей в 
Москва. Тогава нямаше компютри 
и електронна поща, писмото до 
Москва отиваше за три дни. Значи, 
отговор ще дойде след седмица. Но 
ни след седмица, ни след две, ни след 
три седмици отговор имаше. А след 
месец той дойде сам. 
         Когато отворих вратата и го 
видят в офицерската униформа на-
ведох глава, а той хвана главата ми и 
погледна дълбоко, дълбоко в душата 
ми. Стоях плаха пред него, готова на 
всичко. 
     - Приготвяй се Антонина, след се-
дем дни заминаваме за Фрунзе (така 
тогава наричаха Бишкек) – каза с 
тон  недопускащ противоречия. Аз 
се сгуших в него  и тихо попитах:
     - Прости ли ми или ме пожела?  
     - Глупачката ми, аз те обичам! Да 
обичаш – значи да можеш да про-
щаваш. 
Ето така той за първи път ми се 
обясни в любов. 
     Моята душа до този човек се 
възроди. Сергей ме излекува, всели 

в мен щастие и покой. Миналото 
беше забравено. Способността да 
прощават притежават силните хора. 
Те прощават веднъж и завинаги.  
Върнах се в болницата и седнах до 
мъжа си, той се извърна. В залата 
миришеше на кръв, лекарства и 
мъжки тела. Беше напрегнато. По-
гледът ми попадна на празното лег-
ло, където преди лежеше млад боец.
     - Серьожа, знам, че ти е тежко, че 
ти е болно…
     Той поклати глава и каза:          
     - Не болно, по-скоро съм осака-
тен… 
     В този момент бях длъжна да се 
боря за живота на двамата свои най-
близки хора. Единият лежеше пред 
мен целият изранен и в кървави 
бинтове, а другият живот се зараж-
даше в мен.  
     - Серьожа, аз не трябва да се въл-
нувам, ти си длъжен да ни пазиш и 
да направиш всичко по-бързо да се 
върнем в къщи, - аз взех неговата 
ръка и я сложих на корема си, - там 
е твоето дете. За мен въобще не е ва-
жно какви са твоите коси очи, ръце, 
крака… Това си ти и с това всичко 
е казано. 
     - Добричка, моя, - проговори той 
и се обърна да не видя как капят 
мъжките сълзи.  
       Така единият живот спаси дру-
гия. Сергей започна да се възстано-
вява. 
След месец го заведох в къщи. За 
любопитните казвахме, че е постра-
дал при катастрофа. 
      На пролет ни се роди момиченце, 
косите му бяха светли, очите – сини. 
Нарекохме я Олеся. Когато Сергей 
я видя за първи път, каза: „Малката 
се е метнала на мен, а втората, която 
ще родиш, ще прилича на теб - с 
тъмни коси и черни очи”. Но второ-
то ни дете беше син и пак прилича-
ше на него.
       Мъжът ми никога не  ми раз-
казваше за войната в Афганистан и 
не носеше наградите, получени там. 
Всяка година на двадесет и трети 
юни в единадесет часа сядаше на 
масата, наливаше си водка, изпива-
ше чашата, дълго седеше и мълчеше 
преди да си легне. А веднъж на този 
ден, когато нашето второ дете беше 
едва на една седмица, Сергей донесе 
кутийка с брачни халки и каза: 
     - Антонина, омъжи се за мен? 
     - Дай по-късно, че сега не мога, а 
искам да имаме меден месец – 
пошегуваш се аз. 
     Той ме прегърна и ме целуна 
нежно:  
     - Ти съгласна ли си да станеш моя 
жена?  
     - Аз съм твоя жена!
     - Не, кажи, ще се омъжиш ли за 
мен? – не преставаше Сергей.
     - А какво ще стане с медения ни 
месец?   
Мъжът ме вдигна на ръце, отнесе ме 
на кревата и започна да целува уст-
ните, шията, раменете, гърдите ми и 
да повтаря:
     - Добричка, моя – за нас целият 
живот е меден месец!
Аз затворих очи, а той продължа-
ваше да ме дарява с нежност, ласки, 
любов… 

Превод от руски език
ЛЮДМИЛА БОГОСЛОВОВА

ТАТЯНА КАМАЕВА

МЕДЕН МЕСЕЦ


