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llзвecn10 е. че писателнге, пое-,ите - а това ьажн за втичнн
1•деолоз11 /Jзобщо - отразява,· Оедна или друга степен идеите,
предсгавите, чувстъата, идеалите
11 т, 11. на социалната среда, вкоято са се родили, в която cuиэрастнали и са се офор.111,111като творци 11 м11сл-:111. И тъпкато всички клас,? преди появата на
рабоnшческаТа класа като фак-тор 11а историческата сцена са ?11-:н , въпреки отделни отаосвтельо-
прогресивни стадни във своеторазвитие, реакционни. потис.шче-
син класи, то и техннте ицеоаоэн,·- философи, писатели, худож1:11·
и11 - са били в една и.111 друга
степен класово ограничени, rt?:'1:c·
собнн да се иэдигнае до no смеэы
11 широки обобщения, до лэ-дално-
вивпн прозрения в бита, вывалсго
и бъдещето на своите народи на
човечеството, Ом-ук вече естесгв--
но слеш-а, че величието. геннвл-
ността на редица от писатеьиге 11
поетите на инналото се състоиименно в тяхната епоссёност да се
ислигнат над ограниченос 11·а насвоята класова и съсловна среда,
да преодолеят нейните предразеъ-
пъцн и да станат със своето твор-чествс отзвук, ехо на инсли-е.
чувствата и идеалите Ra Цllflf? на-
род или на широки слоеве от на·
рода. Такива художници от ин та-
лото са малцина, а ?tежду. иплцн-

ната гешш на човечеств.ио Пуш-н II си остава най-ярък приь.ер иа
1юtт, надскочил аисоко егоизиа 11
01 рапичеността на •б.;ar?ou.111arn•J
ш тисннческа клаеа. която ro е ро-
дчла, прниер на поет. ого ззил д·ыv
ёоко II пъ.1110 най-важнитв ?
ьос-н or живота на своя 1н1р(щ
т.рез онази епоха, пример на поет,
поставил с пюбов и топл„ еъчув-
стъне своя )if()rъtц тa ..лант в с1ч?;.,,.
ба на народа. Недоепенчване го н.ь
тази главна особеност на Jlywtvt·
новото творческо дело е било при-
чина за много заГ,лужде ш 1 11
r решки на редица, дзже ;,р111•?·
(.ИВш1. лнтературнн крнпщ 1, кьто
сс аапочне от Писарев II се свър-
ши с 11я.ко11 литеваторн от най-
ьово време, склонни към В) ЛI ар-
LIO социологазиране.

За тази широта 11 все J:ixn,1r-
11-)c,- на Пушкиновия талаьг, за
иьпвоналння II народен харзнгер
11;:. неговото творчество е писачо
мього. с-При името на Пушнин
веднага ни "осеня мнсъ тга за Р>'·
ёни нащюва.аен поет• - пише
Гогол още в 1832 r.. пет години
преди смъртта на велинзп по-т,
Романът •Евrешr Опегянь спо-
ред Велипеки •мо;1;е да бъде 11&P9-
чен еьциклопедзя на руск.гя н.и-
вст и в най-висона степен народ-
·?<" проиэаедепиеэ , сНес"',\IН<!:н а,
че Пушнин е дворянин - ПJltllf!
Горки - . • • 1ю за нас е вэн:11.J
ва зьаем. че още на илалшн ?Ni
е почувствувал теснотата n заду-
хьта на дворянсните ? рациаин,
разбрал. е иптелектуалната инэе-
рия на своята класа. неi!ната кул,
турна слабост и е отразил вс11•1•\\)
това, целия живот на двоэтзсгао-
то, всички негови пороци ,, сга-
бости с поразителна вярност. сО1
където II да произхождаы - наз-
в.; Пущ1,щ, - начина на 1<1?1rте
мисли не е зависел or тое.п-.
Това са дуии на човек, ьэьто е
чувствувал, че за него интересите
на цялата нация стоят по-чнсоьо
от интересите на дворянството, а
roll е говорил това. за!.ц? го 11?10.·
вият личен опит С бил по-широк U
по-дълбок от опита на д•иы:нска·
r:i ?;ласа•.

Пуш1шн е съз11ате,,е11 ?ащы·•
ниli на ннтересите на народа.-
Тази защита на народа ч ? &аи
61,изост до народните ,ш??р:,сн у
него не идва cт.1:1xнii1io, .11е • JJP?

3)лтат само на снеговня ре?.11н·
ст11чеп художестве11 меriщ•, на
снеговня талант и на 'неговаm дъл
бона ваблюдатеmюст.-, 1ш1?rо наз-
nа.?1е за 1,янои вепию1 пис.:а.теш1
от миналото, дал11 nрав;1•1>111 ""Р"
тннн на народния живот. в 11.,отн·
воречие на реа?щиоюште 1iЛасов11
поз1щ1ш, на 1<011то са стоел11. Пуш-
нин съвсе:м съзнателно, тргз?? и
заинтересовано с разбрал т•жr:?·
та }rчаст ьа своя заиреп·хтсн 1.а•
ред. nроуыял е тъпотата, фзлwа
и жестонос:rта на потис1tпческз.та
дооря11сна иласа II е опргделил
с?оите позиции на noer II rpзжJla·
нин. Достатъчно е да nр,иет:ш
РtГОВОТО ранно CTl!XOТDO!)e>ttte
-<Село•, за да разбером ясно
ог.ределеното от1,ошеиие на Пущ•
1,н.1 1,ъм теглото щ\ нnр;);щ п къ,t
,oi,oua ,;щnо 1'!Jrno;1,l!,>('T?ГI•, J.<.C·

ro по ·4:нnснлствен ШtЧIIH>? CJJ ?
пrнсвоило „11 труда II сrо:тdсно·
стта II времето на зе:11еделеца• с
или мра•шата картина ,,а 11швощ
с 11репостннческа

·
царена Русия1

изобразена във сВолыrост?:
Уви! куда 1111 брошу взор
Везде б11ч11. везде u?елезы
За1<0иов гнбельный !103ОР
Невольl немощньlе слезьl,,
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ПУШКИН ЗА ЛИТЕРАТУРНАТА КРИТИКА
и?rа шюатеан, конгс rne;iaт на

kpll':'l!Raia G презрително СННЗХО·
щценяе. Те cu въоб))а3Я8ат, че тя
11 нещо /UIТO ка.\!ердннер на ёого-
:Иэбран?щн, !10111'0 трябва .11а върви
rщднр TIIJ: и да yra;iw на прнщев-
Юi1'е И&!• .А; друrи са 01118 ПО·Ре3КИ:
!М я СJо!Ятат npocro за l\3JUll!llla, та
:цори и направо вреД11а.

Това ннхилнствчно отношение
l('Ьllf един от пнrературннте видо-
ве, родено or неоправдаво ВНСО!(О·
мерне, е чуждо на ro.neюn,e писа·?,н, нонто внждliт II евоеге твор-
чеетво не пррсто едно cpeдc'l'l!O за
С!аJl!Оl!ЗТЬНваНе, а важна обществе-
на лоръка, За TIIX k1)11'1'!1Raтa е та.
на иеобходиr.?а, /UIRТO в веяна дру·
га пнrературна проява, Между те-
вн ветnш писатели, чужди на апо-
мновс?;а самоЮ1деЯ11ОСт, нне от·
крнвеме няете и на ПYIIIКIIH.·

Мноrо унаэа'rе1111а е в това: от-
21ошею1е една на ПРЪВ поглед не-
,mачн:rе.'!На бележка в дневннна
f1В поета. Ero я: сГоrол, по иой
съвет, започна да пише Rсторпя
на русната критнва...

Пу!ПЮlн познава иного добре
пнсагеаекпте качества на своя съ-
вреиенннн. Напи тоl! му даде иде-
ята за •Мъртви дУШИ"? Cera тoll
NY възлага нова трудна эадача от
съвсем дРУI'О естество. Какво no-
казва това? Очевидно, поетът ii
отдава голявю вначенне и търси
по-подходяш писател за нейното
осъщесrвяване.

В едно свое пе-ванне яаказва-
яе, 'Пушкин вече cQ беше спрял
върху същносгта на JП1теl)атурната
2ф11ТЮ(а.„Нрнгиката, казва то!!, е наука
ва огкрнване хубостта и недоста-
nциm в произведенията на иэку-
.ствоrо п .,нтературата. Тя е основа
на: 1) върху съвършевею энанне
на правилата, or нонто ее ръново-
)IИ художникът или писателят в
'своите пронэведення; 2) върху
·;цълбоиоrо nзучамне на обвазднте
и върху воркото наблюдаване на
съвременните забележите11Ни явае-
iuщ1•.

. -
И така, ПУ!ПННН смята, че кри-

еиката е· no същина наука. Тя
оrрябва да познава както обра:щнте,mero значи - историята на изку·
ствого, вавоноиерносгнта в тяхно-
'io разВ1!1'Ие, тъй 11 ·х1дожественото
t.1allc.ropc1'Вo (еправнлата .. ). Заед-
lRО е това тя трябва да следя зоркоn · есъврёмённите вабележнгелнн
юiлен!1я... Поетът 'ве казва. че
lrpябвll. .да се познава действнтел-
носпа, це:цн!' общесгвево-полнги,
нескн живот, но c.l1rypнo неговата
?репоръна ва зоркост не се отна-
ся само· до- литературвнте проявн.,
Във всеки cny,iall преценката вър-
ху О'l'делноrо художествено 'пронэ-
еедение н върху наескнте на лнте-
.ра'!')·tтото раавигие, 'l'J)llбвa да сеязrради не с.,учаilио, не върху
ttри)IЪiице, а о il3:V'Пla точност, ка-
'r<> се вземат предвид -есъвремев-
iште ' :забележителни явленияв .,
Raнro с.е вюкда, 'поетът наискаа 01'
inптературш11'е ценители нсториче-
\:кп поглед, съобразен с развоя
?ta фактите. С 'други думи, него-
воrо схващане re- явява програма
11а ?алнстнчнаtа 1/J>нтика от оназиепоха." · '

Редица друтн изказвания no-
пълнят н дораавяват те:!>R основни
Ьоложення. ·

На едно място, във връзка ё
Ь1'зивите за с Полтаваь , Пушнин
се оплаква: • .•• нашите нрнтнци
обикновено казват. това е хубаво;
ващоте е прекрасно, а това е ло-
що, понеже е гнъсно, От тvк ната-
тък човек съвсем не иоже да ги
:разбере... А на друго място: сНпе
така сме свикнали да четем детин-ска r;рнти11й, че те вече дори не
111и разсмнвать , И по-нататък
задраскано от поета): «Нато сра-
вняваше Шекспнр с Байрон, неот-
,!!авна един от нашнте нnитиu11
смяташе на пр'ЬС-Ти у r;ora има по-
вече мъртви - в трагедиите на
първия и:m з nовес.тнте на втория.·
·Ето II канво виждал тott разmtката
помежду m1... След това. нато се
спира върху едни фор.,1а.nен нра-
воучите11е11 разбор на Расииовата
l•Федра•, n11сан от чу-мд автор,поетът добавя: сПнтаме:· трябва
:?и сериозно да се отговаря на та-
нива нриrиr;и, па макаn н да с.аписани на латински, а щ,нятелнrе
да наричат тази (гпуnост) дълбою-
>IН<'1ена•.

Ту?; внжда??е ново дОЯ3ЯС.НЯва·
не на пронарана1'З вече мпсъ,1.·
Нв е достатъчно голословното
твърдение: схv6азо• или сrнъ·
с.но ... Нритинаrа не бива да се за-
дово11ява, освен това, с дребнави
беэnринципн11 търеения нлн с.
правоуqите11нн разбори на nроиз·
веденията. Изобщо. тя не е nостоi!-
иа за своето звание. ah-O свиж21а в
L1итературата само ne;iarorнчecк11
занаят... Нрятн?tзта ТРЯбва не датвърди, а да доRазва. не да с.е за.
нима:за с нравоучение, а .Ila non·.,ara произведенията на всес.траю10
?ринципно Н3С11едваке.,

От БОРИС дЕЛЧЕВ

Корицата на rrьрвата книжка на
сп••съвременник?, което е би.по

и:,давано от Пуwиии
волтерианци, бе.э да иъrат п6иятие
н11rо от фраmG1асонството, 1mто
от Волтер•. С други- дуъщ еnнтет-
m1те с.хватки с.а празно занимание.
Те не водпr д.о иииакьв резултат
и имат мапко общо с. лълбоката на·
учна принципност на JQ)l!ТII/Ulтa,,
Нужни са не празни и элоуми-
ц?лени оначествявания, а al!aJ!llз
на литературните проявн. r(уПJнин
sазва, че като пктератор бил дm,.
жен да чете сЛnrературная га-
зета.. , но добавя, че много му до-
саждало да вижда в нея' .-лично·
сrи •и заяждани11. 011'0ВОРН, ръзра·
ження, една дребнава воl!на•, ноя-
то

· - казва то!! '- трябва сда се
остави • на п11tературниrе баm-
ю1рц11•.

Ръ?;овоnен 01' те:щ схвац?аннsi,,
поетът 11зисква or 11DG!re/19вare1111Тe
11 Ц?Шlremtre на ИЗКУС-ТВОТО да С.И
113,ра'боrят обентив110 отношеJП1е
!<Ъ"?.1 ·тзор11п и пр;шзведеиия. да с.е
проиимаr от обич 1,-ьм rol)ll!,lo:ro
изкуство. сТам, дето няма любов
1n,"1 изкуствоrо, казва то!!. ня11а и
лрнтю,а•.

Но at..o 1<рнщк.ата трябва да:
преценява, проявнrе на нз?..-ус.'!!!IОТО
н да чер?sв п:qтящата· на неговото
развитиt1 очевндно. тя ТРябва ла
стои на челно мяето в кvптурния
;щro.or. Това 11мен110 подчертава и
11.VШIOIH. сСъсr?т11иеrо на Jфlmt·
ната, ?;азва ·тoli. само no себе си
показва степента на о6разованост
за цялата лиrера,,ура 'изобщо•.

Пушюtн не е съгласен с. оизli
n11c.areл, който наа.11а: сириr11ката
и чиrателяr трябва .na се интере-
суваr само or книгата м11 и то11-
нова... Toll с.мята, че mrrepaтyp·
nата оцен,ка трцбва na има много
no широк об,;?аr. .-Crpyaa 11и се,
иа.зв<! roll. че това ·;s:1пе ,f: Щtoro
nовърхносr!10. ?На!!. · ?ъм nk·
саrеля и оправдани , 'на· .които
те д..ват повод. с.а една ?'&)J(нанрачм къ,1 гласност на с.пороветеза· деян11я1'а на тана на1>ечен11те
обществени Jll!Ua · · (ом nюбmщ),ны, едно or наlt·важните :vслозия
за с.ъщесrвvването на обnазовано
общество. з? тия отношения при-
насят no;i:ra и пнсатепите. и сnра-
велливо засл:v11ч1:ващюе , -нашето
ПРезрещ?р ху.1ителн и шrевеrииuи.
Мал?;о по малко ше с.е създаде
уnqжение 1rъм.m1чната чест 11а rра-
;?;данина. ще израсне могъщество-
то. на общественоrо мнение, вър·
ху h'Qe1'0 в пrюсветения народ е
ос11ов?на чистота ra на нравите•.

Значи, с.поред Пуппщн, 11исате·
JJЯT не е затворена т1чиост, а npe·
дн всичко общес.rвеи деец. Него-
вото поведение като l'J)аждакин,
неrовняr J1НЧе11 морал са неотлъч-
1ш 01' лJJтературната му работа.
Затt?ва те също nодnежат на 1<О11-
тро:?. Това .оnрсnеля II зana<rara на
крнmката, да не се задоволява с
nростат-d оценна на литературните
nposrв1r. а Да "" поставя въnху ш11-
ро1( обществено-кулrуреи п,,ан.

Това нзискnане на ПУШНин nнес.
може zta не nра9н особено в11ечат11е-
н11е. То е съвсем понятно и не бу-
ди Иl!накво ВЪЗDЗ!неНRР. Оба<rе,
не е било така за vсловr1ята на -са-
мо;?ържавиетр_ В онази oбcra-
!IORKa това изискване да се раз·
ш11р11 обсега на 11нтературьата кри-
nша е 11мало особено JrЬ ?бок смrr-
с.ъл. Тр е nост;?вяло IIJ)eд нея за-,
дачата ,11а се n;,евъ1,не в орrаюtза-
тоа яа общественото мнение. Това
значи. че тn е т?,ябвало да nrpae
ро,,яrа на.nолrt"?чесна 1щеопоrия в
ецан момент, когато общес.ТВJ!НИR Пуwкин на мтщннн

НА ПУШКИН
От ИВАН РУДНИКОВ

СвиреnС'Пl)'вап 'rерорът във муНАJ,р. - •
Над Пуmшrи бДЯJtа старата бaвn'IIOI.
Рус11я вдиrапа се яай·ПОДIIР
от сън, 1,-ъ?, свободаrа, с ll'Ьрвп Rpa'IIIII,

А по кpnllбpeжwrro бурпакk
nреД 111.nanoneтe nеепи: cEII, ухnем..•"
Б,У11ТОDП111Ut със вдпmат Я1111

сrоварял11 се, как впастта ще рухне.

И зазвъlU!llа ,rудиа pyetta реч,
пробождала сърцата на тирана.
Бма 110-остра от татарснн 111еч,
по звъю?а от уралската стомана.

Във нея ЗIIJП)'МЯЛ снб>tрс.1а1 пес,
велнчес.твсиите вод11 па Bonra,
11збу,оrа.n rорцо <:меnлят ТТР«m!СТ
11а декабрнсm - в о,ра'Iната nторга.
Мужиnr вnнrал сбръ'11t&110 'l?O.
Всред rлад II rопота, от робство топпса11,
видял тoli с.nъ1rце - СJТЬнцето бмо
вс.лнннят, пюбно,, безсмърrен Пym111JR,

Но падиад от иаемннк на р:ум
певецът горд, nлеинтеJ1 на дуц?ата. . .
НарОJ:\ЪТ със J\1)8Jle На млад Оред
със nеспитс. о,у срещал свободата.

Ii д11еr ГЬ\'МИ 11ад с11еиоmя Епбрус,
безира.II, на дт.ж и mяр, RD.rt цялата маиеrа,
в сърце-rо на Съветс?.:ия съюз,
rлааьr на rеиия, па ПушюРl, Па поета. • •

,,,

А. п. войник?

Епиграмите
п дn а.ме ...,11.,,.,. ontJt&c от ,жтересната студия sapxy l!nu-pe 6

П н от проtриигната .cumepamopнn А. , :сандра П.zpa.vume 11а у1ин?а пр,, "'омlJа..Аuрогната на София през 1944 tодВо/Jнинога. защна„ v, ,,., •

Пуш101н е бнп обвинен на.то съ,
учас.т11101.

Стихът в е11иrраъ111тс е двщнен
от CHЛIIO чуос.тво на протест, HC·
roдyвalllll!, дори II неснРJrта · омра.
за. мето чувство е наме911110 иаn-
11епосредстве11 израз нетъ?н и
неиз611стре11, защото са•1ото 'IYB·
ство не е нмало възможност и
време да сЕ• у-rалош11 н изб1_1стри.

Сменянето 11а лнбералпста Спе-
рансни. заместен с. наl!-rолемия 1>У·
ск11 pear;unoll(p Аранчеео не могло
да не преднзви?;а разочарование и
бо1!К8 у Пуwкнн - вс.ичюl'l'е му
мечти да види Русия сnравед11Ноо
упоав1111ва11а и насочвана към дУ·
ховен прогрес рухват. Епиrраъпrrе
са tдинственнят 11у отду1U111Ц1 11

утеха. Haro съвестен рус.ни rраж-
да1111н roll с11 е казал думата чр?з
тях. та маиар и в тази необичаnна
форма, no неnозооленн IТЬТl!ща на
11ъзде!!ствие 'lрЕЗ ръмnнсна та/tна
JПtТература.

От Пущю1н има една nо·маmв.
11 не тъn значителна част епиграми
118 общи !l'ef,11!. ' В ТЯХ б!!Э да се С.О·
чат л11ца се осмиват наn-разrrооб·
разпи чооеwюr слабости и по9оцп,
като глупостта, страстта да се
пишат лоП/11 стихове, некадърно·
стта ив лекари, нонто, · вме?. да
11зцеряват съкращават дшrrе на
лau1re1rrnтe с.н и т. и.

Eniµ-paьшre на Пуnпщн носят
11зоъ11редно 1111oro trови черти в
развоя на рус.ивта млада nоr.з11я
Повечето от TIJX са нъси, в шест,
седем с.тиха. Те са игрнв11. лmщ, а
prrnиre Ес.тестnешr, 11етърсе!!lt.
Ез11хът на еqнrраъште е жив, ТQВа
е СЪЩИЯ този rоrюрим 9YCIOI 83111(,
доведен до изяwес.тво, за иоll.то
още са.рзамасцнте„ водЕ?а борба
с. всички, иоито смятаха, no тр.1-
дицня, от маеннето на Лоъ?оиооов,
че rоворш,шяr езнк трябва да се
отл11Чава значите1П10 от .mrrератур-
ния. Пуwrшн на дело, чрез noeзttя·
та си доказа, че руският ез11к.
отъJ)сен от староспавянс.rrnте дУМИ,
9Т архаизъ?н н чуждшщ, може да
с11ужн за изразяване на иаl!·?J\<НИ
чувства и възвншеии ыистt, на
наl!-дълбоио страдаП\jе, ?n,11a,
омраза и.пи щхарвнне. Еnиrетите
у Пуwкиновнrе еnнrрамн 11зразя-
ват едно физическо със.тоJf1111е
илн оцветяват духовния пик на да-
ден обект без нзлиwеtтво, Прt•
трупанос.т.

За сравнени& в епиграмите err
ПУ!Щ!нн взима o.бermt от СЪ!1.J?е?1ен-
ння му жцвот, ·

<п: древността, от
)[СИВОТЮJJСНОТО царство. ТЬ!j се.. СЪ·
здава не само езщюво, но и образ-
но разнообразце, идва се по t\!IИИ
естествен trЬT до раЗЛИ'!НН але,rо-
nин,. хиперболи и нан11ращ?r. За
1'\)ва и епиграмите ЪfУ не омръ;?в;?т,
w, разкриват един trЬcтi;p свят or
т,м идеи, мртиnи II езикови от-
сенки.

Иш!_Ус.твоrо на съчетание на ле-
кия тон 1Ja заначната, подиrравка-
т?. иронията, ко11то .са въ11щен из-
раз на една· дълбока .и ионкрщна
мисъл, на една критична. ?ЦeJll(a
1;1111! с.у?и?н9 _,_'(УВСТВ!?, )lесто
nремина!jВЩО, ii-ьм .ос,rр11я ?Jt.. на
.-змта„ сатира, 11икой в ру?ата
поезия не довежда до танова съ-
въnwенство каито Пушнин., Сиа-
лата, ПО КОЯТО се ДIIИЖа'Т ВСН'lНR
шеги, насмsшкu, nоднrрав1111. нэ-
об11нчаване порнцаине, и обиди, е
,безкрайно бог?та.. Hac.тpoemurra с.а
тъl! разноо(lразнн че дори в една
епиграма те с& менят, .,... nit за-
1;ач11нв11ЯТ тон на поета, rото11 да
с.е надсмее , добродушно над .1!?-
да_еността на няко!I , нему (:.Ъвре-
менеи пое-т, изве.ц11- в разВJ)'Ъзкnта
преъшнава в зл:ьчна, унищожител·
на нритика. .Haro че сам авТОl)'I
загубва своето ??вично. иаетрое-
11ие от ?обндно.весеJПfб'. раздраз-
ва с.е от 11есъответс.твието мещду
творчесното бЕзсилие и авторско
самомнение_ н изведиаж Qронзнася
жестока, но справедлива присъда.
Друrн епиграми IТЬК Пу1ПК11и .за·
П()ЧВа :като малка епиrрама;nрНW!З·
1<;1 с известна увлекаТЕ,nна фабула,
nовес.твуватепннпт ,rон е рnвен,
сnоноен, без лични оценки, някоя
ма11Иа случка 11mt истори!lка ., се
разгъват n11ав1.10 и Е:цва иoraro 11а·
стъпи раэвръзкаN с.е щзбJfI!а, че
тази форма е пос,1ужи11а на автора
с.амо като средство да се засилн
ефеюrа на завършена, да се създа-
де е:цна ис11ана хиnер.бола,. едни
вндим но11трас.т (•Арнс.т нам об(о.
щал•, •Тлеюrосr•, сМа11ьч111П!iа
Фебу rими.nоднес. .. ). От вснчно 1,а-
за110 става ясно, че Пушкии съв·
сем не твори no теоните %оретнч-
ин ограничения и заноин нито на
Лес.инг, нито на Хемер. Rеrовнят
noenrч6Cliн генн!I и творческа фан·
тазия създават иа!!-нзящшrrе 11раано?ни по чувства и мuс11И
епиrра.ъrn през 19 век.,

От Пушкин са останали и десе-
тина по.n11111чесюt еnнr?оми, от
нowro нито е,ё\113 не е бтт наnоча·
тана докато е 611n жнв поетът. no-
Pa,tlll xapairrepa 11м 11в остра саТ11·

ра срещу mща, с.тоещ11 1ia,re110 ·11а

уnравжи11сто II държавата, 11 ?ре-
щу техни поотъnю,, 11ЗвИ!(Dащ1r
възмущение всред по·л1сберап110
настроените рус1ш среди сдсд на·
стъПl!)Jия духовен подем подир съ-
битията от 181 ::! rод. 11 рязио ПQ·

следва.пата ?аmшя. Това са епи-
rраии срещу .ДракчЕев. ар,шман·
дрl!Т Фотиll. граф Воронuов. А лек·
сандър 1, Никола!! I и още иякол·
но. 'ГСХПИ ндеi!1111 с.nодвwюrици. В
с.ъ-:iдаде1111те erшrpamr до те,и

. видни по11НТИ'lесн11 пнuа_ ffушкии
ct• оч?ртава к:ато nо111m1чес1ш нри·
тик на съореме111111rе си държвв-
ннци. Поезията lllY в случая с.та-
ва удо6110 и r,,вкаво средство за
тайна борба. Чрез нея Пуw1ш11
?1,здава l!PИTl!lo настроение с.ред
общЕство-оо. рощ,ява се скрита
реанция

·
срещ? официалната власт.

и Лyw1m11, рQ<;редстарм елнrра.ъш-
те си добива 11?1е на вол,1одумец,
на яръ11 пР,едставитеп на заражда-
щиrе ct< реоолюц.иопни движения
в Русия( нато бу1rта на де11абрн-
сrите or 1825 год1111а). в които 11

ЧЕСТВУВАНЕТО НА ПУШКИН ПРЕЗ ФАШИСТКИТЕ ГОДИНИ
Любовта на българския народ

?..-ьм Пуwкин - пър1111я велик ру·
ски писател, не датира от BЧE'IJB,
Нейните. СJJ?ди моrат д:? се отрият
още през годините на наши-о въз-
ра1кда11е.

Тя не угасна и през наll-черните
и тешни rоднн11 на фашисткото
робство. Всъщност това !IE< бе
любов само към Пущкин н иего-
в'ото творчесrво, а ·и ю.м руския
иаоод - я:?wия. освободите11.

През 193 7 гддина,t пр случа!!
с.тоrоднwиината от смър'ГГ<l на Пуш
нин. nартнllното ръноl!Одство на
писателите иому?rисти l!еiпи да
обедннн около чествув?нЕто на

. поета вснчки 11.нтифашиgrnи писа·
те1!Н и общественици, Пррцnрие се
/!?давани-о яа rопям въ{ilо?1енате-
пен nнc<r ( 1 6 страници)?· ноl!то да
даде израз ,11а вярността ,

любовта
на българския ?род К'1i Съвет-
сrшя съюз. V

·

ПраJ1ите11ството 11а Ееиоанов
още през 1936 година ewe спря-
ло всичии .ntга1111и изд ня на НО·
муннстичес.ката партия'! в .това
число II литеоатурю1те/fiест11иuн и
списания. Фr.шистка,т? реакция,
обаче, не моша да заl{'?и де1!11ост-
та на антифашисnщтеl писатtтr.
Те намираха поnод· оfбено чрез
11здаването на танива,?,,штер.атурни
.?истове да кажа1' ду!.1,\та с.и no ре-
дица кул1'ур11и и общ?твени въ-
просп. Особено 11аншq. бе през този
пЕриод., ног?то се ?ликвидираше
сектантщината, да cej с.пожаr осно-
вите на широко II мраово с.ътруд-
ни•rество междr, всщlни 11аnрtдии-
чавw-!нуптурнн1,:Уа111.О С-ьс сцЩата
замисъл· бе oj,tфl1tз1фait и Щ•цrк11-
11овиl!т лист, коi!то събра повече
от петдесет видни антнфашнст11
nисатt•ли и общественици. Т:>ва
съвпадна с. решенията на седмия
11011rpec на Ко?iиитернв и решения-
та на шест11я плЕнум на 11аwата
партия, състоn11 се през февруа?И
1936 година, в които се изтъква-
ше, че основната задача на моъ?ен-
та е 'Jiзгрцнщането на широн наро·
ден антнфаwасткn ФР<?rtт. Партий·
ното рт,новодство на ш?сатетtте
);омуи11сТ11 nре'З това nf,eмe трябва-

? ше да употреби вс11чю1 свои сили
• за провЕждаието на 1оя курс и

ликвидноа11ето на ос.тi ците от
· лявосентаитството. То с умя да осъ
· щес.твн редица питера Нlt 1:1очюrи

Така бяха издаленн: «Новоrод11·
uieн лисr на бългаJ)Сщ?та литера-
тура" ..JI още юбилеflнн листове 33
с?111риенс1111. Мансим Гор!iи и за
nое1'нте загинали nпез воl!ната.

Интересно е да се види прецен·
иата, ноято беше дадена за Пуw-
кнн - nреценна, минала през иг-
леюrтв уwи на цензура<rа. Ero Ran·
во пише Кръс.тю Сrанчев (no това
време реданrор на в. «Заря•, се-
га noнollниn)e

«Пущкин бе изпреварил времето
си. Като се вр-ьшаме в неговата
?11оха - 100 rnдини 11азац - 11
виждаме каква стра11111а иазаръ?а е
uредставлnвапа '°rава руската зе-

.мя, 11 от друга qтрана, нато четем
творенията на noera и узнаваме
маннфестациите на неrов11я свобо-
долюбив .дух, r;оито имат важност
и значенне за съвременността,.
не можем да не застанем със см11·
рение пред ве11ичието 11а гения ...,
Пуw1mн съ;эдаде реа11Нзма в рус-
ната поезия, npeд1r да е с.ъществу·

Истинско щастне за българска,
s-a поезия. е, че тя, нато с.е почнеor иеl!иото раждане н се до!!,;е донаши ;щи, винаrн Е• бяла под въз-
деl!ствието на големите nредстави-те.,и на рус!(Rта тоорчесr;а мисъл,въздействие то;n;ова плодоносно и
б1?аrодатно, ноето укрепва е.сtни от
11а!l-хубав11,е it начес.тва - близост
до :нивота, жив интерес. h"ЬМ обик-
новения, простия ЧОВ€К. идеен ннравствен патос. И наред с. това
с.тре1;еж да с.е усвои голямото ху-
·дожес.твено ма!lсторство на веn'1•
ките руски творци, които са би:?и
и остават НЕсравювш образцн за
с.,?цване от страна на нашите пое·
'fИ и писате.,н. Та но!!, каrо се по•1-
не от старня Славеi!ков н се .:101!-
де до нall-?1.,aдirrf:, не е mиonyв,:i
от тях - не е изучавал и tte <е·е омаl!ва., от стиховете на Пущ?;и-
на, Лермонrова, Некрасова, от nро-
зат:, на Гоrо11я, 1)'Рrенева, Толстоя,
Горкн, Чехова, а в вай-ново време
от поезията на МаякоВСШ!, от оо-
:-.?анпте на A:ieкcell Toлcroll, ·на
Шолохова, Фадеева и друГJ!? To:r·
носэ огромно е това BJll!IIHH?'. че
•rьчно 11ожем да с.и представим
наr;во бн би.?о развитието на f!а-
ша-:-а литература без вЕrо: яа!l-мап-
ко - то бн се зна'!Ително за6аJlи·
·:10, а навярно и отклонило no стра-
нични пътища, накто това е ста-
ва,10, когато не- с.а би.,и с.педвани
з;q?авнте традНЦЮ! на кпаснческн·
're руски автори. Разбира се, това
съвсе?r не означава, че влняннеrо
поставя в робска завнснмосr уче-
ниците or учиТЕ·1111rе: !(RТО 11зкп10-
чиА1 неязбежнnте СJ!У'!ап на подра-
жате11иост, съвсем ес.тес.тв?нп з1
асяка ы.1ад11 тmэрату;ра, нam('tO

мнтро,1 върху разпорежданията
на официалните лица и учреждения
е бял невъзможен. На11то се знае,
в тази насока бяха оmравенн yc11-?.'Ivreparypa У нао същес.тву- лнята II на големите русин 1,-рнn1-ва, наэва ПуПJЮ1н, 110 н,р11rnна ome ци or мниа.?ия век. Това nо?;азва11я11а)Ю - нашите рецензенти се rол.1щоrо реВОJПО111rонно значениенападат с епн'J'еТ111'8 JDl8CIOC и ро- на тези изяс1шания към лнrepaтyp-:,rUIТJIК тана, nанто бабнте Нl!_РН'lат иата крнn?ка.н !Хранш1аll№ВЦНТе фPIUПlllac?-11 , Пушшm не е б1t1I В'ЪЗХитен от

, ? -- '-i:?

I

cьcromtиero на тоrаваwнаm oфи-.?'8"D8VW!1RW..._ .. цнална нрнnrна. Toll казва. че 1101?-?а.?, '1'01111 време с 11ея.се ааюrмавапн
• ' ( ' ' J•peдam'OJ)HTe на CПl{OOHl!R. т. е.

1
,. ?&. ;...,...;.;: .;;:.[;' антреnреньори - хора, nOИ'l'O с11.111ТJР'А.Т3'11?аа??' · разбират от занаята. но не кри-

'.. ,;,.

i

Т11Ц11, не дори н литератори... Спо-
q: · ":У?· ред него тя нямала .-почти нИJ<аl!-

1 ? • ,.::1/r.,;:-,;, во вmt.11н11е върху съдбата на коеrо
...,..,.,.....?. 1 : и м е произведение• 11 не се чепа•,., ? )': ·:? ,· от nисателнте. Но 11езав11ст10 от

? JrJ r 't'08a, тя дава11а представа сза от-
,. .

иошеиието на писателите помежду •

·?1
:?:аи:;???т?· и::n-с:??алка

, за мненията, които в.,адеят сред
nублнната... Вследствне на това.

) Пуши_ян м11сли, че дoprr 11 тазн кри.• .· mка трябва да се чете. Защото•·
.-ннtпо друrо i,e може .rta юr даце
по-добра nрелстава за с.ъстояннето
на иamara .1111rература•.

Особено цен1111 са нзкаэванияrа
па Пуш!(Нн, в стаn1ята. сQпнт да
се отблъснат ияко11 нелитературни

.обвинения• • Те нам1111ат сгъстен
израз в тази афорист11чна мнсъл:
•да презираш 1;рнmната. значи да
n]tезнраш пубпииата (or което да
ни пази боr!)•. Наистина. иакто
сам признава, в продължение на
своя литературен жнвот. roll не
6нл оrrоваряп на нито ед?,а ир11-
тика. Но, .11обавя поетът. стова е.
било не от презрение•. След ту!!
на същото място, само в няколко
реда (nо·късно задраскаиir) тofl
rовор11 за nракn1ческото си отно-
шение .нъм крнrnката на неговите
пронэге.11ения. сВ качеството си на
руски писател, ка:.>ва roll. аз в11на-
rn съм с.мятал за своl! ztълr да сле-
дя те?..-ущата JJ1iтepaтypa 11 винаги
съъ1 'lел с. внимание криrнюrте, на
Н\)ИТО съм давал nовоа. Чисrосър·
дечно признавам. че похвап11те ви·
наrн са ме rрогвалн, като явни и
вероятно нснренн знаuи на блаrо·
сююиност II дружелюбие. Hora:i;p
пън чета дори на1!-непр11язнените
sриrнюr, смея да нажа. че винаги
съм с.е старал да вляза в нач1111а
на мисценеrо на ыоя критик и да
с.педя неговите съждения. без да
rн опровергавам от самолюбиво не-
тьрпение. но с желанието да Се с.ъ- ,
rлася с тях с възможната автор·
ска с.амоотверl!(енос.r•.

В сuонте ..-Бегли беnетн11 за
възраженията на JФ11тиката върху
езика II c.rnлa на сЕвrе1ш Онеr1111•
Пушиип назва, че эа шест11а!lсет го
д11ни а 11eroв1t:re стихове с.а били·
отбелязани само пет гnаматичес1ш
грешни. И добавя: сВинаr11 съм
бил ис1,-ре110 благодарен на нрити-
uите н винаги съм поправял отбе-
пл;?аното ъrясто•.

Таюrва са в общи черти 11зказ-
ваn11ята

·

на Пуwнnн за литератур-
ната нр'пn1ка. Т11 с.а ч}?1с;щ на вся-
иiкво пренебрежение. на всякакво
авторе.но високомерие. Напр?mв,
н в тях Ol'}(J)lfl!aмe ro11er._11я писа·,?л. ноl!т6 има з#г,ааs, отношение
НЪЪI eдRJf от ос11овннте ВЪПРОСИ на
литературата. Ето защо не само
ЩIТО творец на ХУ!!ОIНОСТЦНН npo·
наведения, а и със своите възrле·
J!R ВЪрху СЪUЩНата II ЗадаЧl!те Ila
нРитнната, ПУ!ПННИ е велик пред·
ставнтел на оеализма. Възправен
върху нулrуриня хоебет на своята
епоха. ТQ!I соч11 онзи път· на ра:?он-
тие. no rioltro ще ТРЪГНат не само
11епию1те художтщи на русното
с.11ово. а и онези иесnокоl!Rи дУ·

·J(OBe на Л11IеN1"УРИО·фl\JtОСQфската
щtсъ,r or деветнаl!ое?я век. 1юито

??я о???????в??Р??1 .?;;::
тнха бъцещото тържество на про-
летарсl.{ата. революция в - своята
сrраиа.

художествено rворчес.тво запазва в
наl!·добр11те си произвеnеиня ти-
1111чно 11аuионалн11те си особености- корсюm• ъ?у с.а ВИН.u'И дъ11боко
11 родната почза н мия1111ето са,10
n::-;що:?аrз и усилва растежа ?iy.
Тък.110 такова е и възде!lствието,
що уnра;инява у нас m,реия нстин-
ски наuио11але11 noer в Р)'СКа1'а .,И·
1'ература, ноl!то. по израза на qcp·
ниmfвсr;и, свозве:r литературу в
дotrol!P.CI'ВO наuионапноrо дела•,
nървиsr и наll·вдъхновения пои
не само в руската л?пераТ)'ра, ю<i-
то се нзднга ;i.o висини, на кои,·о
сrоя1' иаl!-вепнките гении.

Един чtсшт случа!! е, дето m,р-
в11ят създател на Р.ашата поеJИR
П. Р. Славеhнов само след заn:>з-
нава11е с руската пое;?ия и особено
с някои · or стю:отворенията на
Пу1щшна се оформява 11 осъзнава
Н;\ПЪ1!БО нато ПО6Т. БJIIIЗO nреди
100 rоди11н (през 1853 r.) то!!
n11we па Палаузова: сВяжда:.1 .•. ,
че се в.оi!и3те за сочнкеннята Пym-
!iИ!IOBII и Гоrоле, вн кан се не аа,
?шрват ... Ако ЧЕ• съм нетърпе·
лив да ги вця, то произхожда
сд11нстзено от rоля.11ото мн npll·
cтpa.cnte 1,-ъъr nроче-т н от скудост·
та на таквизн кннrи, към мито
1ша)1 особена C.НJIOIIOCT. • . .. За
отношението му към rолеиня рус,
ю? пое1' с.видЕтелствуsат слеl{!lитс.
стихове. посветени нему: •••

«Не бе 11Н бnат
По муаа беше мн познат
но )IR1! ин бе or брат nо-ыяоrо.•

Това ма11Иn наивно, но съмеч110
11зяапен<ее с о ори много за В'ЪЗдеt1-
с1внеrо що е упражвяп Пуmиия

Иван Вельов, М;rаден Исаев. Траn.
но СJ\l,!еояо.в, Владимнр Русалиев

.и ДJ).

на Пушкин

вало това по11яn1е в р. . . Във всичинте изказ'ва1rия на?:?а? ·дYJ:f:i;; ?1:i:11? о- участниците, ·Направени в cтaТIII!,·
н СВJ,!О 9 Русия не ? беле>юrn н атнхоrворе11нn с.е под·

??;?:? и? 8 цялото r:лав?нств ?· че.ртаваше голямата л1обов на бъл·
ноето ? до днес. ?rаtt..велнкият n Г!!JЮН!!Я народ към Пуu1кни, къы
но и на целня HYJJтYpeH CBl!'f, к tr?\?

с.ъветсиата нуптура и кы1 съвет-
то жадУва за правда и свобода... с.кия народ. ноето за даденото

Георги Баналов коj!'!'О през ? време бе от огромно политическо
ва врв)rе с.в бореше с реаицнонн,t . е11ачен11е, Върху цялата ?;?ърва
та нрнтика н ф,;)р?rализма в из11ус.т- ?fР8ПНЦj1 .на .л11ста бе, даден roлm.1
uото н раGЧИС'J'ВВПlе IТЬТЯ · на пдеll- ·Ц!>е;rен портрет на Ilуwиии. В него
иото нзнус.тво. в статията си: «По- ?поместена и твърде подр,>бна
лиrичес.ката лирика на Пуш11и11а, би9;раФ111r Ila поета.
нато защищав;;. поета от иападЩ1те . ?t;здеl!ствнето което тозn· micт
на nроф. МихаИJt Арнаудов пише: J'Jtriкни · върху бъпr(lрс.ката об·
.-НаJ1н m1енно м coollt'a nо11итиче- щественост беше голямо. Точно поска пирнна, а не за• друго Пушнии това')рвмеz no, нафенетата се rово·
е щял да &&де И311J)?rett в далечния реше 33 война срещу Е:ъветс.Кl!я
Сибир, ано да НЕ! бе заDГЬПНИЧесr- съюэ.?1 По · това време главната
вота на негови ПРRЯтеnи, ко11то с.а опас.нО!:т бяха, нос.иrелите на фа-
11здеl!ствузаm1 да бъде заточен в шн:?ма1 н нeroвwre ь1ншиrе1111 цар
rошна Русия. Неговата ·поmmrчес.на Бoi:iac и •социалнотq.. . дв.юненне
лирика с.е възприемаше ·нато ,ман11- на Цаш,-ов. ГлавRата ВЪfl!ПНа onac·
фест за .свобода:rа. . . Пуwнпж,ва- . uoar пък 6ewe хитп?р11ста Герма-
та поезия не можеше да иrрае та- ния и фаJ,ПНС1$8 Итап11n. 'Срещукава JЮЛЯ, ако в нея цямта, неза- тая?вla опасност народният ан-
висимо

.

от непосре.11стве1rо-по1111ТН; ·тифа
•
? фронт мобилизираше

чесната, му 11Нр1fна. не клокочеше мае !f,iбор,ба за юф срещу под-
страс.nrото 11евъзnр1tемане на офн- na1111aчиt<j?1·на воflната. В нerona
циалната идеопоmя•. це11на. 110 11pena бе и литературиня

Тодор Павлов. коАто по това вре- анrnФ\ШI , н сектор, ко.l!то все no
ме правеше onиrn да nJ)Oнapa и из- вече 'dбещшяваше с.нли онопо себе
ясни Jrl/llpoca за ос:щ11аписrичесно- сн и,\ нато мобнmtзнраwе · българ-
то изиуство, в статията с.11 сЗащо ския народ 110 11а!1-раз11ич1111 начи-
Пущинн е велик поет„ nit111e: сДа ни и поводи, изднrаше нрестюна на
с.е търсят и •виждат наl!-:t5лбокнте Gъветсш111 .с.ъ,юз и неговата -нул-
?..-орени на поезията на Пуruюtи са- тура:
мо, иэнпючително· във връзки? му • . li,\ll{OJ!)jp .fОдИ!Щ ПО-К1>\=НС? • ?!'ха:(иде!111н и дl;'уrи) с декабристите и n11tети Yi nосле.qниrе леrалип. въз·въобще само в неговите пrюrресив- мо>t,иостн за nнre.1?3ryp11a проява.·

1110-f!OЛИTHЧCCJIJI lfiJбЩОRУJIТУРНИ·въз Имената на IIЯROH 1:tOi..'Oltнп' 11 ЖИ•rледн, 611 било явна истоьическа и вн писате:Л11 не·1.1ожеха да се· noя-
reoperн•iecкa rрешl(В. Тия корени, вява{ в цечата no11 ни?щ.щ?а форма.,несъшrено. се HaJЩJlaT Т<!М..но 11е При тези успов1rя не беше възмож-са111О там, Не

• изнточнтелио там. · ·

Дъпбоките корени, а с.ледQвателно 110 да ct: постави на разглеждане
11 ·си11аrа, ве11ич11еrо И тпаl!ноrо инто едrн· значителен въпрос ОТ
значение на поезията на ,ПушJщи рус.кзта кпасичесна II от съветсиа-трябва. да се ТЪJ)СЯТ СЪЩО ТЪ/1 11 В та литература. 1:Jод fдарите .на це11.\ .

особените дълбоки връзки, в ду- зурата попадна н Пvшкин. Неrо-ховиото единение, стигащи no ня·
иоrа до сл11ваие на сnроrресивння
дворянин• Пушкин е 11аt1-шнрою1-
'rе народни Jt преди .вснчно селски
маел, със бита. поезията. ·страда·
11н11та, снла.та и спабос.тнте. велR·
•rието н с.пабостще на руокня на-
род•.

Освен посочените nис.ателR' в пи-
е.та уqаствузаха още: Людмил Стоя.
нов, H11кo11att ХреJП!ОВ, ,. nроф.•
Иnиl! Янулов, Нръстю Белев, С.·
Чуr;алов, Намен ЗИJ.а'Р()в, ·стнлиян
Чилииrкров, Тодор СамодУJ1«2В„ Н.
Ланков. Васил Павурджиев, Ма·
рия Грубешлнева, ГьоН'lо. Белев
(редактор ив листа). Пантеле!I Ма-
теев. Трудни-Сава Гановс.ки; Крум
Пе11ев, Георm Ца11ев, Марко Мар-
чевски, Аиrеп ToдQP01J, Димнтър
Ц. Братанов, Лооан Сжрелцов,

воrо име roвopewe за веmtчието
на рус.?шя sу.птурен rениl! и беше
неудобно на реакцията. Но 11 тази
забра.на се оказа 11едоота'!'i,ч110
ефикасна. Годишнниаrа на· поета
беше· отбелязваJtа на непеrа.mш съ-
бра1111п, ycrpotlвaи11 or и11теленту-
алцн и n11сате1111. По-н:ьс.110 с nро-
нзве.це,инята на П:vшнин жн11ееха 11

се бореха и иаш.ите · парrизаии.,
Между itee сражения re .н?шраха
?реме да отбележат rод11w111111ата
от )!{ивота !f С.МЪРТТа на писателя.·
Изобщо, 11 по време на мир II no
вре.,1е на воl!на, 11езав11сю10 от эа-
браJtата на- реа1щ11яrа, П:vuшин бе-
ше едно от знамената на бъ11гар-

ЕПИГРАМА. . .

ската 11нтелиrе1щ11н.

От I\, С. ПУШКИН

Капуrерка е тя пресвета п престроrа.
дуmата си отдала е на Бога?
а JfЬK IIJI'ЬТТВ CII руме11а -"'
на дяда ти игумена. ·

Превел Хр. Р.

ПУШКИН · И БЪЛf АРСКИТЕ ПОЕ.ТИ
върху ъ?у - то се вижда и в p?s·
ност-rа, с която С11а1Jеf!ков Е пре-
писвал в особена теrрадка на!i-
ве•rе Пущюшови с.тихотворешrя.
По това време тоn пре'*жда съn·
сем свободно (по-добре нагодnеа
Пуwкина нъм собствените си ?а11-
т1шентални нас1'роения), дв, стихо·
творения. печатани в •Смессiш
к11тка•, о:!{анарче• ( «Не non к1н·
сав11ца пои. мие•) и •Стара nла?щ-
на.. ( сПоrасло днЕвное свеr11110• ),
н след около 2 О години превежда
•Если жиэнь тебя обманет?, сАко
измама•, с-Черны, 1 «Поет н сган•.
сСr;азка о рыба11е и рЫбке.. -
«Дядо. баба н златна рибна?,
«Стансьl•, сСтано!!" и сПт11чW1•
(от Ц1rra11E), от 1,оито nоследнчrе
тр11 с.а наl!-спол)"JЛИво преведен•?,
а второтt? е повече nо,1ража1111с, от·
нот,оrо превод. .

Че Бокв е познавал много до·
бре Пушнина личи от надс.,оз?
НЪ)I с Гергьовден•, зает от cт;ixn·
творението сСвободьl с.еяте11 nу-
стиньll!•, коtlто почва със с.ти,:?•Пас.нтесь мирные 11ародь1.....
Канто вярно допуща Пенчо Сла·
ве!lнов, Ботев е ц11ти9а11 Пуwкн·
новите стихове no памет и за -мs?
е ДОП)'снал неточности (0,1. «мир·
нЫе народы• - сдобрьlе народьl•.
вместо сnробудит• - сразбуд11т?
и вместо .-кче,10 с.тадам• - сна
что стадам• ). При това, стихов?1е
погрешно се np11ru1cвar на Язикоn.
Съвсtм не е случаен фактът. 9е на·
шият поет си е с.по,пmл именно
т1111 tтнхов?: 11? ПУ.ШJ(нна, nонеже

От мллчd' НИIЮЛОВ

те напълно отr??арят на собств,•
t1ото му сатирично отношение li"ЬM
тогавашното робско търпение на
народа. И 11зсбщо, макар да не <.е
долавят очео11д1111 след11 11а влия·
шш от страна 11а Пущюща въnху
11аw1ш поет (r.акщrто повече откри·
ваме от страна иа Лермонтова), ?о
съществува II трябва да се nоди·
рн я стихотворенията с борчесни
сатнриче-н хара?..-тер, каrшото е на·
пример "'Вольность•, ноето з.,rат·
ва (в m,рвзта си част) за известна
б1111зост с ?Борб(,. (Не обач<', иан-
то т&ърдн Пенчо Славеl!ков, ч?
« Бqоба• е «ОЧЕ виден отзив" на•Во.,ьност» ):

Ув11J Ку,;а ни броwу взор, -
nезде бичи. Вf'?де железь!,
занонов r11бе,1ы1Ы!I позор,
неволь иемоu(нЫя спеэы....
веадс неправер11ая власть ..· ,,

За своето отношение към Пуw
r:шra II J!ермонтова Вазов пиwЕ:
•Пушн1111 11 Лермонrов са ми <"Т·
крнва.1111 таnната на сrшсотворствn-
то, давал11 c:i ъш уроц11 no музика·
та на речта. no нрасотаrе на форм·,
та, по изразитепна,а нратиост ?а
мислите• ... Безспо9,ю онова. чое·
то тъn хубаво е [.(аза:? в?зов, моmР
да ct отнесе до всич?..;1 наши поети.
Фактът, че тoll прави редица пре-
во;?н or русниn поет. някои от ко11·
то с" м11и 01' иаl!-сnощчливнrе,

говори достатъчно, че не само го е
nознава11, но е ум!ел и да се вщн-
вява в творбите ыу, ш?квито сз
случаите с откъсите от с Медшш
r;он11111{•, сСкъперюrкьт ри11ар»,
«Борис ГО;\унов„ и сУдавникът•.
За известно влияrще върху него
от стРана на Пуwкнна може да r.та-
ва дума в с ПО€т II общество„ и
още по-явно в «Жнв11 карrин11„
(1сБуря" от Пущкюrа) в нра!lн1та
строфа: и у Вазова, .накто у Пу:u-
юша, възхище11ието иде от nре-
нрасното виде1111е на девойка, сед-
нала на скалата сред буwуващип,
мopch1t вълни, оз3рявана от блясъ·
на на мълниите (у Пуwкн11а), а уВазова - девоllката седи на стена- ру1111а предвековна и вълшебно
се очертава в пожарното нlбР .,

Израз 11а блаrоrовеннето му пр?д
PYCKJIЯ поет е одата сСто rодишшr·
ната на Пушкин...

Неrов11ят друтар н спътник Кон·
стантин Ве1111чков m,к още в 187 3
rод. ПJ)fвежда .-Руса11На•, а по-
после сСтаисы•.

За големият интерес на Пенча
Спаве!!ков кьм Пу111ню1а rо11орят
трите му стаnш •ПуШКИR като 11а-
щюиален noer• ( сПрялоре,,,
1899 г.) • .-Пушкии в Бъ.,rарня„
и с Потаоrата с?,-ръб на поета.. (с.
r. с.п. сМисъл.. ), къ."t?IО noнpan
,сено 11зтькнатнте 1111днв11дуа1111-
стичю1 с.хваща1111я за ролята на
с111111ата личност ( сТова е дело на
еожда -'- на великия м11слнте11, яа
ведикия ху11ожник. Тов" отnичiЦ!а

(ДIIIIIIRT от MIIOЗНJ(CTBOTO..... ) • за
·МНС1'ИЦизма, ссооt!ствен на руснrщ
дух>,, има твърдения, конто заслv-
жават да бъдат nриnомнешr. Eroедно от тях: сТова не е юrижовеи
п?азш1к (сур годишнината на Пуw-sина), а праз1nш и:? националното
с.ъзнаине на ед1111 сто милионен
народ·, нollro в РЕда на цивитво-
вщнте 11арод11 в:зема особено мя-
сто с особеностите на духовната
с.и нутура ... Днtс вече не е пара-докс. . . . че в русния 11арод и?rадуховни снпи, чието излизане наяве ще въздеnствува възраж,tащои върху други, духов110 по-напред·напи наоод11•. Това въздеllстви?
С111111Еllков вижда във възражд8f!е-
то на л11тератур11те в Норвеrня,
Фра1щ11я, Итап11я, Германия -
сто е рожба на откровенията на
PYC.KIIЯ дух, чиито дУХОВl!И бащи
са Тургенев, Достоевски, Толстоl!- апостолите на общсстаената съ-вест. А тез11 апостоли тръrн;uса ропът проправен от nуwкнна•. А встатията сПуwкнн в Бълтария„
Слаоеl!нов .пазва: сДоста наивно
би б11110 .,а се мисли, че едЖt поет,нororo съзнанието на цялата И81I1fясчита като висш изразнТ(щ нанейните с.тихн!lни особености е с?-
ыо едни художник на формата•. • •

Извесrоо е страстното увлtче-
ние, (още нато учен11к в Н1шол.?зв)
иа Алено Но11стаuтннов в 'П!ор6ите
щ1 Пушкина. По·после - меж..у1888 11 1890 rод, - то!! превеж-
да «Полтава„ 11 сБахчисараtlсю1
фонтан...

Вснчни останали наши п >е111
по-нататък, нато се почне от Н11·
рил Христов (преве11 • $.Бор11с Го-

дунов•) н Яворов II се доllде доиаl!-младнте, са излитали възд?l!-ствнЕто tia Пушкниа поне в <'HRсмисъл, ноllто тъtt хубаво опре.
доля Вазов - с тааи същестuенаразлик:а, че nроrрес.нвниrе поети
11 читатели, особено С.ЛЕ? 9 сеп·
темвои, сннрат вече вяима1111етоси много повече и върху ония
творби на Пушкнна, ноито ее ума·ловажаваха или с.е поставиха вгъста с.янна от рЕанцията: върхуработи нато •П. Я. Чаадаеву•,
сДерев1rя•, ·..?nапост», .-Послз.-
1111е в Сибир„ н др., въ;:,ху харак-тернн места в сНаnитанс.кая доч·
на .. , •дУбtJовс11и11 .. , «Пиновая ла-
ма .. , •Сцени из рицарскых вре·мен.. , сИстория село Гооюхняа"
11 др. .

Мисля, ЧЕ! още старият Славе!I·1юв в Цl!ТlfJ)аното къс.о llОСвещение
иа!l-вярно е нзразнл отношениетона българския писател и на цялата
1111 будна н напредничава ни.тели·
rенцня нъм пatt-roлe•mя руски
ПОЕТ. Обаянието на Пушинна не
1rде само QТ неговия иогьщ творче·ски reниll - roll не е от ония
сар11стократични.. , мъчно достъп-
ни автори, конто 1111 потиснат <.'ЪСсвоето оеn11чне - нъъ1 Пушкнна
и11е оо привързваме с оная обич и
;qоверие, канвато nооявяваме към
11аll-б11Нзките си същества. З.?щото
наl!-rолямата 11у сипа е в rорщцата
Му ОТЗНВЧНВОС.Т, 8 ЖИВОТО МУ ВНИ·
)laRНEI към Ма1!НИЯ брат, в дъпбо·
иата r.ry човечност, в оиразm мУ
1\ЪИ ?якакм ТНР.а1111я.
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А. С. ПУШКИН

•Нъм тебе са устремени очите
на Русия: тебе те обичат, тебе ти
вярват, на тебе подражават, Бъди
nоет и граждании!ь - така писа
на Пушкин един от вождовете 11а

декаёристкото въстание Рипеев -
един месец преди акцията на Сенат
екня площад.

След 14 декемвря 1825 година;
когато всичко таllно. ееъпэано със
заговора, стана явно. много не-
ща се показаха пред очите на Пу·
шнин в 11001, светлина. Станаха яс-
1111 эагатвапияга в писмата. стихо-
вете II разговорите на де11абр11сти-
те които Пушннн нарече свои
?прнптелн. братя, другариэ , Ду-
мите от последното писмо на Риле-
ев, които изразяваха патриотична-
та гордост на 11аll-добрите хора на
Русия от гения на Пушкин. полу-
чнха особено аиачение. сБъди
11оет II грашданин.•.. • - в този
предсмъртен завет на Рилеео се
съдържаше за Пушк1111а програма-
та на живота и твоочеството му
при условията. които беше създа-
ла жестоката, дива и 6нс11а след-
пекемврийска реакиия. Осем годи·
11и по-късно. в 1833 г„ пвиятелят
118 Рнлеев - денабрисrьт Лле11·
сандър Бестужев напомни на Пуш-
нина същото чрез Ню,алаll Поле·
110n; с нажете му от мен: Т11 си на·
дешдата 118 Русия... •

Стремежнте, м11ст?те n идеите 118

Пуш111111 бяха свървани с декабр11-
змn. ·

Де?сабрнстьт И. ЯlfVШHHII иаева-
we, че ра:щростра11яttа1111те в сто-
т1щ11 ръкописни К"ПIIЯ соободопю·
t!нвн стихове на Пушннн сбяха 11е

само иэвеспш 11а всички. 110 11 все·
ки що-тоае грамотен првпоршин в
армията ги знаеше 11а нзvсn. Агн-
тационното въздеnств11е 11а такива
пронэвеленпв като сСnобода• ·

•до Чаадаевь , сСелn•. беше на-
ключптелпо. Няма нунтn пп np?f·
величаваие r.,erю.'Jroнao111:ocтrn 1:\

П)·ш1,инов11те възrледн: истор11ята

- ПОЕТ НА ПРОГРЕСИВНОТО ЧОВЕЧЕСТВО
От?КОНСТАНТИНОВ

ВЕЛИК
е Ныето на Пушкин веднага

извиква в съзнанието ти мисълта
за руския национален поет .. . . В
него русната природа. руската дУ·
ша, руският език, руският харак-
тер са се отразили с такава чиста
красота, с каквато се отразява
пейзажа в взпъкиалата повърх,
ност на оптическото стънлоь
писа Н. Гогол за Пушк1111 още до-
като бе жив великия поет. "Гезн
думи на Гогол са във висша сте.
пен правдиви. В нито един поети·
чески талант не се е проявал с
такава сила националният дух на
руския народ, както в Пушкюr.
Яснота и широта на ума, твърдост
и иепонолеёимост на характера,
11111щиат11в11ост и трудолюбие, гор,
дост и ииролюбивост, неунротимо
свободолюбие II пламенен патрио,
тизъм - ето свойствените на рус·
111ш народ характерни черти, които
ярко отрази в своите безсмъртни
поетични творения родоначалникът
на руския литературен език. Пуш-
1ш11 е национален герой на рус-,
кин народ, в пълння смисъл на
тази дума.

Но· както н целия русия народ,
Пушк1111 Ge чужд 11.1 националната
ограниченост, на 11ац11011ал11ата за-
твореност. Истински син на своя
народ. Пушкип дълбоко се ннте,
ресуваша от живота, историчесна-
та съдба, 1tyлтурата на другите
народи.

Пушнин дълбоко .се вълнува от
съдбата на славянсните народи.
Интересът и любовта на поета
към тях се проявяват в неговите
забелешитетrи преводи на творе-
ния на западните славяни, в or·
роиното вяимание към творчество.
то на великия пслски поет Адам
Мициевнч, Пуш1ш11 прекрасно съз-
нава исгорическата общност на
езика, културата. иноиомиката и
полнтнческиге интереси на запад-
ните славяни 11 руския народ.

Ингернацноналлата широта нав• - · 1сдите на Пушиин е проявена,
и с неговото силно пвоиннване в
живота II историята 11а западно-
европейските народи, която осо,
бено 1111 поразява с дълбочината
си в малкнте трагедии на поета.
Но трябва да се отбележи, че 11

представянето на живота на за·
падноевропейснитв народи Пущ-
ннн си остава напълно руски
поет, който гледа света с очите на
руски гений,

Пушннн е най-просветения чо,
век за своя век. Toll знае в съвър-
шенство много запаяноевропей-
ски езици, познава блестящо све-
товната литература, икономика,
Особено добре познава английска-
та, френската и немската литера,
тура. От аападиоевропейсната ли·
тература повече от всичко Пуш-
1111н цени Шенспнр. На кего са по·
светени много изназвания и раз-
съждения на поета, Съпоставяй·
ки Молкер и Шекспир, Пушкип
отбелвзва, че Шенспироаите об-
брази сне са, както у Молиер,
типове на еди-коя си страст, на
еди-кой си порок, но живи съще-
ства, изпълненн с много страсти,
много пороциэ . В драматургията
на Шенспир руският поет вижда
справдоподобие на положенията
и истина на пналогаь , екачества
на голяма 11щ,од11остс.. От анrm1n-
ската .?итература Пуш1ш11 СЪЩ)
Т'dКЗ цени творчеството 11а Валтер
Скот, М11лтои II Байро11.

Гениалният руски поет вннма·
телно следи развитието на нсто·
р1rчесиата ф1rлософската, ико110-
мн•1еската II други 11аую1 в З«·
падна Европа. В негов11те бележ·
ни. 1111сма ние срещаме много
вер1111 и· дъ11бо1ш разсъ)!(дення за
Волrер, Русо, J/емонт, Омu,

да се В'Ърне в стоnuцата, 110 го по-
ставя в 1,режата на една страхотна
цензура, 11оято сам рЪJюводн. Въ-
ПреЮ! вс11Чио, Пушкнн 11е става
царедворец н ке изменя на внсо·
ното си прнзвашrе: да стон пред
земн?rте нумири суш,л и ням• , да
следва пътя на своя ссоо6оден
у11•, да изобличава властелините
и да извиква милост к·ы1 чове1rа.

Пуmюu1 блести с необикновено
бодър II дълбок ум, със nсестрашm
итересн, СЪС Ш:180 OTIIOWClllle към
ВСll'Ш11 проблеми на живота. Toti
е JJC само гениален nоет, 110 е н
исторЮ<, 11 иритни, и nуjjnнцнст.
Нався1п,де участвува със сНJiата
JIB СВОЯ re1mfi, ВЪВ ВСI\ЧI\И СВОИ 113·
казвания е извънредно мъдър,слънчево ясен, 11ласll'1ес11и прост.
Ton nрннадлеш11 изцяло на живота
и от всяка негова nроява монtе да
сътвор11 чудна песен, - песен, в
иоято трепти неговото бодро сърце
и живата му гршндаиска съвест. Не
е назал 11лн 11аn11сал 11ито ед11а без·
m1чна, безстрастна дУма. Не е 11з-бягвал никоя стенденuия• . 11оято
е мо)!(епа да приобщи поезията му
К'ЬМ борбата за досrоен яmвоr, за
правда, за щастие на народа и на
родината му. Неговото творчество
служи като 11аll-авторнтет110 y1ta·
зarrne за огромння труд, !!оRто е
полагал, за да не изостава от вре-
мето си, да подхра11ва със >иnв опит
своя велик дух и своята гениална
езнкотворна сръчност. В библио·
тс11ата си имал не само трудовете
на значитепните писатели и nоет11.
1ю и много книги от бележити nс-
1'ор1щ11, ПОЛИТИЦII, HHOJIOMIIC1'11,
между конто II книгите 11а Сен Си-
мок. Ton следял с особено съ•rуч-

поет 11n любовта, на браТСТ'ВОТО,
на верността: поет на живота, на
борбата. mi възторm 01' слъи·

цето II светлината. 11а ВЪЗ'IОрга от
Вt.!ЛНЧНСТО на човеш,111я разум.

ПодЬlмем cтar1a1n1I, содвю1?"
их ра.эо:>11

да здРавствуют музь!, да здрав·
СТIJУСТ разу?.1!

Ть!. сотще святое, гор11!
Нан ета ламnада 6лед11еет1
Пред яснь!м восходом зари,
Та11 поншая ъrудрост мерцает

и тле,;,т
Пред соmщем 6ессме!)'n!ьlм

ума.
Да здравстВует сопице! Да

с1<роется ть?ml
В поезията на Пуw1<1ш. осоон

това, ННе иаll·убеднтелИо и наглед
110 в1оидаме пред11мствата на реа·
пизма, на изкуството, което отра·
зява )!(ИВота II rtoe10 е създадено
за 11ужд1?те на ш11вота. Пое,:?ята
1ia Пуш111111 посочва,· също тьй бле
стящо и нагледно. '.te голямото
реалистн•rно нзкуство не е чуждо
11а рома1-rrичн·!я блян. на мечтата.

Пуш111111 остави много стнхотво-
ре1111я и noeJJJ!. ,о конто е закпю·
че11 трепетъ,· на нег:,зс,rо любпщо
IIЗВЪRредно I (]1'З11ВЧ1113(1 С'Lрце 11
с.тьнчевата ?пота ка неговата ори
г1111аляа мъд-РОСТ. 'foll каnнса пър-
вия реа1шсn1че11 роман с рус,:ата
литература - сЕвгею11i oi:• ··нъ
и иа!i·добрата 11стор11чсска ; т:ма- сБор110 I'oJlVIIOB•. Toll е първи
ят народен nоет 11а веп?mяя рус1<µ
народ, - nоет, иойто v,111 всич1111
след 11ero, че величието 111.1 поез11я·
та се nос'l'ИГа чрез приобщаване
към духа, творчеството и 11деа1J11·
те на народа чрез опознаване rra
иарод1111я ези11 и чрез жива, най·
деятеmrа II всеотдаilна служба на
прогреса, на любовта rп,м човека.-------------t-'----'------------ --·

не бива да се разхубавява, нито да
Се огроэява. Нласовата огракиче·
uост на дворякс1t0То прасветнтел.·
ство се е отраз1йiа, например, през
ония rод111111 в това. че в сnпютво-
рението сСело• се допуща въз-
можността за премахването на роб·
ството спо знан от царя•. Но си-
лата на Пуш11н11овата поезия е в
страстното изобличаване на деспо.
тнзма и 1tрепост11нчеството. в npo- •

ш11щовею1я nовнк за борба против
робството. В одата „свобода• пое-
тьт призовава сда се страши изне-
жената лира• 11 сда се порази вър
ху троновете по1хжа•. В послание-
то сДо Чаадаев• Пуш1tи11 разоблн·
чава 11люз1111те на незрялата мnа-
дост, само11змамата на мнриата с11а
дешда•. на «тнхата слава• 11 при-
знава за единствено патр11от11че11
подвиг в слава на род1111ата пътя
към разрушаването на ссамовла-
.:тнето•. В сn1хотворею1ето сСе·
по• тоn с 11еб11валn полем11ч11а
острота проnrвопоставя ец1111 на
друг двата образа 11а селс1tа Рvс11я:
Едната. кояrо rrзглешnа убежнще
rra сспоиоf!ствnе, труд n вдъх110Р.1'·
нне• другата, за нояrо е нa:ia:ro
с точни.' Ш\Т(\ D нmюn ПОЛИТННО·
юю1юм?r?ес1111 тра11тат. дvшr: д11nn-
тn господарщнна си присвои стрv-
да. 11 собствеността. и времето на
земеделеца•. Пушю,н 11ар11ча ту11
11репост1111•1еството сvб111!стnе11 по-
зор•, 11еnо11ос1ш за спр11ятеля на
човечеството•.

Пушюшовнте е111хове 11зр·.зяnаха
съировс1111те упова1111я на де1mбр11·
С'М!ТС. дворянските революц11011е-
р11. ИзRЪнредно тихият Вас11л11 >Нv
новскиl! писа с ?'>llac на Пуш111111а в
1826 rоднна за хода на следстп11,
ето по делото на декабрнстнrо: с R
книжата на всеки от деnствvвалитР
се намират тво11 стихове•. И
това не беше npeynemrчe11ae. Све
тоусещанеm 1щ 11nпреn?111чавото
а,.?nдо поаnленне беше отnазено 11

8 тьl! 11аре•Jек11те сюаt1111• поем11

ствие революцно111ште двюиеlll\Я в
Итаrоrя и Гърция. Познавал живо·
та 11 поетичното творчество на сла-
вянските народи. Заедно с веп?шия
полс1111 поет Адам Мищtевич,
подслонени при паметкика на Пе-
тър Ве1Пlии, те разсъждавали 11

11ечтаеЛ11 за бъдещето на сла-
вяните.

Пушю1и е превеждал запад110-
славянскн и южноспавянскн нв·
родни песни, чрез конто искал да
изтьиие 11е само поеnrчната дарба
на съответ?mте яарод11, 1ю и тех-
шпе духовни ,особености. Нато
38ТОЧеl\ИК В Бесарабия (1820-23)
той е могъл да наблюдава к пре-•
се)Jе111НТС .там българи, дори нa-
ntfcan за тях 111П1ОЛ1t0 стиха, в 1rо11-
то двва точна хараитер11стнна на
б1rта mi и на наll·иэпъиващата от·
лкиа на снсторичес11ия• им >ки-
вот по време на ро6сmото -
вярност на иародкяте нрави. се-
мейна сговор•nrвост, трудоmобие:

. . • При бед11ом устье ручеn11а
Сrоит безвестrюе селенье.
Семеl!ства?ш боптарь! тут
В yбoroit ДИI\ОСТН ,КИВ)IТ,
храня родительскне щ?н1sьr,
пьтаясь руи свонх трудов....

Величието на ПУ1Ш0111 се l<J)Иe "
язкпючнтелната сила на 11eroвr1R
уа,, в богатството на опита. отра·
зен }11>18Р, СIЬвършеио В ,rоезия-
та И 41розата му, В ПЪЛIIОl!ръВИ•J·
то п >Ю1З11ер<1цостта ка неговия
живот.1 ,в благородството II исире-
носщ на чувствата му, н в граж-
даие1,<Ата му доблест, което го 11з-
ть11"h като една от наn-благород·
111');'0 и о15аятетtи фиrури, 1юито
11стор11?гга познава. ПУШЮщ ?

Група русин писатели: Н. И. rне•
· дич, В. R. Жуковски, R. С. nуш•

иии, И. Л, Крилов

ПУШКИН И Дl;Кf\БРИСТИТЕ·
на Пуш11и11, про11и11натн с протест
против задушаващата атмосфера
на светс11ото общество, със стре·
меш rп,м свобода II волен живот.

Съветското nушинноведение изя-
с1ш много не'1ца в историята на
л11•111нте връз1tи, конто е 11мал Пу-
ншин с де1tабрнстнте. До11уме11тi1те
11а таnните архиви. станали достъп
1111 чаr< през съветско време. cno·
мените на денабристкте - вси•11<11
тия материали потвърждават на
пълно думите на Пvш1ш11а в писмо-
то му до неговия приятел Вязем-
сrш: сАз бях във ВР'ЬЗIШ почти с
BCIIЧHII II В nреnнсна С MIIOГO от за-
говор11нц11те•. Без да бъдР член
на таllното общество, Пvш1111н слу
жешс na делото 11а де11абр11ст11те
r.ъс своето творчество II се намира,
ше ПOCТOЯIIIIO в сферата Ila непо-
Срl'ДСТВеното 11м 11деА110 влия1111е.

Пламенната любов към Род1111а,
та. шела1111ето да я nи1111 свободна.
вярата В мо1-ьщ11те ГРЗДl!ОШI CIIЛII
на рус1tата 11аr111я ср0длваха Пу·
ш1ш11а с дещrбр11ст11те. Ецщ, бсш?
11 за Пушшш . и за декабр11ст11те
глао11нят източюш за нвднганеrо
на ноuновалното сnмосъзшчше -
героичната бор ;а на русюm народ
npon,в Наполеонооото 11nшеств11е.
сНне бяхме retta на 18 J 2 r. •- тези дуъш на де11абр11ста М. И.
Муравьев - Апостол се отнасят
ед11а11nо II до П)•ш1ш11, през 11n:10-
'J'O творчество 11а ноrото nрем1111авз
темата на дванадесетата годщш.
Сuм1tлт ,rшво,-. геронната на оте·
чествената nollнa - това е адъхно-
оявалс, поета в боРбата за обновяьа
не на л11тературата. а не 1111ткн11те
<lf11'0Чllltlllf• JI СВ11НЯ11ПЯ•. за НОН·
ro бурщоnЗIШТ@ ПVUJ1illlll1Cnr ПВПН·
?"<:\ r":"()Т:шн юrнrн.

Пy1J11irt11 ·, :tсн:tбрнстнте сн съвn:з
да? 11 в оцеш:.?та на 11а1111011ално·

От проф. Б. МЕЙЛАХ

самобитните основ11 на руската. нул
тура. Руската литература трябва
да бъде досто1!11а за народа, 1юйто
е осообод11л света от Напопеонова-
та тнра1111я ..l тази мисъл се на·
мира в статиите II писмата на наll-
доорнте хора ira епохата. В обвея-
ннте от военна слава год111111 на-
пред1111,rавата младеш се докосна с
народа, въстанал за защ11та на ро-
д1111ата, н тоrаЕа се раз11ри вел11-
'IИСТО на pyc1111n 11ац11011але11 хараи·
тер, шнвнте извори 11а рус1шта реч,
11расотата на род1111те с1tаэа1шя "
песни. неповторимото своеобразие
на образите от гсро11ч1юто м1111ало
на Русия. - вс11·1110 онова, 1tоето
се яви основа II съдърнtание на
Пуш1ш11овсiто твор•1ество. И тога-
ва особено ясно пралича нелепо-
стта II ВRСдата от пре11лоне1111ето на
реа?щиош1ото дворянство пред чу-
шдестр1,111шта 11ултура, подра)Иа·
1111ята на чушдн собразц11" 11 пре.
небрещешrето 1п,м злаnште зале·
)1<11 на родната нултура.
.дскабрнсn?те 11зобш1чаваха сбла·
город111щ11те• . нонто бяха равно-
душни към родната 11ултура, пред-
поч11таха френс1111я език пред род-
ния If даваха )\е11ата Cl! ла П1 ВЪЗ·
п11тават •1уш11еф111. Аленсашn,р Бе·
сту:шев в сПоляр11а звезда• осын.
ваше пнсnтелнrе. нонто е:възnнша-
ха no стер11ове1111 пр1шер, после
любе.?ни,1еха по французю1, сега
залнт?т през девет цаl)СТВа в де·
сето no не,1сни... Рнлеев в статн·
ята •Нлнолко •шсл11 за поезнята•
осъ;кд:t подРФнате.1нос17а, нато
c-вcp1rnf, 11a.1oiffeви от чУжд1rте мнР
111111•. Пvш1<1111 nнса: сФренската
бо.,ест бн у,n,ртв11.,а нашата мла·
ДClf'IC{'lia С 10?Ci:flOCT•
, Патрноnr на родната страна 11

неllната култура, де1сабриС111те 11

Пушшш це11еха nиco1to напредни·
чавите 11де11 в пнтературата на раз.
личните народи. През времето, 110-
r·ато Баllран със своята 11зобл11чи·
телна дейност пред11зв1шваше яро-
стта на управляваш11те 1tлас11 в
отечеството c;i, наl!-добрнте хора
на Русия го уважаваха Т'ЬIШО за
тая му деl!ност.

Но увашението 11ъм Бай!)()на,
1ta1t1'0 11 1п,м друn1те 11апред1шча·
си писатели на света. 11nмаше IНI·
що общо с подра,нателствоrо: о
центъра на ндеИно-политнчесната
борба на денабрнстите стоеше бор-
бата за най·пъл110 развиnrе на ру·
с11ата култура, 1rоето беше вся11а11
?пъоано от самодържавно-крепост..

1111чеси11я страn.
Самнте nр111щ11пн на новата ру·

crta л11тсратура, разработени от n:v
шюш на нац11011ал11о<амоб11n1а
uснова, сродяваха велюшя 11ацно-
11але11 поет с декабрнстите. И тези
при11цrrп11 спомагаха за все по-голя
мuто отделян" на Пvш1111к от тани-
ва хора, 1tакъnто беше, 11рnр11мер,
Вязе„ек11. Върху тази СТРана 11а
техните отноше1111я л11тературовед11
те не обръщаха 1тнак внима1111е,
а между това тук нмаше 11апъл1tо
определени фа11m. сВелнаж Пу·
ш11нн всред пр11ятелR русофил·
ствуваwе с11л110 и нападаше Заnа·
да - спомнпwе сн Вяземс1nr. -
Tona смущаваше Але11са11лър Тур,
rсвев, 1tосмопот1т по обсrояrел·
ства. а отчасти и по наилонностн.
Toi! осnорвRше горещо м11е1шето
11а Пуш1шна. . . • На дРVТО мя·
сто Вязе"СНI! ГОВОР!! с vнор !\I) ад•
рее на Пуuп11111· сПр11 вс11ч11ата
просветена 11езав11с11"ост 11а ума
11у, у П?'UJЮШ понлноrа се проявя-
ваше патриотн•rесиа чуоств11те.,-.? 4Сь е

съдник НА
Пушюш се явява в литературата

11епосредстве1ю след разгро:11ява,1е-
то на Наполеона. r«>raтo Русия,
vванtавана нато спасителка на Ев-
ропа, стон начело на иултурlП!те
народи. В своите ранни cnrxOl'!l'J·
ре11ия, Пушкиrr, участвувал в 6ляс-
скав11те посреща1111я ка руао?те
вol\cl(JI, конто се nрнб11рапn от 11all·
далечните кътове rra Западrtа Ев·
ponn, изразява негодуванието сн
от Наnолео11а н възхваnява освобо·
д11тел11ата роля на своя народ,
11еПОЗВОJDfЛ 118 cXIIЩIIJflta• да ОКО·
ве света св 11ов11 окови•. По·КЪС·
110, иогато Наполеон е вече КЪJ>-
тъв, Пушшrn пнше ода на негова-
та сразве11ч311а слнка• 11 11а дръз-
нове11ието му. Тази ода завършва:

Хвала! . . Он pyC,IIOAIY народу
Bь!corrnll жpet11R уиазал, •
И миру вечную свободУ
Из мрана ссь!л1111 завещал.•· ,.

В11соното, блаrород11ото призва-
ние на руския народ в тогs.?ваuп1ня
световен ионфл11ит според Пушки-
на е било: да спаси света от паси·
п11ето и да браrп, свободата.

Манар да не е посет1ш никога
Европа, Пуш111щ познавал основно
нейната иуJГГУРа II nоЛ11Т11чесиата
ИСТОJ>IIЯ на 1111родите. l<ОIГГО Я насе-
ляват. И тази култу-ра и тазн исто-
рия 1111иаи не са го очаровали. Toll
е ценял caмoбrmrocтra на Русия и
е мистиr, че тя трябва да се раз·
вива no свой път. сПо своето гео-
графско и поJJИтичесКо nоложенне
Русм е СЪДИJIIIЩ'!, заповед за Ев-
ропа. Нне сме върхов1m съД/111,
на111111ТО можем д11 бъде}1 наистина
само при ед1ю условие - ако не
зависим ,от теаи. които съдим•. -
Пymюrn rre мразя Европа. Toll са-
.ио бранн авrорите,?:а на родината
си и изявява своята вяра в неnна-
та изключителна дУХовна мощ. Но-
гато npeo 1 8 3 6 roд111ra nрочнта:

?:::°??м:°?а:а?:???:: ВСЕСЪЮЗНАТА КО ФЕРЕНЦИS1 НА ПУШКИНИСТИТЕ ПРЕi.ЪlдА?
се възхвалява Евраnа и се у1юря- ' у.?в?у??во???::те?еяn???: ЖИВИЯ ;·п- ШКИНОВ ОБРАЗ11Я за руската култура в м11налото, /'за Петра Веnи!<И - •ноllто сам no Поразително се отличава ка!frи- цеilсната репуб1J11ка• изnяэат иоре- са се У'{Иnи !la кеобншювена npo·себе с11 е цяла всемирна история• . ната, 1tоято нарисува в доил? си ните на по-нататъшните убе)идення стота н ясност 8 прозаичес?сата речза симnооантното• nолошение на доиторът no филолог11ческ11те1 иау. на ПушЮ111 за 11еповтор11м11я п са- дори такива гиганти на руската<."ЬВреме1rnа Русия и заипючава: ни Б. С. Мейлах от тази, поят.о мосто?гге,rен истор11чесtш път на rtласическа лнтература и?.то .rreвсдавам ви чесn1а дума. че за 1111що no наследство от миналото ненрнти Русия. • Толстоn. В1111мателннят аuализ на11а света не бих шепал да смекя чески премина и в съвременната .Колко мноrо и11нrn бяха 11аП11са· чер11ов1снте на сНапнтонсr<а дъ-своето оте•rестао.•.. • иау11а за Пушкик и дn последно ни за сбайро11изма• на Пуш11к11, щеря? (пан 11е влезли 8 ононча-Разбнра се, Пyunt1111 - певецът време се смяташе за 11еопррвержк- за това как то!\ се е учел ту от телшr$текст), дава ос11ован11е дана свободата, враrьт на тиранията, ма. Според този траднционе11 въз- Шение. ту от Валтер Скот! Изсле- се съ иак 11c1ro и вящю Пуш11иине е бил cлsm за безза1<ош1?гга 11 rлед, мирогледът на ПуШJ1ю1 от дователите уnорнто отминаваха дру е видя същностrо на пvгачовсиотоЗЪ1Орат1остга на дворянска II чя- детските години в продъл)!(енке на rнте фактн, другите данни, конто, въстаи re и тези общестоеюr сили.новннчесиа Русия. В същото пие- целия му живот се е сформирал наред с особеното вшrмакие на конто са вървели с Пуrачов вМО - отговор 11а ?аадаев ron ИЗ· под прякото влияние на эаnад110- Пушкии към напредничавите явле- самата хараитеристниа на Пуrачов,n1tвa, че rсато човек и писател се европейската мнсъл, на западно- ння на еоропеllсиата култура, ни в самия cтpoll на неговата жива 11чувствува осиър6е11 от всичко, иQе- eвponel!citaтa литература, Н?бхо· го nо11азва'1' в друга све'l'ЛJШа. израз11t,"еn11а реч, Пуuшии Сf<РНТОто вишдал oiroлo себе си. Една от дима беше rоляма работа, голямо Възпоменанията на съвреме11- У'l'В'ЬРшдава IIС'Пlнсиата народност

. 11аj\-харантерm1те отлиии на nQг· упорство от C'l'J)aнa на изслеnова- ияците говорят за това, наи с те· на ВО)ИДа ua селското В'ЬСтанне· взнята II на поведението му нато чение на rоднинте ее е охnашдава- образа /-fa Е1rатери11а пън тoll 'сегращдаиии е презрението иъи т. 11.
теля, за да се разруши,/ да се отре- na друшбата на Пу?ш111н с Вязем· оrранкчhва само с нейното оф11-свисш с11яn, иъм дворцовите .?а- Че установената традн/(ия. И ето, сю1. На11ва е била причината за цнално ?зобраше1ше. .rieи II бюроr-.оnати. ноито участв·J. променя Се обичаllннят образ на

? Е II В З'" , Пуш?rnн-лиценста, зарладян у-,к това с вропе wнната• на я- а or миото значен11<1 на Пуш-ват в неговата nоез11я на-m стьл- эемскя. този счужд аршин•. с r-.1111 в раэвнтнето на кашите нацно-па•, враждебна на прогреса и чо- само or идеите на френсюпе про- нollro тoll е мерел явленията на ру. нални Н)'ЛТ}'РН говориха в докла-ве11а. ИСТ1111сна Русия за 11его са:· светитепн от XVIII вен. Възниква синя живот - неща, дълбоl!О npo· дите си i<аЯД11датите по филолоrн-русният· селя1П1н, героите на рус- главният 11 очевиден източник за тиворечяви на Пуuпсни. Тези чес1111 иаУ1ш Л. Н. Асатианн, н.ката история, творците. като Ло-. nушкюrското отиошенне към света, фаИТI! се известни отдавна, също В. Айвазян. М. С. Сипченко, м.ъ101юсов 11 Гогол, цялостюпе п не- ll'ЬM историята, 1tollтo определя за rtаито II уи11що>иителяата оценка на Х. Гайнулии. Чле11-кореспонде?ггътnовrор11М11 герои във военяд11евиня цял ж?mот 11eroвirre убеждения: Пушини за фре11ската литература, на Академнята на наv?ште на СССРнсilвот rсато Татяна. . . 1 91 2 г. - великият nодвиг на РУ· - тази именно. която съвсем с11Ъ- А. И. Белецкиn прнведе сведе11ияПушюш е >Ю!ВО СВ'ЬРзан с npo- синя народ. В лицея с 11ай-rоляма са е традициите на в,111011. поетьт за това. rca1t самодъщкацие,о еrрес11в11ите хора и 11деи на своето n9nулярност С!! nоnзУч,ат Радищев на простоmодието, на napmииin:e nреnятствувало'(пронl!нването 118време. Главните· ортmзаторн на II Новmсов - мислителя много по- площади п ул11ц11. Известен е я О'!'- Пушкин в у11р11,fiнсната куптура.дворянсии11 бунт от 14 декември peuпtтeЛIIR в своите планове за об· rовора 11а Пуш1111и на Фалшивата Пушинновнте преqодн са били за·1825 rод. (т. я. де11абристио въ· щественото nреустроl!ство, откол- чаадаевсиа мъдрост за мя11ал11я я бранени от це11зур'атn. На самодър·стание) - Рилеев, Безстужев, Пе- rroтo техните западни съвреме11ни- бъдещ път на Руспя. Но защо до шавието са съдействували сам11тестеп, Пушкин, Нюхепбеиер, са не· ци. Будното ОКо на професор Ну· сега име11но'теэ11 данни no съiце- у11Райнс11и нацно11а31исти, верни наговя 1111Т11м1111 прнтели. Ton не B:Je· ннцш? още 8 това време разднчава ство се 011азваха вън от погледа на себе си чан до черннте дни на 11ем-ма участие в този бvrrr само, за· хнщничес1tnя, тьрrашесюr хара1<- 11ау?1ата за П.vwк1111? Тъкмо затова, ската 011упация. 'ljьнмо технитещото са nсиапп да го запазят 1?· тер на западните държави, изп_ре- защото с десет11легня мисълта на пресrьп1111 ръце са =1,алаrали адскабурr, Ня1rои историци смятат, че варили Русия по пътя 118 l(ЗПИта· изследователите излизаше не . от машнца под паметнищ? на Пушюшдеиабрнстнте, rюнто Пушии11 на- пясmчесиото развитие. Оказва се Пуш1шн, а от тези, с 11онто е вра· Не може да не се пnнпомият оне-рнча сдругарн• я сбратя• ,· са
:че още оттуна, от времето на сля- нсдувал н спорил самият то!!, в з.1- зн лъшn11ви твърдения конто отрн-сир11ли от него пла11овете си,. за· висm.1ост от това, цо11олио е Yll()CП· •r,ixa общочовешкото \наче1111е нащото са иснаJJИ да ro запвзят не· вала неговата самобитна. а не раз· Пушrmновата nоезяя 11 се оnнтsа·nо1п,тнат.•. Все 11а1< Пvшкии не е внваща се по ЧYJ!tдrt образци, ми- ха да я затворят в тясноиационал-бнл чужд на тяхн<УГО дело. Hornтo съп. ни рам1tи. Пу11111н11 е интер11ацио-11ауч11л в МихаliловсКо за нещаст- За Пупшпн и за декабрнстите но· нален нменио затова. че неговатаrmя ираl! на заговора, то!! - спо· U' вя данни изнесе в своя до11лад мом,ща nоезия има дълбани иоре·ред собстве1111те му nризна11Rя - , до11rор1,т no фr,лопогнчесюrrе нау- ни в Родната почва. с Всесветска-11згорнп редица тетраюш, - сИ\JН• rщ Д. Д. Благой. Ако :,,чениеrо на та•. безродна поезяя не е нужнато е можело да увеЛ11чат чнслото деrсабристите беше сnраведmшо ка никой народ, тя само мянава

11а жертвите•. А по-нъсно, при ед. преосмислено от Пуuлшн nрез след noнpall неговото съзнание. Самна среща е императора, то!\ C"ole· nащнте години. поради това. ,1е му Пушкин в своя жшют е познавал 11по заявил, че аrю на 14 де11емвn11 беше очевидна тяхната ОТ1tъс11а- заrtлеймявап този род поезия. за·1825 годи\lа е бил в столицата,· тост от народа, то възх11щен11ето гнездена в с11осмопnпитrю-опитар-щял е 11еnJ)Р.менно да вземе уча· от пичrште nодв11эu на тези хора х11чес1ште • сапо1111 на ПетербургС'Пlе в бунта. 11ниоrа не го е капvс1сало. ·и мпо· - поезня на ненавmкданата от не·Поезията на Пушкян съдър- го строфи от С111ховете му в свое· ro «всоеврепейска сган•.жа живи отгласи от либералната то снрнто значение се разб11рат Нонфереицнята се за11рн ,на тре·идеолоrnя 11а де1tабриСП1те, от мме11110 та1rа. тия ден. след нато взе решениебунтов1rня nатос 11а първото рево· Доnторът по фuлолоn1ческите rra да се събира ежегодно. В тьрсенелюционnо поколение на Русия. yrtи н. и. Мордовчеrпсо 8 до,слада истината за Пу?шшн. в постоя11110-Вьзцаряването на Hmronan I си се с1;1ря специално върху проза· то обръщане към неговата светлавнася само едно ВЪ!!ШПО пречупва- та на Пушнюr. И в това наследство nоезия. rп,м 11еrов11я npe1,pace11 чо·не в Г))aJIIДШICl<OТO поnедеЮ1е на от поета мноrо неща все owe не са ве11111и образ унреnва и се обQгатя-Пушнин. Лукавият импера'!Ор, кой· отнриm, много пеwо 11е е нзслед- на л11тературовед•1ееката мисъл, -тoll знаел иаиво огромно влияние
88110 до ,;рай. Новите даш,11 поназ- 11·:ы1 ка?tв0то я явление на. велн"а-е rmaл поетът над nрогресивннте nушкин м&ж"v декабриетите ват, rtal< непосредствено от Пушии11 та рус11а култура да се насочва тя.,елеменm в Русия, А!У позволява .-v----?------------·---------------------------------·----------------------------

зура, най-сеnrе ro произведоха
11амер·юниер, за да направят поета
зависим от двореца. Ton отговори
с произведения, ндеl!ното съдър-
шание на които беше изцяло враж•
дебно на съществvвашня cтpoll,
Героичннят ъrу творчески вът за·
rrьpw11 с историята. която създаде
за вошда на селената революц11я
Пугачов.

След деке?1вр11!1сиата катастрофа
в разбирането на 11стор11чеси11я про
цес Пушкнн, преодоляваnнн проти-
воречията. отиваше не назад. в
напред. 'foll поставяше въпроси.
11011то не с11 задаваха с такава ос·
трота декабристнте - за ролята на
народа. за за11011омерност11те на 11с-
тор11ческото развитие. за ·порочния
държавен строй на Западна Евро-
11,,q II Америка. С11сте"ата 1ra каn11·
талнстнчес1юто J)()бство мv се стру
ваше тол11ова враждебна нn наро-
да. колкото и феодаЛIЮ·КРеПОСТНII·
ческата снсте?1а. ОГРа1111чен от
времето си, Пушюш не вюкдаwе
сила. способнn да осигури нетни·
en-a свобода. Но то!! nPOТCrna ръка
110 Бе,111неки - представител на
новото поколение на руската обще-
ствена инс-ьл.

Гибелта на Пушкин патресе де·
набрнстнте 11ато загуба на 11езабра-
ы1м nрю1тел 11 11аR·вел1111 нац11011а-
пе11 геш,11. С дълбока скръб писа
Кюхелбенер в снб11реното си з.,то.
чснне за таэ11 страшна загvба. иоn·
то претърnяв., рускаТ,J кvлтура.
Иван Пущи11 В ПIICAIOТO до дР)'Гаря
с11 от •шад111111 М11.,а1ювсю1 1,:iзon:
с. . . ако бях на мястото нn !{.
Данзас, съдбоносният 11vpmyм ще-
ше да срещне моите м,рдн· аз щях
да на"сря сре.,ство да .,anJ.,я поста·
друrар. богатството на Pyc•rn... ?
Пvшннн дoqpafl ост:шn в 011нт? на
деr;?бр11:т1nе поет другар, слава И
гордост 1111 РJсня.

От И. УСПЕНСКИЙ

Робертсон, См11т и други западно-
евроnеАски философи, историци,
IШ.ОНОМНСТИ.

Ф. Енгелс в писмо до Н. Р.
Даниелсон в 189 1 год. посочва,
че Пушкин вечв е знаел колко по·
грешн11 и недостатъчни са б1ши
рацюз11ал11ет11чесю?те теории на
НJ<OHOMIICTIIТe на 18 век, ((8'1'()
11апр1шер на сдобрия стар Адам
С:11ит. коliто е nриед, че rсло-вилта, господствуващи в Ед11н·
бург н околните шотла1rдсии
графства са нормални за цялата
вселена•.

Действителността е Dнла далеч
от 1rдеаn11те на Адам Сщгг. В
съвременното му эападноевро·
пеАсно общестос .Iушю1н в11шда
беэгрз·шчната власт 11а златото,
кuято вод11 ?.-ьм обогатяване на
иищотно господствуващо малцюr·
ство и nотресаюша бедност на
М!!ОЗИНСТВОТО от т,рудооото !lace·
ленне.

По·дълбо1со и по-остро от много
сво11 съ.време1111ицн велнннят рус·
юr поет вишда, че от 6уржоаз11ята
на запад 11дв.1 не свеrлнна II сво-
бода, а тъм?rина 11 11ороц11те на
собстве11ичес1111я буржоазен cтpoil.Пуцn<ин, иато 1ш11а!i от своите
задгра1111•11ш съвреме11н11ц11, ус·
пява да разкрие дълбоко пороците
на Ьуржоазння ред. Голяма сила
на разобличаването на буржоаз-
ната лъ,кецивилизацня II пъжеде·
моиращ1я поета достига в своите
забепеш1u1 за юшrnта на Джон'l'ы,ер. В тях Пушю111 дава безпо·
щuден анализ на лъжедемонра.
ц11ята на новия свят. 11аито нари·
чали Америка трубадурите на аме·
р1п1ансиия 11мnер11ал11зы,.

В тези бележк11 Пуwкнн предивсичко разобличава буршоазката
л11тература, която с11рива от света
истинЗ1-? з., амер111са11ската деn.
ств11тетюст, 1п,дето сцнвнлизова·
ннrе• ко1юн113аrор11 подхвърлиха
на робство и унищожение местно·
то н а с е п е 11 11 е на матерниа,
с Шатобриан II Hynep 1111 rrредста-
виха индианците с тяхната поети·
чна · страна к разхубавиха нстнна-
та с 1<рас111?те на своето въо6раже-
ние• , - пише Пушкии. В книгата
на Джон Тънер поетът намира
свидетелство за «средствата, кон·
то са употребили амернианс1ште
щатн в 1 9 столетие за раашнря.
ваието на своето владичество к
хр11стияrк11ата цивилязацня•, По
отношение на местните племена,
буршоазюгге колонизатори деll-
стоува.,111 по най·варварс,кн начи.
ни. сЕвропеl!ската цивилизация,- пише Пуш1ш11, - като rn 11ЗТла-
сиа ст 1шследствея11те 1ш пустнюr,
нм nодар11 пороц11 и 11уршу&1, с това
се и ограинчи нейното благодетел.
но влияние•.

И цялата лъжливост на амери-
11а11сиата демокрация Пуш1<ин опре-
деля със следните думи: сС изу.
мленке видяха демо1срацнята в
нейния отвратителен 11к1111зъм, в
нейните шесто?ш предразсъдъци, в
иеl!ното не_rьрпнмо тиранство.
Всичко благородно, беэкор11стно,
всичко, което издига човешката
ду?Iе потъпнано от 11еумол11мия
еrон м и страстта към охолство·
то; аз'щннстоо. 'ноето наrло nрите·
сия? обществото; робство на нег·
рите всред образованост и сво.
бода•.

Наква гениална сила е трябва-

Стр. 3

ЗАПАДА
по да има човек тогава, за да 110.
же В СЗ>IОТО качало 118 раавитието
на капнталисrnческа Амер1rка да вн.
ди ней1mте основни пороци, тезн,
11окто след 7 О години бяха раз.
ир11ти в пълна &1ярка от Макс1111
Горкн u негов1?те безс11ъртни 1ше,
риl(З11Ски памфлети за проrни.,ата
лъшеиу.?тура иа долара!

В •Пътешествие от Москва доПетербург•. П?·ш1111н също таr,а
ряз110 разобличава II капнтаm1стн-
ческата деl!ствителност в най.го-
лямата тогава r-.-репост на стария
буршозен свят - А11г1D1я, В раз·
говор със своя въображаем събе-
сед1111к, Пушюш дава убиnствена
характер11стнна на лъжеде&tсжра·
щ1ята на а11гл11Аси11я собственr1че-
ски строй:

сПрочетете оплаква1шята на
а11гл11йск11те фабрични работющн- i,,c1iтe вн ще настръхнат. Ho.,r-.'O
отвраn,те.,1111 11:?тезаю,я, непонятни
мъчешшl Накво сТудено варвар-
ство от една страна. от друга -
ка11ва страшна бедност! Вие ще
по?n,сл11те, че става ду}tа за по-
строяването на фарао11ов,?те пи·
рамиди. за евреите, ?011то работят
под бичовете на егшrrя1ште. Съв·
сем не: става дума за сукната наr·н UJмндт или за иглите на Г·И
Томпсон• . • . Таиава е карrnната
на капиталистическата сц11випиэа-
ц11я• на Анrлня, застанала предсъда на рус1111я геииn.

Ге1111атшят русЮ1 г.оет се OТJra•
ся с огромна любов къъ1 обиниове-
ннте хора от запад, 1rьм тяхната
народна култура, къъ1 тяхното из•
куство, техm1те траднцни. Но певе,цът на свободата яростно ненавн·
жда снстеыата на поn1с1шчество
11а човека от човека, властта назлатния дявол, която ндеопознте
на капитализма обявяват за 11стнн-
с11а цивилизация II демокрация на
обществото, основани на принципа
на часn1ата собственост. В своето
разо6n11че11не на буржоазната пъ-
шецивнпнзацня Пуnшин nревъзхо•
жда много сво?rте съвременници,,
11 неговите произведен11я, посве-
те,ш на западноевропеnс1111я жн,
вот н днес 11&1ат своята острота н
сипа.

Съчниеииятв на Пушкнк може да
се намер11т във всяко съветско
семейство - н II rрад11, и в с?
лото. На нашата снимка : нsве•
стиият московски каменоделец

Орлов чете Пуwк11н

А С. ПУШКИН

В СИБИР
Във рудкицвте па Сибир
дерзаllте с вяра 11 търпевве -
труltЬТ не ще се похаби,
m1 мисъта вя възвишс.иа.

Сестра в нещастие, в зпиии -
иаде)ИДата - ще ви посели,
ще трепнат бодросr и веселие,
ще дойдат чаканите дm1:

другарство н mобов при вас
ще спрат в затвора, в дюrте трудrm,
тъй както в мрач,mя вя pyдnuv
дпес вляза BOIIИИJI ми глас,

'

I

Тъмняцнте ще се срутят,
ще вя посрещне свободата
я вашите достоllян братя
пак меча вя ще подадат.

Превел· Нянолаll Аmояоа

ноот и ревност в пр11съд11те му над
чущцестра111111те п11сател11•.

Де11абристнте утвършдаваха ви-
соната гражда11с1tа роли на uзку-
?rвото и значението на писателя
11ато вошд на обшсстве1юто мие·
1111е.. В ст11хотворе111шта на Р11леев
поетът е сна всmп,де зашитнии на
гонените•. CIIJICКl!ЯT СТРаХ му е
непознат•, той сгледа с презреиие
на смъртта. 11 с nравдивня си е111х
запалва доблест в младнте сърца•.,

Също такоuа разбиране за ро-
11я1а на поета 11ам11раме претворе·
но в 11швота я творчеството на
Пушюша, автора иа сПророк•.,

Непре1rьснат11те преследвания са
мо закал11ха неговата воля, възпи-
таха упорството му. Ton не се
предаде. не отстъш1. Още в 1820
година ro заточнха на юг с паnенt·
да, •1е тоn сще се apaзvr,111•. Но
11а юг тоn се сбдннш с наl!-реш11-
тел1111те от де1<абр11ст11те и там на-
писа наti-смепнте сн лолнтачесrш
стихове (сНlшшал• и дР.). Тогава
го заточиха в глухото село М11хаn-
повсное. Toll отговорн с сБор11с
Году11ов•, трагедия, в кояrо с из·
rтючителна острата постави въпро-
са за царя-деспот II решаващата
снла 1111 народното м11е1111е.

Пушкин нниоrа не загvб11 чув·
ство за своята ндеl!на връзка с де·
кабрнстнте. 11 сенките на петимата
обесени декабр11ст11 го прндрушава
ха 11ял н111вот. Свидетелство за то-
0;1 rя s.qп<:1эен11те върхv полетата
на JJ :,1ton11c11тe MV с11ръ61111 PIIC)'II·
ни на бесилнn с тела на осъдени,
скнцн на заточешrте мv прнnте?,н,
посдаrшето с В Сиб11Р•. с111хотво,
рението сАрно11?. заш11фрова11ата
десета глара на сЕвге1111 О11ем111•.
Пvшннн остана оmщетnооенн? на
11еnре,,ло111rост В убежде1111ят?.
Името J.tV въ:1нннваше постол.,шо
о nолнn1чесннте пронссr1 през дnа·
десетте и трнr"'Сеnе годиш,. Зn·
c11.,on.xt1 ва..,,зора над него, on11тo:i.·
ха се да го зад.1·шат с троf!на цен-

,ь .<1;,•• е с с s:Ostt
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ЕПИГРАМА НАиз ТВОРЧЕСТВОТО
...........=-------- Брой 40ЕПИГРАМА

·• Кажи МR нещо пово ! , . ,. - НИ1'0 слово.
сНе аяаеш пя? Нима, защо в как?•- О, братко 1101!, просm! - аз аяаи,

че cu rnynai.,
110 Т)'/1 ти анвеш сам, че 11е с пово,

Превел Тр. Снмеовоа

За него каават, че е Вмrер Скот.
Аз сьм поет - не шщевтеря:
съгласен еъм, -че тoll е просто екот,
1m ч? е Вмтср Скот - не вярваи.

Превел Л. С.

Пвметннкът на Пушкнн в Москвв,
рвботв на скулптора R. One·

кушнн - 1880 rод.

КАВКАЗКИ
Пълзящ сред ирачнн канари,
в часа на утринна прохлада,
то/I гледв чудни внс:111111,
отдалечените грамади
на алените планюш.
Прекрасин утршшн нартнпи!
Престоли веч1111 на снега!
И струват !ty се тсз лавини
вериги оёлачян сега;
в кръга сред тях стърчи двуглчв,
с венец от вечни ледове,
Елбрус, огромен, величав,
блестmц във синьото небе.

Когато проехтят клнсурн
11 б)•ревесrен гръм м.р11111,
ТВ!1 МеНННК'Ьт е над аула
11 гледа долу нан дими.
В краката облаци се свнввт,
в сrепта вгътлнте в бяг извиват;
елен подври да се снрнй,
изплашен, в ты11111 канарн.-
над урвите летят орлите,
трсвожпо пискат в нанарнте;
11 консвн бяг, П вик, Я грак
rласьт на бурята 11orъm1e, • ,
И В МИГ В CKaJDl're - ДЪЖД И град
текат из облаци в втълнни.
Вълни псройпн в етръининн,
повлекли навтъпв вековни,
бухтят потоците дъждовни.
а то/I в плапвнскн висини,
са1111н зад облаците бурнн,

ПРОРОК Вакхическа песен ОБЛАК
В пустиня мрачнв се мечах
наяъчван от дУХоана жажда
11 ангел шесгокрнл еъврях
нак влветно пътя ин преграЖда.
С безплъ111а като в сън рънв
очите 1111 допря: така
пророчески открих зеннцн,
като наплашена орmща.
Доносва MOIIТC УШИ
11 шум и звъ11 nr оглуши:
псчувстаак, тръпнещо, небето,
11 аигеаекня пек летеж.
и l\ropcш1ra подводна п1ет.
дори нълнежв във полето,
Допря устата 0111 11 в миг
11зтръn18 грешния еачн
11 првзнослеве» и луков,
11 жило Jfa эвшя премъдра
в устата ?,оя полумъртва
постави с нъраава ръка,
Със меч разсече 010Jlтa гръд,
сърце ии трепет?,,, нзтръгна
11 вместо него пла!щал въглен
сложи в раяенвта 0111 плът,
В пуетнняга лежах без свяст
н •1ух rorana бошн глас:
еСганн, пророк, н виж, н слуша/I,
н ?,оАта воля претворил.
м1111аваil вред вола и суша
11 с реч сърцата обгорн!»

Превела · М. ГРУБЕШЛИЕВЛ

О, обпnк последеп па стрВШ11Вта
буря!

Т11 само се носmп ввсоко в
пазура,

тя само mшяваm безJi.JJодяа тъга,
ти само смущавшп простора сега.

Със чашите чвшв звъни,
де пеен до,цето C:l'le живи I
З,цравеllте девойки крвсиви
и в обич нам nре.цаин млади жени/
Във чашите с буйство задружно
беs капка тъга
де хвърлим еегв
венчалните пръстени f-РУЖИО!

Шумящите чаши =1а миг ,ца изnраsиим/
З,цревеllте, вий музи, з,11.рввеll и ти pasyмl
Ти, слънце безсмъртно, ropнl
Кандилото както мъж,цее
nред ярния блясък в зори,
лъжлнввта мъдрост тъй гасне н тлее
пред еечното слънце - ума.
З,црввеil, наше С.11'Ьице, рвзевй се тъмв !

Ти вред no вебето .nетеше до
скоро

I '
я с М'ЬJU1ИВ грозно I erreme в

mкcropa,
и тряскаше страшно па шир в па

д.пъж,
я в степите сухи НЗJIВваmе .цъжд.

Но стнrа! Напускаl! nрострая-
С'l'Вата сяви!

Земята е свежа в бурята МВIIВ,
11 вятъра, лъхвал трева я .писта,
спокойно те гопв впгоко в ширта.
1835 г.

Превел Т. ХАРМАНДЖИЕВ

Превел И. АНТОНОВ

в.я л г н нн к А л.
(),. I{ ъ с Когато генерал Орлов,

обръснат млад вейннк на бранв,
от страст 015хв..кат, е rотов
да се оже111,1, бса да чака,
и т11, тъй шеговит и умен,
прекарваш в разговора шумен
пещта, - н Раевски 11е спят,
а нред бутвmште ССАЯТ,
когато пролетта .лудува- 11 сред калта със смях снове -
когато Ю1Яз безрък бунтува
край ду11авските брегове, -
првпсинвл Каме!Пlа, Орлов,
и теб, 11 Раевскв с тобов,
ще тн разкажа, без да крия,
за Кишинев и мен самия.
През ТИЯ ДИВ МIIТрОПОЛНТ'ЬТ,
тиран, когото лаком считат,
за Д"ЬЛm див благослови- пред обед - BCll'IКН във Русия.
Ала при сина на Мария
roil вече в рая се яви.
Аз станех )'Мен, тщемеря,
11 моля се, НЗD'Ы1Нев С вера -
ще мя 'ПРОСТИ бог греховете,
тьil както царят - стиховете.
И Инзов вече в пост свещен е.• •
Мечтите на Волгер развевп
в пнрата - моl! rрешеп дар -
сме11вх със rъбнте cymeiш
в с часослов, и сьс олтар.••
Кори ме моят разум мпоrо,
В С'ЬС безбОЖШ!Я СТС'МаХ

I

очаква слънце н пoi;ofi.
недосегаем във лазура,
рева на немощната буря
? дълбока радост cnywa топ

Но европеецът с вю1маняе
следеше чудния 11арод
п неговия див живот,
прнвнчюr; вяра, възпитание;
обню1а тая простота,
rостопр11емство, жажда бранна
н б'Ьрзншtта, дързостта.
нозете б'Ьрз11, с11.111111 длани;
следеше цспн часове
1:ак някога черкезн11 t:11ел
о степта под бyi11m ветрове.
с ь'Осмата шапка, с чер11а дреха,
в седлото ниско наклонен,
с кр01,а вкрепенн в стремената,
летеше с копя заnъхтсп -
nодrо'Iвяше се за воi111ата.
Обюша тая простота -
11а дрехите н? ;убостта.
ЧерR'l!зюrы, за pon облечен.
така гордее се във боя вечен:
тoll 11ос11 броня н колчан,
11 бofurn сабя roll cu 11•1а,
в труда и отдиха любима.
И in1щo ту,, не ro r11етн,
и не грози: н пеш, я конен,
все тъй е горд, все тъй блестя,
11епобедк.1t II пепрс1;лопе11.•.

Превел. МЛ. ИСАЕВ

с Е. ол J.1 г иЕ Е
1lрнветствувам re днес, о моl! пуствnен кът,
приют за блянове в творческа забрава,
де д1mre ми безкра/1 в поток незрим текат,
де BCB'IRO Чудно ВДЪХНОВЯВО,
Аз твой сьо1: замених порочен царски двор,
раакош1П1 пнршества, забави за rпуnцнте,
със тъмните rорн, сьс nОJ1сквя нростор,
със твоnта ТНШШIВ, цругарка на меЧ111rе.

Обичам аз градината, песът
с цветята, с дивната прохлада,
с ухавянте купи засмяната пивада,
де ручеи безспир из храстнrе шумят.
НавСЯJ\'Ьде пред мен: картиnн все беабурня:
ночнват кротио двете езера .naзyp1m,
ПОIIЯRОГВ белей там ЛОДIIЗ на рибар;зад тях ?rьк хъnмове в ШIВИ вабраздевн,

далеко :rнжв разnплеяп,
по влажня брегове стада повел овчар,
нрвпатu •1етmцн, от вятъра лю.11m:?,
навред с.педи на труд в щедър дар.
Разбил на суети оковите ръжднвн,
блаmевство в нстивата жад110 днря аз,
свободJ10 уча тук да тачв тази в.паст
11 да 11е спуmам ка?. реват '1'Ь.1J1lВТС дивя.
Да срещц,, сьс сьрце свеПJПJDата молба,
студен lt'ЬIII пpaзmrra съдба
11а тьu злодей в 111оrъщество неправо.
Веков1m иьдрецв, аз тук говоря с вас!

Във самотата вспвчава
аз чувам воmmя В11 rлас:
Toi! мрачпа ЛСIIОСТ в 1\tВ1' пвпее,

ь-ъм труд и мене мамевп,
в творческата МНС'Ыt арее
в душеввнтс ми rnъб11нн.

Но· мнсьл мрачпа тук от скръб ме не оnаз.щ:
сред тези пввн н простор

прнятс.n на човека с ботm забелязва
навред 11еве?кество н rвбелеи позор.

Не чуло на народа стона,
11збра110 да 01ори 11ещаст?mя народ,
болярство днво Т)'К, без сра::11, про111в з1111она
е прнсвоuпо с бич насилствем всеки плод,
зе•mта II труда· 11а беден земедс.пец.
Прев11ТН над плуга от тьм,111 тъщ10ти,
ту11 роб11 в.пача-т се но nрес1111тс бразд11
на безсърдеч1mя в.паделец.
До гроба оснчю, тук понасят черен гнет.
с 11адеждн и ъ1ечтн 11ома,rа не живее.
Девоliкн тук цъвтят 11авред
за любовта J)азвратиа 11u з.nодея.
На стар1rтс бащи надеждmrrе чеда,
леве11Т11 сн11ове, дРутарн на труда,оmват да множат 11а снлшrrе вс.п можн
ратаliсЮJте тьппн в селото н града.
О. моят r.nac защо сьрцата не тревожи?
Защо В'ЬВ моltта гръд гори безплоден жар
n не владея аз внтяliство - страшен дар?
Приятели, кога ще видя аз народ3
от робството спасе11 по дцден царсяп знак?
Kora 11а просветена свобода под свода
ще зазори зора с пренрас1111я си зра?;?

Превеп ИВАН ДОБРЕВ

Душата ми rop11 в тревога и сьлзн,
шуми, трепери н за:мнра,
че пак през своите СЫtзи съзира
безу?шата любов, животът що срази,
н всично що за 1,ен бе радостно в свято,
надеждите, скръбта в дстскнят am блян•••
Платна разnерепи, шумете,
въп11уваll се под •ten, , настръхнал океан!

Лети, носи ме, кораб .пек, в страни да.печнн,
наnрнзяото море с вас нека св вграn -
110 не към бреrовете IIIPB'IПВ,
па моя тьжен родея пра!!,

)l(адувам нов, живот - 11 ето,
паnускам ви, отечество, в вас,
nрнятеп!I, без бОШ!а В'ЬВ сьрцето,
до днес прегръща.nн ъ1е с пнцемерна C'!'P8C'I',
И внl! - кокетки 11в порочната заблуда -
но вас що без любов се жертвах в pymax
нокоя, славата II своята душа,
язмеmmцв наввпв, що ?rьрва страст ви вплете
В'ЬВ моя 'IВСТ жпвот. • • и внl! ме аабравете! • •
Но мъртвата тобов, разбнmят ми блян
ос ще да запвчв, знам, нищо във сьрцето! • ,
Плаmа разuеревв, шумете,
въnвуваlt се под мен, вастръхвап океан·

Деяят угасна. Над морето
вечерната мъгла отпусна rетва 11,11ап.

Пла111В разперепв, шумете,
В'ЬJIIIYBa!i се под мен, вастръхна.п океан!
Аз виждам те - м11Jtap погребан!
аъв nоnуздрача сш1 - В'ЬJППебен роден, кът
к вс.е1СЯ спомеп НВR ридае в ъtоl!та гръд
11 вечио спомня ми за тебе.

Илюстрация нъм nоем11та
.Медният конник•; художник -

I\, Бенуа

•

причастието. че не мога
да m,зпрнема, аз разбрах.
Ако .кръвта Христова става
пафнr - изпил я бих без страх,
кпн ?rьк - к.по д'вужо•) ... тora;ia...Cera е просто смешно: да,
МОЛдаВ'-11'0 В,11110 С'ЬС вода.
Но 83 В'ЬЗ,1t11Шао1 бОГО>УОПНО
и как се кръстя аз сега. . •
и твоJ!то внпо днес кеволв'о,
Давидов, СПОМНЯЪI СИ с тьrа.••
Прнчастне по-друго пО111ня,
когато с мнт?я ми брат
анl! - пред ка1шната огромпа
в демократически халат,
нмяхте чаша - за спасепве,
с безнспестн струи студени, -
във тяхна и във 11сйна чест
нзпихrе я до .цъно. • . Днес
в HeanOJ1 те са, в тня късни.
див - тя едва пи ще възкръсне.
Народът иска твmвна,
ярема в.па'IН в тьмннна.
Надеждата К'Ьде остана?
О, не, ще доllде радостта,
със чаша кървава ще ствва,
с сХристос възкресс• на уста.

•) Лафит, кло д'вужо - хубавя
скъш1 вина. Б. Р.

Превел АНГЕЛ ТОДОРОВ

я
в страната, дето в буйна страст
ра1нскрп дim:ния ми порив
в таllяо в мен поета вежпо заговори,
де рано в бури прецъвтя
забравената моя младост
и черна, .педиа СR'!)'Ьб сьрцето връхлетя.

Превел КРУМ ПЕНЕВ

? о • В тазп 11111вута се разда;tС),
ха страш11и вrrкове и 11рясъц11; буптовш1цпте тичаха о все сила към
нрепосrrа. Оръдието шr беше ва·
пълнено а нартеч. НомандВln'!rr rn
нусна да доl!дат съвсем набm1зо,
11 11зведнаж отново подпапв оръ•
д11ето. Нарrе'l'Ьт попадна в са11;?та
среда на тьппата. ·

Бунтоанвц11те
се отдръпнаха на две cтpain1 в ct•
носuряха мапно. Предводнтолят нм
остапа caиR'l'ЬJt QТПоед. , ,. Toll
въртеше сабята св u еsiкаш горещо
rn 11асърчаваше. , • Вннооете н
крясъците, замлъкнали за ию1уrа.
от?1ово се подновиха.- Е, моичета, - каза комаn·
да11'1"Ьт, - сега оrваряl!те вратата
11 удряnте барабана. Моиl!етаl На·
пред, xallдe с мене!

Ноиапдаn'l"Ьт, Иван Иrnaтn'I я
аз се иа•1ерпх•1е за един мnr от-
В'Ьд нреnоствня окоп: но уnлаше,
ннят rарнпзов не се помръдва.- Защо стоите, деца? - 111вн·
11а Иван Нузинч. - Ако ще· е!
мре, нека се arpe - служба е товаl

В тази ъшнута бунтооонците wo·
паднаха върху вп II се ваrьинаха в
Rоепостта. Барабанът шrьипа; rap·
1111эо1rы хвърля пушкnте cu; иенЕ>
ме бяха овапппя на зе , во аз
станах n впязох о бунrовн 1,1в1е ,r

креnостrа. Ноиандая'l"Ьт, ранен вглавата. croewe сред ?дnа 11упч1ша
'l.lодеnцп. кo1rro 11скаха от него
11;1ючовете. Аз се затичах к1,и не-
го па помощ, ала нmtолко зnр?в11казацп ие улоонха 11 11е· О'Ьрзаха с
1rояс11те сп. като казваха: сЩе вя
11ауч1n1 ние вас ,nепоиоринцн ча
rocnoдapя!IO Повляиоха 1111 11з у.1111·
ЦIIТе; 11111телнте НЗЛ\IЗВХВ из lrЬШII·
те CIJ с х.ппб я сол. Камба11ата
дрънкаше. Извtднаж от тълn'lта
извикаха, че rосподаряr ча11а пле-
нените на иеrдапа и приема клетва.,
Народът рума към мегдана· 11 нао
погнаха вататън. с

Пуrа11ев ctneшe на крес.по предератата па комапдантската къша.,
Ton беше обпечен в хубава казаш-
ка дреха, обшпта о ш11p1mr. ВпсС),
княт му самурон ка.ппан със зпат-
1111 висулч1щ11 беше нахлупен нм
бПЕСТIIПUIТе ъ,у очн. Л1щето му ми
се стори познато. Наэашките ста·
pen ro заобикаляха. Оrец Гераси\1,
бл?:дее я разтреперан, стоеше орн
spamтa о кръст в ръцете 11 сякаш
arьn'll!mиoм ro молеше за щ,ед·
cтomцnN жертви. На 11еrдана пра·
веха НАб'Ьрзо бесилка. Когато иnе
се nр11блнжнха1е,, башкпрщ1те раз·
m.дпха народа я ня представиха
1? Пуr!ч_ев. Намбанн11ят звън r.rиi·) {. ?... -

А. С. ПУШКИН . ary ръката! - говореха около мене,Но аз бих предпочел наll·лоwо-
то наказание пред такова подлоунижение.- Мнлн'l'Ьн П('JЪр А11дреЯчl- шепнеше Савепнч зад мене, ка-rо ме блъскаше. - Не се oпнpalllНакво т11 струва? Плюни, па ue·
луни на злод . . . (тфу) цепую1 муРЪЧНЧltата.

Аз не ъqn,диах. Пугачев cnycн:iРъката с11, като ка1а с усашвка:- Негово благородие, иa1rro геввжда. е оглупял от радост. Д11r-
1юте ro.

}К11тел11rе захванаха да се за·
нлеват. Те идваха един no един,целуваха разnяmето II после СЕ· по.кланяха на самозванеца. Гарнr1·
ЗOfl1111re во/lянци стоеха отстрана.Ротянят шивач, В'ЬОръжен с тьnн·
те си ЯОЖIIЦН, ни режеше носите.Те, като СЕ· отърсааха. nриближ?-ааха до Пуrачев, който им обяея·
ваше, че rн прощава и че rн пр11е·

• 11а в своята шайка. Всичко това
поодължн около трп часа. Hall·
после Пуrачев слезе от креслото,заобиколен от своите сторен. До-ведоха му бял коя, обюздан раз·
11ошпо. Двамата иазацп ro уловяха
ПОД 1411ШЦВ и ro ?оноаа ВЪРХУ.

седлото. Toll съобщи па отец Гtра·снм. че ще обядва у тях. В тзп
минута се ра1несе женски в11и. Ня·
колко раэбоnннцн н1ъrькнаха на-
вън Вас11лнса Еrороана, разчорле·
t1a и комай съвсем съблЕчена,,
Един от тях беше успяп вече да сеоблече в горната я дреха. Друrн·
те влачЕХа дюшеци. сандъци. чаn-
нн потреби. пране и цялата ао-m,щннна.- Братя монl - нuещеше rор-ката бабичка. - Пуснете душата
м11 за покаяние! Мнлостнвн хора!Заведете ме при Иван Ну3м11ч.Изведнаж тя погледна бесилка·
та II по1на м·ы1ш с11.- Злодеllц11I - извика тя в нз·
стъпленне. Накво сте сторили внес 11ero? С.n'Ь1!ц& мое! Иван Нуз•111ч,храбра ооn11ншка rлав11це! Не 1-едокоснаха 1111 пруските щикове, ни
ТУРСКНrе куршуми; не в честЕн 11onсложи живота сн тн, а заrнна отизбягал затворню1!- Махнете старата вещ11Цаl -1шза Пуrачев.

Тогава един млад казак я уд:?·
р11 със сабята си по главата II тяпадна ?rьртва на стьпалата на 1rь·щата си. Пvrачев отъшна, Народът
2'Р'ЬГЩ ?е.11 него. ?

из К А П И J„A Н С. К А ДЪЩЕРЯ".,
па; настъпи дълбока тнш1111а.-· Hon е но•1анда111'Ьт? - по-
пита Ca&t0381\JleЦЪT.
1· Нашият 11.арещшк излезе кз
тълпата н посочп Иван КуЗМ!fЧ.
Пуrачеа грозно поглед11а стареца я
'Му 11аза:

.. - Как посмя да се възпротв-
?nm на ме11е, на сеоя господар?- Та не ся моят rосподар: т11
:и tcallдyн 11 самозванец. чуваш пи!

Пуrачев се начуа1ер11 мрачко n
махна а бяла- кьрпа. Няиолко на·
зацн уловиха стария капитан я ro
повлякоха към беснпката. Върху
.вапречння дирен на беснлкаm Ci!
:>зова осаиатs?нят баmю1рец, ноrо·
то нне снощи разпnтвах11е-. Ton
държеше в ръцете си В'ЬIКето, n?ед една минута аз видях rор1111я

I
Иваn Кузмич, че виси във възду·
?а. Тогава доведоха пред Пуrачев
Иваи Иrнатич.
' - Кълни се, - каза му П1•rа·
чев. - н? rосподаря ПетьР. Ф?одо·
;P.QBUЧI ,

- Т11 ,/le с11 11am rосподар! - 01"
roвopn Иван Иrнатвч, като поета·
ряше думите 11а своя ианптан. -
Ти. чичо, си х.аl!дук в самозванец!

Пуrачев О'mово махна с кърпа·
та. и добрият поручик увисна нраJ!
своя стар началяН!I.

Рtд·ы беше .1joll. Аэ rлед? сме,
по Пуrачев, 1?ато се готвех да по-
втооп отговора на своите велnко-
дуwни nр11ятел1J. Toraaa, за nею·
казано мое учудване, ез видях по,
сред буитов?mцитf„ старе11 Швзбр11-
11а. остриган в полукръг и с казаш-
на дреха. Toll се прнбm1жн при
Пуrачев. без да ме погледне•.

Метнаха ми t1a шnята 'бримката.
Започнах. да 11ета еа yi,a си мо-
лнтв1. нато «J раз1шl!аах искрено
пред Бога эа веt1чю1те си прегре·
шен11я я ro 11олех за вс11чнп блнэ-
к11 до сърцето ми. Довлякоха ме
под бесяпката.- Не боl! се, не- боl! eel - по-
втаряха ионте джелати, като псн11-
хаL ?Qll(e бп. ?ащ;rина д? м? оку·

ражат.
Изведнаж зачух вик: сПочан;?n-

те, клетници, nотьрпеТЕ• .•• • Па·
лачиrе се спряха. Гпедеи - Саве·
n11ч лежи в 11раиата ва Пуrачев.- Татко наш! - rоворешt, rop·
к11ят ми настоRшш. - Защо ти е
с?rьртта на rосподарсиото дете?
Освободи ro; за него ще ти дадат
откуп. А за пр11ыер, 9арадн страх,
заповядаll да обесят •1ене, старtца.
ако трябва!

Пуrачев даде З'Нан II тоз час &1е
развързаха 11 оставиха.- Нашият rосподар те пом11п·
na - казаха ми окооонте.

В тази ъшиута не мога да кажа.
че се зарадвах за своето освобои1-
деn11е, обаче нnиа да кажа я че
съжалявам за това. Чувствата ми
бяха твърде неясни. Оr11ово ме за·
аедоха np11 са•1озва11еца и ие по·
пожнха на нолене пред неrо. Пу.
rачев &111 протег1) жилестата с11

ръка.
.Цепунв му Р,Ъката. !JE;JY.IID

L
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П-0 С Л Е д ? А Т А Н В А Р Т И Р А Н А В Е Л И НИ Я П О Е Т
В Ленинград е запазена кварm.

рата, гдето в дои М 12 е умрял
на 10 февруари 1837 година пое·
тът,

Съветската власт превърна в му.
эell .иястото гдето са нэиивали по-
елединте годния от живота и е на-
С'l'ЬПИЛа сиъртта на нацноналния
re11111t на страната. Отначало нвар-
тирата на Пушкин е била под за·
крилата на д-во сСтарият Петер-
бург.. , а от 1925 година тп преми.
вева във владение на Академията
на лауките. През 1 9 2 6 г. в нея се
открива Държавния литературен
музеll.

Като основен .иатериал, който
докуиентнра състоянието на квар-
тирата на Пушннн при неговия жи
вот, е планът за квартирата начер-
таи от Пушкиновия приятел, свнде-
тел на неговата СМЬРТ - знамени-
тият руски поет ЖукоlК!{П. Освен
това, за нейното възстановяване са
вэполауванн венчки описания на
Пуwкиновата квартира, иаправеии
от ивогоёройнн автори на иеыоа-
ри.

С чувство па тРСПетRО бпаrогове-
ние влизат пооегителите в Пушнино
вата нвартнра, Бе= вещ в нея.
гледана от Пушкия, пипана от него
вата ръка, обгърната от неговия
поглед, - всично това е скъпо,

От МИХАИЛ КОЗАКОВ
нет, R голата сива стая иу даваше
по-голямо вдъхновение .отколкото
разкошния кабинет с гравюри, ета-
тун и отрупан с мебели.....

В кабинета са запазени веячки
предметн. принадлежащи на Пуш-
юm. Оrгуна дълrо време посетите-
лят не си отива, тъй като тун,
сред тня вешн се е извършило
свеликото таинствов - раждане·
то Ra лроиэведевнята на поета: тия
стени са чули неговото последно
нэднханне.••

Свидетели на всичко това са ёи-тr най-добрите приятели на поета- книгите. сНе желаете ли вие да
видите иогото и да било от близки-
те си приятели? .. - foo е запитал
д-р Шо.пц в депя на дУела. - -еПро
шавайте, приятелн!» е казал
Пу1Ц1а111, хвъряяйив поглед нъм
кннгите,

Писателят В. Даль разказва в
споменнте си: сУмl!J)аJЦнят ми по-
даде няколко пъти ръка, стискаше
я и казваше: сЕ, повдигни ме, да
вървим, но по-високо. по-високо,- да вървимгв опо,1ваnки се. той
ми каза: сСтори ми се, че ние се
изкачваив нагоре по тия нпиги и
главата ын се эавъргяь , В библио-

лампичка. визитна картичка на Пу
шнин, написана от него един час
преди дУела, писмо до писателката
А. Ишииова, и ензеяпляр от спи-
сание сСоврrо1енник• - издание
на поета. Тук е също така и ПЕ.Ча·
тът на Пушю1и и бронзовият звъ-
нец за повикване на камериера,
Между прозорците върху стената
се намират портретите на близки·
те приятели 11а Пушнш1: Делвнг и
Баратинснп и портретът на поета
Жуко11СКи с неговия надпис: .сНа
победителя-ученик, от победения
учител в тоои внсокотържествен
ден, в който той завърши поемата
си сРуслан и Людиилаэ , 1820,
иарт 2е ...

Близо до писмената маса стон ра
ботното кресло на Пуш1G1н. с по-
движно облегало. При входа за не-
стибюла, в дясно до стената, вър-
ху маса се намира старинно (от
ксая на XVI век) дървено санпъ-
че, обшито със желязо. То е пре-
минало о Пушннн от неговите пред
ци, той го е обичал и е пазел в не
го своите ръкописи. На противопо-
ложната стена е эакачен портрет
на жената на поета: акварел от А.
Брюлов.

Две реликви спират върху себе

Пнсмеи11т11 ма.са и нроспото в работната стая ?а Пуwинн. Месата о подредена тава.
както о бнпе оставена от поета

ценно за нас. неговите потомци ;..;:

съветските хора. TYi! в Москва,.
Пушнин е прекарал 4 години от
края на 1833 г. до 1837 г., кога
то в студения февруарскн ден, на
2 часа н 45 минути след обед, 38·
вършил неговият ?ивот•••, •.

в края на 1833 г, Пушнин е
бил подигревателио судостоен•
от руския цар Николай I със эва-
иието скамер-юнкер•. Това ава-
ние, което се е давало обикнове-
но на юноши, заели придворна
служба, е било оскърёителво за
34-годишиия прославен поет, 110

императорът е искал щото Ната-
лия Пушкии, жената на поета. по
която той бил увлечен, да посещв-
ва прид;воринте балове. сИзвън
себе си, възбуден, с пламнало
лице, - разказва за Пушнин не-
говият приятел П. Наulчокии, -
той искаше да отиде в двореца я.
да наговори rрубости на самия
царэ , И естествено: това е било
окончателио эароёване на писате-
пя?вободолюбец, вакован от сега
нататък в Пе'!Ербург, отгдето той
желаел да иrзl!Sяra. Бе:эжа}Jостно
коварният шеф на царските жан-
дарми Векендорф е съветвал цapir.J
сПо-добое е Пушкии да бъде на
служба,

·

отнелното оставен на се·
бе си>.

тази. натрапева fYt Двора служ-
ба, е ЗадУШВВВЛ8 личния живот
на поета. Квартирата на Мойка;
състояща се от 11 стаи. много-
бройната челяд, голямото еемей-

•
С'1'ВО (ЧетиРИ иалкя деца, двама
роднини, баща и брат). посеще-
нията в собществотоJ>. екъпите
тоалети на жената и разточителни-
те условия на жиеота в Петербург.,- вснчко това Р. изисквало много
пари. В спалнята на Пушкиновата
нвартира понрай другите печални
свидетелства са наложени и непла-
тените сметки на бакалина. на ши·
пача, на ночнаша, на иодисткнте;
на мббелиста и на книжаря, по·
лнци и раэпнсни 38 заложdJJП ве-
щи. През TIIЯ ГОДИНИ Пушкин ПИ•

ше: сГубя време и дУШеВIIИ сили,
хвърлям през прозореца пари, из-
карани с труд и не внждам нищо
в бъдещето. . . ИвJ<Во ще излезе
<Yr това? Господ энаеJ>.

А лично за себе си поетът е 11с-

на11 твърде MBЛIIO. сПуШКIIН бе
много прост във вс11чJ<о. ноето се
отнасяше до външната обстановка,,- пише неговият първи б11ограrе
П. Аиенков. - Да има обштовена
стая за тrтератур1111 занимания бе
за него патребиОС'!' на таланта и
условие за прои3вод11телнОС'!'. Ton
ке оби•1аше иартпuи в своя 11абн·

'rеката па ПупiкпR влиза'!' '1'.'523
наименования, състаВJJЯ в а щ и
3.560 тома на 14 езици, по нall·
различни въпроси.

Поетът е ·нздъхнал ua голям дп..
ван от червено дърво и пеrомта
лява ръка е засягала етажерката
с- книги, разделяща дълбочината
JJB стаята на две равин части. До
възглавето 1:то,JГ'Р11б01'!tата ?пкичпа
на поета. Тя е уетроеuа така, че
нейната горна част може да се из-
дига до саъ?ня диван, благодарение
на което ъюже да С1! пише върху
нея леже!jю1, което обстоятелство
Пушю111 е ъшоrо обичал. Недалече
от дивана се намира мапна нръг.nа
масичка с един крак, н върху нея
поднос от рубиново стъкло и кара·
фа, винаm пълна с до>1аw11а лимо-
нада - любимото питие на Пуш-
иин в часовете Ila работа.·

Набинетьт на Пуwкнн има три
прозореца, иоито гледат J('ЬМ дво-
ра, и до левия от тях се намира
писмената маса на поета с бронзо-
ва мастилница о фигура на apan,
иож за рязане на книги от слонова
'щх:т,. паче перо,_ ъ1апна настолна

сп внпм'аиието Ra посетителиrе. Ед
пата от тях се намира под стъклен
noxлynait в детската стая. гдето са
изложени сега всНчки материаЛJt
по 11сторията на Д.уела. Втората
реликва се пази във вестибюла,,
гдето е стоял новчегът с тялото
на поета. Това е медальон с носите
на Пуm1шиа, снабден с . автqграф
на писателя Иван ТУрfе11ев, ноilто
в това време е бил още ъ?лад сту-
дент: сСЕопче от 11оснте на РУ·. WHHII, ноето бе ОТРЯЗано в мое при

·съствне от главата на покоnнина.
от неговия камердинер на 11 фе-
вруари 1837 година. на другия
ден след смъртта му - Иван Тур-
генев• ,·

За да се изброят всички ре.?ин-
в11 на Пуwнина, събрани в него·
вата последна квартира, ТРЯбва да
се напише цяла шшга. СТРастно
предани на своето дело, работници
те от Пуmнпновия музей - кварти
ра са вече написали тази книга.,
Тя ще излезе от печат,в и· вечерне-
то на Пушн11новия юбилеll,, Към

·1,,.,

безброllиите СТраници от нашата
литература, посветею1 на ж11вота
на Пушюш, се прибавя owe една.

,

ТУк, в до>?а No 12, на ул. Molt-
кa, преследва11 и ,гьчен от тия, за
11онто гневно 11 nрезр11телно гово-
ри Лермонтов - сВие. жадната ,

тълпа, стояща пред трона, палачи

I

на совСюдата, гения и славата! .. -
тун великият поет-патриот Пу-
шкин е писал за себе си на своя
прнятел Чаадаев: с. . • Като писа-,тел, аз съм раздРаэнен, като човек
с предраэсъдъц11. - аз съм оскър-
бен. Но кълва ви се честно, че эа
нищо на света не бих поискал да
променя отече6вото. JПП'О да имам
друга история, освен историята на
нашите предци...

Пуш1G1н е вярвал в руския на·
род, вярвал е, както н всички 11а11.
добри руски умове от XIX столе-
тие, в грядущата народна победа.
И тая победа доl!де.

При входа на Пушкmrовата квар-
тира, нас, съвременниците на тая
победа. ни nосрешат написаните
във вестпбюла думи на поета:

сЗдРавеll, младо племе, непозна.то..... }И ние чуваме неговия 0?1аl!ващ.
неповторям '!-лае от дълбоч1шата на
десетилетията, 1111е - работннцн 11
литератори, учени 11 у•1е111щн, поли
тически деl!Ц!f II воl!ниц11. стvденти
и учител11, ленар11 н скулптори -
всич1ш съветс1ш хора 1юито влиза-
ме с огромна про11111шовена любов
в JIВартирата на Пyw1G111 на Мо!!на
1 2. в Ленинград. за да почетем
светлата памет на поета.

За
Стр.5

първите
срещи с

Пушкинови
българи

От СТЕФАН КАРАКОСТОВПушкн11 е първият русни поет,
нollro въэста1ю1Щ традицията, за·
вещана от старата бълrарека и ста-
рата русна литература за общу-
ване между двата народа чрез ли-
тератУРliте си. И той, както по-
1rьсно и Максим Горни, влиза в
допир с българи из юшиите ра1!0Н11
на Русия.

По време на своето първо за·
точение на юг ПуШ}{ИЯ влиза в
С!)(ЩИТе на бъдещите революцио-
нери де11абр11стн. На юг Пушкии
прекарва IIЯRОЛНО години, глаnно в

.периода 01 септември 18 2 О до1824 rод. И в този период тоn
DpOЯlll\Da зuaч1rre.ne11 IIШ'eP!C lt'ЬM
съдбата на балнанскнте народи.
11'ЬШК8ЩИ под тУРСКО робство, lt'ЬM
тяхната борба, а едповреме1mо с
това общува с бъnrapc1rn и rръЦЮI
рево.пюционерн, борещи се под зпа.
мето на Хетерията.

Младият поет следял разв11ва·
щата се революционна вълна сред
бъJJГари и гърци. В Киw11нев той
мошал да опознае живота на бъл·
гарнте в този гра11. иоито били
преобладаващо иа?ление и дори
11маm1 cool! квазm?.d. наречен
сБуu?rарил? . За тези Пушкинови
връзки в Ниwннев rовооят почти
вс11чк?1 изследвачи на Пvшкиновия
шивот на юг. Главното. ноето се
изтънва в тезн изследванил е. че
младият поет е пле11е1: от народно-
то творчество 11а юш1ште славяни,
ноето мписва, а ед11овремен110 с
това се интересува or живота от-

ПУШНИН
От ПRНТЕЛ?n MRTEE8

В rодпввТе вз смутове я па тревоги,'
!1J)e3 ТИЯ каJПJ1 ЗВJIГЬГ-Ле!Ш ДIЩ -

r} пицвта__ ни са смръщеJШ и строn1J и мвстfrе - отрудени и ЗJП!.

, 'Iовепmото тегло е много старо,я бунта· ва човека - величав: .
това е ваш.ата последна вярав славим все1а1 благороден п1яв.

Затуn в .цкес се· спираме c?mpe110
и Пуmкниа чеrем със порнв новя със сърца отново озарени
·от красота, и гордост, в любов.
Звъни о, пролет на човещнна m,чиста
11 rpel! В стиха u.a BeдPIIJt ПОе'l', -
възпял разстреляните .денабристн
11 паднал сам - цростреляи, 1_t11eтl

Във твоя звъп до'!УВаМе, пряижда
ОШ1Я МОЩна ИСТИJfа В ?вета,
поетът i: ?ГЬдРВ реч що бе съзижд.. -
и в rтu<>1*:ca п?сен дн я завеща.1937 r.

В ?РАЛА· НА ВЕЛИ НИЯ ПОЕТ
От А? КУ.ДРИН

Всички знаят fМомчето, игрзе·
що на ашици•. тази прочута бро11·
зова статуя. 11а изВЕстния русин
с11улптор С. С. Пи?1е11ов, по без-
бройните й 1<0п11я, репродукции
и снимки. Широко· известни са
и чудесняте Пуwкиrюви стихове за
тази СТВ11УЯ.

с!vlомнето, иr',)аещо на ашици•,·
С'Jои ,шито и преди повече от сrо-
.nетие, вдиг11'1.110 ашик с едната си
ръка, а дpyrare опряло на коляно-
то си. Но кра11'Ьт на статуята е
счупен.

Тук е дохаждал врагът. Немсио
фашистките варвари на11есоха ие-
изброи?ш разрушения върху съкро
вищата 11а изкуството в града Пуw·
ннно, - ня11огаwното Царско село

Библиотека.та. на Пуwнин. На снимката се вижца кушетката. н писмената масичка
на която е обичал да работи поетът

На една от централните улици
в Москва. в м11оrоетаще11 дом. в
добре наредена квартира, щивее
виучната 11а Пуwюш - Анна -
дъщеря на най-големия син на
поета - Александър.

Квартирата е обзаведена със
старинна мебел от •1ервено дърво.
По стените н изящната етажерка
н•ш много цветни II маслени пор-
трети на Пуwюш II неговата жена
Наталия Гоичарова.

Анна Але1tсандровна Пуппmиа
е 82 годишна. Тя миоrо пр11л11ча
11а своя rен11але11 дядо: по форма·
та 1ш тщето, по разреза на оч11те.
по носа и особено с тези спуw·
юшски„ ръце - тес1111, матш, с
дълги 11 тънки пръсти.

Съветското правителство проя-
вява особс1111, топли гр11ж11 11ъм
в11уч11ата на Пуwкш1. Анна полу·
чава л11ч11а пуwк111rовсна пенс11я,
11аll-добрите ленар11 се грш11ат за
11еllното здраве 11, незав1сс11мо от
11апред11алата възраст. 1'1 е още
MIIOТO бодър И )IШЗIJеспособе11
човек.

Анна А. Пуw1ш11а чете много.
оттсчно лознuва лнтератураm.
изкуството, ншво се шnересува от

които ревниво лазеше съветският
11арод. Хитлеровците раз?ушнха и
Алекса11дровския дворец, пред вt •
ликолепната фасада на 1юi!то стои
статуята, възпята от гениалния ру-
ски поет.

Но раните, се излекуват. Реста-
вратор е дошъл при «Момчет),
нграещо на ашици•. qудесната
статуя Щ(' бъде възстановена и
скоро дори опитно 01ю няма да мо·
же да \Jазличи мястото, където е
бил разчупен бронзът. .

Възражда се и Аленсандров-
сния дворец. Отвън то!! t• вече рrе-
ставриран и боядисан, възстановя-
ва се дворецът и отвътре. За 1 5 О
годнwнината от рождението на А.
С. Пуw1ш11, иоято цялата съвет-
ска страна и цялото.напрtщничаsо
човечество ще оmразнуват на
6 юни т. г., в двореца трябва д:?
бъдат възстановени 3 11вет11и зали
и 8 зали от дясното коило. Тук
ще се открие юбилеllна Пушки·-10-
ва изложба. По·късно, когато дво
рецът бъде реставриран изцяло,
ту11 ще се помещава Всtсъюз1111,1т
Пушкинов музе!I. където ще cf
пазят ръкописите на великия поет,
всички издания на произведЕ юtята
му, всичко, иоето се ошася до не·
говия нrnвот и неговото творчест8о ,

Недале•1 от тук е сградата на
Пушки11овия тщеl!, иоято същ,
тъй се възстановява.

Много работа имаха тун млади·
те мазачи и боядж1111. Cera \Jедът
е на дър11оделц111Е·, кои'!'е ще трттli·
ва да изработят по старинните чf р·
теши II р11су1ши на строителите
Стасов и Ква!)Е11га парнети с наl!·
тъщш р11су111ш, решетки, врати 11

прозоt>ечю1 рамки от червено дър·
во. от високона•rествен дъб II орех.
Комсомолс1ю-м?адежката бригада
по1шзва в тази работа образци от
ИСТИНСl!О IIЗKyCTBO.

Много работа имат и декорnто-
р11те-ваятел11..За двореца и лицЕя
е потребно да се нзработлт ?эброll
фриэи, медальони. 11011золи, кап11те-
л11, всевъзможни ор?iаме11т11 11 ба·
рtлеф11 по запазените образцп 11

рисушш.

въд Дуnава, където шивеят бълга-
рите. Няиоmю години преди nри-
стига11ето му в Нншипев на юг, са
се водеmt епични боеве от оусюtте
вollcюt срещу турци1е. Предаj111ятаза легендарната храброст на Суво-
ров, кol!ro превэе•1а крепостта Из·
ъ1а11л се носели от уста на уста.
Цяла Европа тогава разбрала от
тази битка, че Р.vсия 11е е сколос
на глинени крака•, накто разпро-
стра1?.явали a1rrmNa11итe. Пушкин
пощела.п да види тези места 11 пред-
nрнел една обиколка из ГРанич1шя
район, по Дунава и стигнал до
Иэмаип.

Наll-важното за нас българите
обаче е обстоятелсmото, че в таз11
qбнколна станп л? Щ) I r· ....

1 г?n.
в д,rlИте 14-23 денемврн, както
говорят всички докуъ1енти, Пуw-
ннн не бил сам. Ton бил придру-
жаван от ед1111 голям бълrарсю1
пр11,ятел и познавач на бъJJГарсюrя
народ - потсов11ИК ЛНПDап,д11, за
когото с т1щова .vвлече1111? говори
11 бележките си нашият Ра11овск11.
В тази об111юлка Лнпра11ди и Пуw-
1mн посетили Бендерв, Кауmави,
Аккермав, 1rьдето 1юmее.пн много
бълrарн, Татарбугар, Измаи.п, по·зтт като rр11д сьс бъ.лrар?110 11а-
селеР.11е, Болгра;ц, където 1юmеят
най-м1rоrо българв, а е.11ед това
посетн.пв в Готещп, Леово '11 др.
место.

Дневникът на полновню1 Лиn-
ранди раз11рива няrюи подробности
от това пътеwесmне на Пуш11ни
,из места, 11аселе1ш с българи. В
Измаил Пушкин е гост на едно
българско семеnство, къnето бил
черпен със свишовсно вино и слу-
шал славянски народни песН11. Л11-
пранд11 пише: сПушкии беше като
своl! в ceмellcrnoтo ив Славнча и Не
пожела да доl!де с мене дз се хра-
ЮJм при комаид811'rа ив крепосnа
г. СаJ!Дерс. Отидох самнчек в се
В'Ьр11ах в полунощ. Пушкпя не
спеше. Раэназз мп, че със Славич
са обнкО.1111пи бреговата част 11а
нз?танлската нреnост и че ед?rп род.
кина на стопавин8 му продm;тува.п
една славяис1са песен•.

Защо Пvwкю1 обикаля тези
раllони, където живеят българи?
От архив11те на Пушкнн научава-

· ме, че той е замислял да напише
една поема, в ноято да разнаже за
борбаrа на ба;шанскuте 11аоод11 11

главно за българския 11аоо11. нойто
няколно ?•Рсеца преди тази об11-
коm1а на J'fушкин се боои заедно с
rръцкня народ във въстанието от
март 18 21 г. Архuвите на Пуw-
111111а пазят 11якот10 пнс,·а. почти
всичJШ на еnин и същ вариант, в
които тoll описва гр·ы1кото въста-
нне през 1 8 21 r. Ton обаче не
пропуснал да отбеле;ки в тези
писма, че във въстанието vчаству-

. ват и елаnянс1ш народи, борещи
се под·едно знаме на коет.1 пишело
.-Сим эr1аме11ем nобеnнwи•. Бъл·
rарските участници 11ъв гJУЬцкото
11ъстанне били организирани в
Одеса и в Москва в сдругарсни
общес:rва•. Сред по-видните участ-
ници нам11оаме имената на Инnже
войвода. Наоа Ногю. Сава Вой·
вода и др. Според гръщш извори
броя на въстаниците българи въз-
лf!зал на около ·

две хиляди. За
Пушю1на това не останало незабе-
лязано и тоn в едно писмо пише:

.-Гърците започнаха да се съ·
бнрат на тълпи под . . . ТРН з11а-
ме11а, едното от 11оито трицветно,
11а второто се развява кръст. об-
вит с лаври и с текст: Снм зяаме-
не?1 победиmи; на третото е 1130·
браэен възкръсващ Феникс... .,·

Пуmкин дооре знаел эз уча-
стието на славянския елемент, т.,
е. бълrарсния във въстаН11ето.·
Toll отншел от Кншннев в Одеса
и се любувал на възторга. коl!то
обхващал въстаналите наооди.

По,къс1ю Пушню1 получ;ава
разрешение па живее в Oneca. къ·
'дето също общувал с бългаDСнн и
rръц1щ революц11011ерй. Поради
тези връзки с български и гръцки

ееволюц11онер11 11 оорадн тоnа, чему е заловено е11110 пнс•ю с are11·
СТ11ч110 съдържание, генера.1-rу-бернаторът на Одеса ?t. С. Ворои.цов иаправ11л до1<..1ад до управ.,я·ващня •шннстеретвото 11а външ-
1111те работи в Петроград rраф Не·
селроде, в коl!то взрнчuо потвър-
днл връзввте ва Пуmющ с бъпгзр.ски н rръЦЮf революционери. втози доклад буквалuо е казано:с. . . необхQДНМо е да се

111ахне Пyw1rnн от Одеса. Връ·щанеrо му в Кнmннсв npu ге-нерал Инзов 1mщ0 11я>?а да по-nтоnщ тъll нато Пушкн11 пакби останал в Одеса и то без
надзор, m.к и в Кипшиев тоn
б11 имал между 11л3Д11те гърц11и бъ.пrарн много JjOWH DPIIMCpRCa>io в някоя rуберш,я ТOli бимогъл да H8J\tepи по-безопасно
uбщество . • . и да се 11збав11 от
вред11оrо влня1mе на ласкател-
ството и от заразнтетmте кpall-
IOJ и опасни ндеlt•, (23 ъ1арт1824 г.).
Тъкмо поради този доклад: Пуш.кин е отведен на втооо заточе1111ев Михаl!ловско, където престояваблизо две години. Освен за аrеиз·••а му. ron трябваше да бъ;?е о!'-страиеи от BJ)'bljJШтe си с бълrар·ската и гръцка рево.1юцнон11а ъ1.1а-

де1К.
Архив11те 11а Пуwющ в Ленин-

град и Moc1ma пазят редица дону-менти, които обясщ?ват 11нтереоа
му нъм събитията на Бал1;а11а. Orзапазените тетраДЮJ в аРХИВНте rtaПуwкин се вижда, че то/I възна·
мерява.п да ШШНПJе едr.а пое?,а отрагвчесни сюжет, в rсоято да раз-крие заговора н въстанието насслаJ1Я11скиrе племе1m•. юакт0 ш,.
me тоn, пpomu турс11ото робство.Архивите на Пуmнв11 говорят, чес тази поема в трагвческа фор?1n,която щял nB озаглави «Вадим•,епопея на батmисюrте въствнвя наславянските народи, искал да под·mкие II своята родна дейСТВН'теJI.пост нъм деllствRе. Нещо коетопо-късно направ11 И. С. 'Гvрrе11евс незабравимия си РОма11 с В наве-черието•.

Връэните на Пушкин с българи
са запаметени с някотю изказва-
ния на поета за бълrарек11я народ.·
Тук трябва да спо>rенем не c8J\10 1rе-
говзта повест сКирджа.nн•, къ·
деrо говори че героят &JY е бългn-
рни и в който образ Трябва да се
предположи, че се ?.-рие Индже
воliвода, но и за началото на едно
произведение, резултат от JrЬтува-
нето по бреговете на Ду11ава н ре·
ка Прут:

«В степите на зеления Бvдшак
Нъдето Прут, заве1'11а река,Тече кpall руски владения.
При пусто устие на потон
Стои нензвест1ю селце.
БЪЛJ'i!рсни С1!Меllства 1VK
живеят в първобнтиа бедяост
и nаэят отечествеяи нрави. • . •'
След този пръв доп11р с бъ:?rа-

ри из южните райони на Русия,,
Пуwкиновнте интереси към онова,
ноето става 11а Балка11а. срел бъд•
гарския народ и останалите бал·

.кански народи не престанали. Осо-
бено м11ого неrовнят интерес се
увеличава през тридесетте год111111,
1roгaro българс1шя въпрос след
Руско-турската воl!на 1828 -
1 8 2 9 11 0дРИIIСКИЯ МИР навлиза в

решителна фаза. За българсl!ИЯ на
JЮд му пише проф. Поrодин. коnто
го молел да пoдкperiii Венелина «в
полза на бълrарсното дело•. По
това време . Пvmнии написва пове-
СТ!'11 сКирджа.пн•, а тпябва да
предполагаме, че работената от llt!·
ro траrnческа поема сВаnим•,
чиято сюжет roll получава за2д110
с този за българ11на кърджалия по
времето на първото заточение на
юг, отново Ще да е нзн1шнала пред
него. Но нуршумът попречил д11. я
довърw11. От нея само останало•
пренрасн11те чувстяа на noe'l':J към
бал?1анс1mте народя II к·ы1 бълrа·
рите, които не преставали да се
борят за свободата си.

РЕЧНИК НА ПУШКИ?

НОВИЯ ЕЗИК
Още' препи 50 години. при

чес·rвува?rето 100-годиwшшата от
раждането на велнния pyc1G1 поет,
у напредничавите руски фнлолоз11
ее породи мисълта да се състав11
речник на еэиl!а 11а Пуwкнн. Но
таз11 ценна работа бе започната
практичесни едва в съветсните го·
дини. Ос110011ата цел на речника е- да служи нато пособие за изу·
чаване творчесmото на поета. а
също за 11зучаване на руския ез1111
11 неговата истор11я. Toll обхваща
без изключение всички думи, но11·
то Пуwкин е употребявал - във
всичшпе нм значення и обрати„
Съставеният сега в Института за
руски езин уназател на думите СЪ·
държа събраните съчинения на
Пуw1G1н и набооява повече от по-
лов11н милион слуЧан на прилага·
не на думите.

Определено е първият том от
речншса да бъде издаден в 1 9 5О
·година.

съветс11ата действителност. Тя
става рано и до закуска проч1rта
иов11те вестници II списащ?я.

Внучиата 1ш велшшя рус1ш
поет внимателно следи nро11зведе·
шtята на съветс1ште писател11;
едни от любm.ште 11 1сщ1г11 са:
сРазораиата целина„ от М. Шо·
лохов, сНепокорените• от Б. Гор·
батов. сМлада гвардия„ от А.
Фадеев 11 др.

Често може да я вид1сте в му·
зе11те, в Третяновс1tата галерия, в
мосновските театри, на наR-хуба·
m1те съветс1ш ф11лм11 11, раэбнра
се, на вс11чm1 тършества. поспете·
1111 на велшшя поет.

Заедно с А1111а Але1tсандров11а
Пуuншна живеят 11еА1111те в11уц11- Борис II Cepren. Те са комсо-
ыолци, у•1астшщ11 във Bemrnaтa
оте•1естве1rа воnна Бор11с е сту
дент от вторн нурс на Автомеха1ш-
•1ссю1я ИIICTl('l1'T. анn1вен о?ществе
111111. CepNR -- мургав, къдрокос
1м11оrо nр11л11чаm 11а вел11к11я поет
в 11еrовnта м,1адост). в rодшште 11n

Отечествената воnиn Cll'mceшe в
ao1Q11111nm. а cern е в трети курс
на luцycтp11am111? 1111ст11тут.

ПОТ О 11 Ц И·Т Е И А П ? :U К И n
В удобна нвартнра, в скоро по·

строен дом на улица сГорки• в
Моснва шнвее правнучката 11а Пу-
wюш - Татяна Галина: тъn J<Bh'ТO
и А1111а Аленсандровна тя полу•ш-
оа пю111а пенсия.

Ма1!11ата 11а Татяна Галrша, Mn·
р11я Александров11а - дъщеря 11а
Пушк1111оз11я снн Аленсаидър, би-
ла ом·ынt>на з, Нинола.11 Биков.
племе11н1щ на uеР1шня русни n11cn
тел Ннколаn Bac11nen11q Гогол.

Татяна Галина е би па гвмн:·
з11ал11а учнтелна. В ron111111тe 11

Отечествената вoilнn тази e11epr11•1
Iii\ щена водеше WIIPOHa OOЩt!CTII,
1щ работа сред пе11сионер11тс.

Тя MIIOГO добре ПOMHII СВОЯ ЛЯ·
10 Аленсаидър. синът па велшш.
поет. Разказва с голяма топлот:
?,това на?< тоn е о/Sичал своята ро·
ДIIIIII, К8h"ЬВ ГOJ)PW патриот е 611.,.

В Моснва живее II ед1111стnе1111ят
представите., на ПvшК1111 по мъш·
на тшня ГimrPPIIB. праnн?'Н
на поета. Гp11roµ11n Пуwк1111 11ас110-
ро g навършчл 3? roШ,Jнu. Ton се

сражава доблестно през Отечестве.
ната BOAlla, !(O?IВIIД.VBIIAKII едип от
парт11зансш1ге отрвди. Има в11со-
ю1 прав11телстве1111 наrрнд11. Него-
вата дъщеря Юл11я е у•1е1ш,ша от
втори 11лас В едно ОТ МОСНОВСIШ re
у•шлища.

Досиоро земите от обширната
tол1111а 11а река Ирпен. в К11евска
?бласт. се с,?ятаха за пvстт1 II 11е-
обработваеш1: торфе1111 блата 11

11>есавища. обраслн с е.1хов11 xpa-
cn, 11 пo1{J)11n1 с 11з,iaщiu, изумруд·
но-зелена трев.1 Съветс11ото nра-
в11телство се зае с осъщесmяваие
заветната мечта 11а 1rnpoдn: да из-
тръn1е земята от теэ11 б.,ата. да я
превърне в ПIIOДOPOД!llf Ш!ВЯ.

Геобота11111м.т Мария Да1111лев-
ская - r:panJ)nвнv,,нa 11'} оелнннn
руою1 поет Ane1 rандър Пушюш.
е една от 11ev" 1,11,.111re борrщ за
преобразуването на 11рпенс1ште
земи.

Дащслевс1<ая работи 11а опнтната
треворазвъдна станция в нолхоза
Каэарович11 в К11евсна област. В
неn11ата лаборатор11я има много
образ1111 от раэл11чни фурашн11 тре·
ви. · Мария Да1шлевсиая старnтел·
110 изучава растежа на ТJ)евите под
ол11ян11ето на 11а1!-разнообразю1 ъ111-

11ералн11 торове. Неllнвта научна
работа е дала вече големи резул-
тати Мар11я Да1111левская се готви
да защити дисертац11ята си на
1101шУJ)С<, за учената степен КВНдН-
дат по б1ionor11•1e?1G1тe наv1ш.

• , . Оп11т1111ят каб1111ет на Лешш·
rрадс1шл държавен ун11верс11тет.
На масите и спе1111ал111, постаnю1
стоят 11ут111!1Ш. увнт,t В МРР.JЯ, То-
ва е своеобразен 1111кvбатор за
СТОТJЩII яnца, ОСТ'аВРIШ от rолеАШ·
те, крас11в11 пеперуди , а дъбовата
копринена б?•l\а ?.,е.1 11rатния им.
тр11д11е•ен живот.

Твърде любоп11тт111 опип1 с тези
орнгиналвн J1ас<.нт,ш nJ)("ветда
к.,н1111дnм.т по б11олоn1•1есюrте нау-
lШ е11то,10.1огът Апенсандър
Да111тевсн11. брат 11а геобота1111на
в !{а3аров11•111 - праправнун на вe-
llНIIHII п? Пуmкш1„

Научната дейност на Аленсан'
дър Да1шлевс1ш има огромно з11а-
\/е1111е за селското стопанство в от·
делните раi!они на Съветск11я
съюз. Неговите науч1111 трудове по
анлимат11зация нг дъбовата копри-·
неиа буба, която да?а много ценна
копр1111а. създадоха възможност на
много нолхоэи да се заемат успеш·
1ю с отглеждането ii.

Неотдавна на Александър Данп-
11евс1ш въэлож11ха задачата да ръ-
1ювод11 още един участьк от рабо-
тата: тoll е назначен за дире1стор
на 11ау•1110·11зследователската лесо·
стешJR ста1щия при J1е1111нrоа11ск11я
у1111оерс11тет, 11амИРdШа се в Нур-
с1<ата област. В тази crn1111flя 11аvч-
111rте сътруд111щ11 търсят ш1ll·добµ•1
средства за разрешаване 11а на/1
в:ннната аърчшвна :?а.дача - no·
ле,ащ11r111Уl'О развъждане на rop11

В 11all-бn1r:iнo време праправ,1v-
нът на ветrкr111 рvс?и поет п?,uю111
ще защ1m1 докторсната си днсер·
та1111я.

Тапз жявеR'I' п работят за благо·
то на своя наоо:t пото,щнте н, ве-
л11кия руски поет А.пе11саи.11ър ?Р:
rеевн? Пушкви.,

ЦВЕТНИ ·плдНАТИ

ЗА ПУШКИН
Държавният литературен ыузеl!

е издал по случаll юбилея серия
цветни плакати с общ ТИРВН< 4 5О
хил. екземпляра. Тази серия запо•1-
ва с плаката сЖизненият път на
поета•. На пла1сат11те са. поместени
репродукции 11а стари1ш11 гравюри,
литограф1111, р11су11к11, 11зказва1111я
эа Пуwнн11 от аел11кн'l'е руски кри-
тици Бели11сК11, Черн11wевснн, До-
бролюбов, отзиви за поета nт t{. П.,
Огарев, Гогол и Гор1111. Поместе1111
са извадки 11з про11зведе1111ята на
поета н итострацин 1rы1 тях.

За домовете на културата. клу.
бовете и учил11щата издателството
на музея пусна подвщкната излож-
ба сЖ11вот II творчество на А. С.,
Пуwкин•. Енспонатите от десетте
щанда на изложбата разкриват
творческата нстоо11я на отделни
лроизведения на великия поет 11
неговия жизнен път. Двата послед.
ни щаида са посветени на темите
сПушю1н в отзивите 11а демокра-
т11те-революц?ю11ери„ и сНаслед.
ството на вел11к11я поет в ссср... ·

Издава се албум, коllто иоже да
служи за наглед110 помагало при
четене ле?щии за б11оrраф11ята 11а
,поета. за световното знзче1111е на
неговото творчество. за реализма
на поета. эа Пvwюш като създате.'I
на литературния руски език и като
родоначалник на новата руска л11-
тература.

Л[НИНГРАДСНИТЕ ТЕАТРИ

ЧЕСТВУВАТ ПУШННН
Нолеh'ТИВ!lте на ЛСШШГРадСЮ(те

театри подготвят за юб11лея нот1
представ.1е1111я. Анадем11ч111rят one·
ре11 11 ба.,етеи rеатьр на името 1ra
С. 1\1. Ниров. освен неот;?ав1rа пре;?.
ставения 6а.,ет от Р. J\I, Г.11сер
с Ме.111ият ко11111ш•. постаья опе-
рата 1щ Мусоргснн сБ?р11с Голу-
1100•. Ai:aдe\llI'JIIЦЛr MdJШIJ re11·
тьр, осве11 ба.,ет? с П1>111<n311,, ;ia
11ъртвата царюшн• щq г щссе
операта на Чаl!1сопсн11 с F: е11·
О11еrн11•. Акn:.1с1111ч1111ят д11амат11
чt!11 театьр на t11i1e1n 11а Пvш1 'Н
рабоrи над сБорнс Гn,1v11n? В
IJOBIIЯ театър се подготвят ЛОСТП·
.ьовните на с Hci 1ен н1т rост• н на
,сРl!!\ЗРЯТ CКЪП№IIIIKJ>1
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ИВАН НОВИКОВ

А. с. ПУШКИН и „СЛОВО о ПОЛКУ игоивг

. '.

сСлово о полну Игоревеэ , гени·
• апна русна поеив ar нрая на два·
яадесетия век, б11ла напечатана за

· първи път в 1800 година, По та-
нъв 11ач1111 може да се наже. че
.сСловото• е почги връетнин 118 А.·

· С. Пушнин, който се родил в
· 1 79 9 г. В творческия жноот на ГС·
• н11ал1111я поет то е изиграло не мал-
на роля.· В семействоте на Пушнниови. тол

. нова отэивчиво за всички лнтера-

. турrш нов111111 11 събития. не вед-
наж са се водели разговори II спо-
рове за сСловото•: достатъчно е
да си сломния. че на гости у баща-
та на Пушюш Сергей Лвович е ид-
вал 11 Нараизин, аиаиенитият нето-
рин, нойто сам е проучвал този
паметник на миналото. А маяинят
Пушнин още ат ранно детство чув-
ствувал неволно влечение към ли-
·тературата. Ero какво е написал ба
ща му Сергей Лвовнч за това:

сОще• като дете той покаэваше
голямо уважение към пнсателите;
Нямаше шест години. когато вече

.разбираше, че Николай Михайпо-

.внч Нараиэин не е като другите;
Една вечер Николай Мнхаnлович

·беше на гости в къшн, седя дълго;
През това време Алексвндър, сед·

·Jшл срещу него. се вслушваше в
разговора II не сваляше очи ат не·
гоь ,

• И. разбира се, няма нищо неве-
•роятно в това, че още тогава нещо
ее е запазило в паметта на детето;
за да израстне в значително явле-

.· ние от творческия живот на пое-
та. Защото танива основня теми;

.нато темата за Петър Велиюr или
. темата за Борис Год.УIIОВ, са СВЪР·
·за1111 именно с първите съанателни
.rод111111 от живота на Пушкнна..

Отечествената война от 181 2 г.,
·В въстанието на първите руски ре
•волюц11онери - де11абр11ст11те - в
:11 8 25 r. са двете основни нстори-
i'1есю1 събития, конто са имали ог-
роино, решаващо влияние върху
•оформяването на обществените и

1• политически възгледи 11а гениал-
. ння поет. Здравото, патриотично
f!УВСТВО за родината, предаността 11

вярността към идеите 11а свобода-
та- всичко това е свързано много
•zясно с героичния подвиг на руския
народ, който ВЪЗПРЯЛ II съборил П1
гантсната лавина на чуждестранно-
то нашествие, и от друга страна
с оня ПрЪВ открит повик за борба
срещу самодържавието II крепост-
ничеетвото, нойто напредничавата
янтелнгенцня от името на народа
отправила,

Издирвайнн литературните влия-
вия, под въздействието на ноито
се е създал поетът Пушкин, преди
об1111J1ове110 много приказваха за
влиннието па чуждестранните пи·
еателн 11, разбира се. главно на
Вайрона. А сам ПУПП!Ин пише за
Вайроновня сД011 Жуан• :/ «Той
няма нищо общо с Онегангв Ала
върху Пушкнн несъмнено е влияе-
,ло родното «Слово о полну Иго·
-ревеь , Не само следи от това влия-
ние ние намираме при внимателно

·.четене на Пушннновнте произведе-
-ння, но, което е още по-съществе-
-но, можем да говорим за пряка
·родственост межд.v поетmrата на ав
'!'Ора на сСловото• 11 поетиката на
Пуmк:нна.

Втората година в лицея Пу-
mкин вече знаел и изучавал по
христоматията ,излязла тъкмо в
годината Ila Отечествената война.,
.ОТИ'Ъса от еСловотоь под название
•сСрате1шето на русите с половци-
if'С•. Резултатите от това внииа-
тепно научаване на старинната пое.

. ма намираме вече в първото голя·
.,i,o проиэведенне 11а Пушкина сРу·
слан и Людиилаь , И цействително..
ето една фраза от обръщеннето 11Ъм
.яр-тур-Всеволодаэ сН.U.10, Ту,р, по-
·?щ>чаше. своим элатыми шлеиом

• посвечивая. тамо лежат поганlе голо
вь( половецкиеь , и ето някои сти-
хове от Пушкинооата поема за Ру-
слан , 1101!то се бие с печенегите:

с.•. Где ни просвищет грозный
меч,

Где нонь сердитый ни
ПР0)1ЧНТСЯ,

Везде rлавьr слетают с плеч...•;

Не може да не се отбележи. че ?
самата развръзка на тази ранна
Пуwкююва поема дава една карти-
на. която далеч надхвърля история
та за похитяването на Людмила 11
нейното търсене. Това е картината
на Нинев. обсаден от печенегите,
които по онова време безпокоели
Рус не по-малко от половците. А
то е вече нсгинската тематика на
-сСловотоь : борбата на младата
възннкваша държава с вражесннте
снитничесни племена.• Най-важното за творческата био-
графия на Пушкин е. че тази древ-
на pycna rеронческа павест е легна
па в поет11чес11ото съзнание на Пу-
wкнна тъкъ10 в ТJ)евшю1ата н вели-

Специална статая за ,Латературен фронт•

чествена годнна, когато Русия от-
ново е преживявала нашествието
на чужденци. Вдъхновеният патри
от11зъ?1 на генналнnя певец на древ
1ra Русия, крllто още в ония да-
ле•11111 вреыеnа преживявал своята
бурна младост. се е слял с-ьс също
тъn горещия патп11оn1зъм и обнч
към родината на 1шод11я поет·лиuе·
]ICT.

Та това са билн същите ония
дни, за ll'OIIТO Пушкюr ПО·НЪСIIО П\1•
сал:

с Вьl помните: те1иtа за ратью
рать.

Со старшнмн мьr братьmш про-
щаm1сь

И в сеиь наук с досадоn возвра-
щал11сь,

Зав11дуя тому, кто у1111рать
Шел мт10 нас.•. •
Трябва да се отбележи иаи в е,ц·

но <Yr наl!-рашште CТIIXOTBOpelll!Я
( 1 81 4 г.). знаменитото с Възло>1е·
1?а1111я в Царско село•. 11оето Пу-
щюш чел в прнс-ьствието на Де/)·
жавнн. самия'!' образ на старите по
ет11 Державнн н Петров напомня
образа на Боян от сСловото•: те
сгероям леснь бряцалн-струнам11
rромозвучньlх лнр•, а у Боян
сжнвьlе струньl• - ссамн ниязе?t
славу рокотаху•.

Но '\rаll-яриото обстоятеЛС'l'Во, кое
то при лоетнчес1rото възприемане
на сСловото• се е :1апечатало в
съзнанието на Пуш11нна, е дълбо·
но руският образ на б11т11ата пред
ставена нато пир. с'Гу кровавоrо
вина не доста, ту лнр докончаша
храбр1111 русичи сватьl nопоише. а
сами полеrоша за земmо руСJ1ую• .,
И у л11ценста Пушкнн рус1ште 0011-
1111 слетят на rрозньl!! пир• I В ТО·
ва ст11хотворенпе са щ1ьснаrn и
други подробнОСТI!, взети от сСло-
вото•, 110 ние взехме образа на
лира, защото тоn и по·11ататъ11 се
среща в творчеството на Пущ11и11а.,

Много ГOДRHII ПО·l('ЬСНО, в СТIIХО-
твореннето сБородннска годишни·
на• (1831 г.) Пушюш J<азва за
француЗ11те, които са реш11л11 да
дрънкат ор·ыюr? срещу русите:

«Знаномьrи пr1р 11х машrт в11ов-
Хмель11а для них славянов нровь:
Но тяжно будет их лохмелье;
Но долог будет сои гocren
На тесном хлодном новоселье,
Под знаком северньrх полей!•

Когато препрочитащ п11нведе11ите
по-горе стихове, чувствуваш колко
безсиьрn1а е поезията на Пушкнн:
тези стихове са n11ca1111 сякаш
днес и чувствата. с конто са нзtтьл
неин, са сянаш наши чувства.

В тази 1n,ca статия 1111е можахме
само да набележим темата сПу-
ш111111 н «Слово о полкv Игореве•.
«Словото• е нмало II друn1 отраже-
1111я в творчеството на Пушкнна, то
го е вдъхновявало, може да се ка-
же, през целия му живот. Toll е
следил работата на }Иуl(овскн по
превеждането на сСло.вото•, сви·
детелство за което намираме непо-
средствено в поезията на самия
ПуШl(НН, ноllто мечтал за с1,ритнч-
ното• му нздание. Интересът нъм

тази негова работа не напущал Пу·
ш1111на дори 11 през последните дни
IIJJ<!дt1 съдбоносния д.vел.

Пушии11 е проявявал 11знлючите
лен интерес ю,м народното славян
ско творчество н към езиците на
славm1сю1те 11ародн, защото нма го
лямо СJЮДСТВо межд.v тях.

Във връзка с това ще 1о111 се в
края на тази статня да разкажа
ед1111 11нтересе11 случаn. В Нр11м, в
11нсателсю1я поч11вен дом, една РУ·
ска писателка една вечер рецнтнра.
ше наизуст началото на сСлово-
то•. Завърза се жив разговор. Ме.
жду нас mraure едни българ?u1. О1<а
за се, че тоn разбира много 11еща
в то?н старорусхн текст.

Тогава разговорът м1111а върху
jЮДСТВОТО на DCIIЧJGI СЛВВЯl!СJ(Н езн
ци помежду ю.1-ед11а тема. 1«>ято
е ннтересувала на времето вел11к11я
руски поет А. С. Пvwшш.

В съвремею1а иарод?,одеа,01q,а-
rичнв Българял, както и в дpynrre
СЛЗВЯJJСIСИ cтpaim, uвтересът R'Ьnt
l'el!IIII./DIНЯ руски ПОСТ е ГОIIЯМ. При
ятtrо ми беше да получа ат Бълга-
рия бълmрските преводн на двата
мя poatnиa за Пуппmпв и аз се пол·
зува„ or случая да предам в тня
пра31111!1Юl Пуrшtm1овн д11и сърдеч-
1шя сн привет на моите бълrарсКtr
читатетr н да пожелая горещо 1111 ц?
.mrя братеюt бъпrорскu 11арод вс-
тв11ско щасmе в повня му нсторн-
чесю, m,т.

ПЕГАС И ПОЕТ
Басня от СЕРГЕЙ МИХI\ЛКОВ

През късен полуuощен чnс
едш1 поет Пегаса призовава.
Пегас го чул, лете/lки от Парнас
при него вu:хре1ю се озовава.
сДобрнii АШ коt!ЬО, чy!IJ -

казал му наШJtнт поет, -
тв служuш i"H годнн:н nl! поред.

при ту/I
от теб 11е виждам полза в тоя свет.
Каквото да иапнша аз. • • ire знns
защо nee 11ЯКО/1 ще ме наругае.
И 11од обстрела на иp1mma mu:
отречен тъй защо е моя cn!X?
Не Ate четат. . . Към мене са вex8/lm1 • ,
ЗащС\ е тъ/1? К8Ю!н са mя таilнн?•
сО, знай, - Пегасът реКЬJt му тогаз, -'
едно 1'1е ?1ами в то3'И час -
полетът вдъхновен със устрем ясев. •
Къде е Пyuuanr - тоз е3двч пренрасе11?
А СПОА!IIЯ лн Clf аз за '1'О3 поет
от тръпюr бивам вннаrв обзет!
Ти пншеш, нека Да се раэбереме
Т11 ПВWеШ във СВОООДJIОТО СИ времf'.
Не виждаш ли - год?ши тъl! поред
възсядаш ме с гърба напред.
Все тъll връз n1e11e заднеmио:w се друскаш,
все тук 11ао11оло препускаш
11 все Зjl старото възД11шаw -
за новото ни строфнчка 11е пшпеm!
Какво? Ще литнем лн със устрем - аз я ти -
вшк, с11оро слънчев де11 ще эзблестН!•.

Наскоро четох две големи
11!трад1m с песни в лоСМ11.
Все тъ/1 Поетът rи рец_я,
редя ги ка?tто ло-преднl
К?швото баба з110е
товв сн бае1

Превел: ТРАЯКО СИМЕОНОВ

пvшкиn и . ,,ПЕСКИТЕ ИА ЗАПАIИИТЕ СПА·вяпи"
Русl(ОТО народно творчество -

песни и пр1шаз1ш - е бнло бл11зко
още от 11all·pa11нo детство на вели-
кия руски поет. Особено в години-
те на заточеннето си в Михайлов·
сное (1824-1826 r.), когато пое-
тът е скъсявал дните си на село с
любимата сн спрнятелка•, стара-
та бавачка Арнна Род11оновна, то!!
оце1111л напълно онова поетично дн.
хание Ila народа. 11оето тя е В'Ъnлъ.
щавала в себе с11.

«Знаеш ли 1шкон са моите за-
нятия? - пrrсал Пушкнн в Петер-
бург на ло-млад,ш си брат Лев. -
До обед пиша бележкн. обядвам
нъсно, след обеда ездя, вечер слу.
шам приказки - 11 с това поправям
недостатъците на проклетото си
възпнтанне. Ноmю хvбави са т11я
пр11казюrl Всяка е една поема•.

В увлечен11ето на Пуш1шна от
народната руска npiuraзкa, както н
в създаването на сПесните на за-
падшrте славяни• се проявява дъл.
бои интерес, нъм националното
славянско творчество. At«> за рабо-
тата на Пуunшн над «Слово о пол-
11у Иrореве• в последната rод1111а
от живота му един от nриятелнте
на поета казва. че о основата на
sсичкн негови размншле1111я в тази
област лежи зi?а11ието на русння 11

друmте славя11ск11 езн11н. това зна-
чи, че Пущк11н е В'ЪЗприемал твор-
чеството на рус1шя народ във
връm,а с поетическото творчество
118 друmте славянсtаt народ11. Въз-
!JИ!tването на «славянската· тема"
у Пуцпшн н осъзнввапето. JJa ог-
ромното и значение се оn1ася t<Ъм

183 1 r., 11оrато тя е възниинала
11 при полс1шя В'ЪПРОС, коllто 11а1<а·
pan Пу1111шна да се замисли дълбо-
1<0 над тоя стар <CIJOP 118 CЛЗBЯIIII·
те помежду нм?>. тъй щастливо
разрешен в наши дни.

Но н тогава, roвopel!Jtн за вели·
1111я полс?щ поет А)\ам Мнцкевнч,
Пушкнн с велmtа сшmатия влага в
устата му мисълта. че n1я «раз-
при• могат да се заме•1ят с пълна
дружба.

Ето с този напрегнат интерес
нъм дру1-ите славянски народи
към тяхната 11стор11я н предания.
към тяхната народна поезия тряб-
ва да се обясни появата на цяла
група своеобразни стихотворни
пронзведен11я, обединени под об-
щото заrла.оие «Песни на запад·
ните славяни•

Жнв11ят интерес нъм поезията на
славяните се зародил у Пуш1шна
още в тощшнте. прекарани в Ниши.
нев. ВъстаFшето на rърцнте про-
тив лотнсниците-тур?щ в двадесе'l'-
те годню1 беше предшествувано or
също такава освободителна война
на В'останицнте-сър611. Главният
вожд на това IJ'Ьста1ше Нарагеорrн
11двал в петербурrския 11?шератор-
с1<н двор. 11огато Пуш1шн1б11Л лице-
11ст. А. в R11ш11нев младият поет се
срещнал с много 11егов11 воеводи.
оt.--ьде1ш да щивеят в емиграция.

Пишещият тези редове в своя
рома11 сПушкин нalior• се докосва
до тази среща на поета със сръб-
ските воеводи. 1(0111'0 бяха нзбяга·
лп от родината си н мечтаеха за
не!!ното освобождение.

В rлуха sнмна нощ в 1837 r. хората на Никола!! I пренасят та/lно от Петербург мъртвото тяло
на Пушкин в Светогорския манастир .

Песе11Та «Славеll• ( сСоловеl!
мой, соловеltно, - лnща малая,
леснаяl•) 11 песента сСестра '! бра·
ти• ( сДва дубочна вьlрасталн ря-
дом - ыежд.v 1шмн топковерхая
о,лна•) 611л11 1"авеmш в творчес'l'-
вото на Пушиlн?а от MOTIIBH. СЪДЪР·
щащн се в известния сборник на
Вук Нараджич н в сборнина на
Гузла от Мериме. макар този сбо9.
н1111 да е бил искрена поцпраока
на френсю1я писател. която е за-
блудила не само Пуш1шна. но и
Мицкевнча II Гьоте.

Но внимателното срав11е1111е на
френския текст II руските стнхове
на Пуш1шн, конто са се и?днn?али
висо1ю над неrо ни. дава една съ·
вършено изумителна представа за
това, 11ак Пушкин, без да бъде за-
познат 11011 зиаll иолио със славян.
сКtrя бит, отстранява решително
всичко фалшиво у Мернме.

«Песните на западните славяни•.
са ПОДХВ'J>РЛенн от руските ".YIJ,Il<И·
нистл в тоuа отношение на подроб-
110 изследване. Когато отново се
съпоставят атделнн места от Ме-
риме и Пушк1111, убедително се ви-
жда l(aK Пущюш е намнра.1 <ПРИ·
блt!Зllтелното•. вярното, под МЪГ·
лнво сточното• и под щюзаично
nоетнчното. Вси•11m места. нонто са
110 френснн де11оратнв110 JtРаснви,
той Ч'!СТО и просто ОТХВЪРЛЯ, отдел·
нн нзразн н епитетн заменя със
свои, нови, придаващи на нещатd
нео611кнове110 убедителен 11ацнона-
ле11 хараБтер_

Трябва впрочем да Се l(ажат ма-
11ар II две думн изобщо за прево·
дите Ila Пушкнн. Те .. разбира се„
не са обикновени преводи, а ссво-
l'iоднн 11ресъздавання• • нонто. оти-
ват поняiюrа доста далеч. 'Гаl(а е
изнщшал н сПНJ)'ЪТ във време на
чума•, така е,създаде11 11 «Андже.
.no•, а 1tъснте. сгъстени 1щто твър-
да 11:tточ11а смола сПодршка?шя на
Корана• почn1 113ЦЯЛО за.,1енят ЦЯ·
пата книга свещена за мохамедани-
?- Често. Пушшш е бл?1зъ11 no пър-
nообра?. ,ю смуз1111ата на те1!ста•,
тъ1шо онова, което nра,вн стихове-
те истинска поезия. у него е вина-
·ги л11•1на. бликаща от неговите соб·
ственн 11звор11,

'Гьll е в а случая Мерн,?е.
«Песните• на Мериме са «ор11-
rинал1>, а руският текст на Пуш.
111111 е спревод•. Но при прочита
н сравняването на ед1шня трудс друmя, ЛIIЧI! ясно. че СТИХО·
вете на Пу1шш11 са име11110 велико-
лепен, пълноценен, дишащ поети·
ческа убедителна 11стнна, носящ в
себе си истинския глас на жноото
минало, чуден ор11ntнал. а редо·
11ете 1ш Мернме - саАЮ лр11бл11зн-
телен. често не съвсем сполучлив
и В'ЪВ всеки случай разводнен 11ре·
вод от тон първообраз.

Без да бъде специалист-славист,
Пушкнн е направил 11звънред110
мноrо за културното сближение
мешду славянскнте народи 11 це·
лнят слави11с1111 свят в тия пРазнич. ·

1111 Пушкинов11 дни ще чествувu
Пущ1ш11а не само като гениален
русн11 поет, 110 о известна стелен
нато cool! обощославянснн поет,
1«>1!то сам е ·?vвст11увал п изразя-
вал в творчеството си това общо
родство.

ГЕОРГИ ВЕСЕЛ.!!!!О!!.

ПУШКИН КАТО ЛИТЕРАТУРЕН КРИТИК

Гениалният руски поет 'А'. С.
Пущl!Ilн е на.шрал време не само
упорито, съзнателно II задълбоче-
но да работи върху своите РЪl(ОПИ·
с11, 110 11 да следи литератур1n?я ;шr
вот както в своята род1111а, така и
о чужбина. Това 11аблюде1111е на m1
тературшш живот е било не само
средство да се уч11. ПyWnlUI често
се заема да слоделtr своите възrле
дн с широката ч1•тателска публн1rа
илн с отдел1111 n11ца. Плод на тази
му де1!11ост ? 1штнв11ото му учасТИЕ!
с-ьс стаnш и реценз11и в редица
издания ,ка·t(ТО в м11огобро1!11ите
му писма. ,

Статн11 "'бележни на Пушюrн са
nе•?атани в iМос1rовс1ш телеграф• ,
сСевер1111 цоетя•, сЛ11тературная
газета", алманах сДе1111нuа•. сТе·
лесноп•, сЛитератур1ш nр11ложе-
1111я нъм сРуски 11иваn11д•. сСъ·
вреыенннн• 11 дР. Пущ1mн не ПР<?-
пусна да отбележи' никое ло-нруп·
1ю литературно с-ьбиn1е. Ton се 1111

тересува за онова. ноето се пише
във връзна с историята па руската
литература, давd статии за нови пи
сател11. Свързан 11№11110 с декабрн-
сntте , l(Зt(ТО в литературното си
творчество, тана н в изназваннята
си той стои на прогресивно демонра
т11•11111 позиции. Посреща възторже
но сВечер11 нpall Днканка• от го.
гол и се мъчи да запази млаДJrн
автор от 11есправедлив11те нападни
на реа?щион11ата 11рнт1111а. Пушюш
отбелязва t(ЗКТО положителните
страни, тана н 11едостатъц11те в 110-
воизлезпите про11Зоедення. У Го-
гол харесва свежия parntaз u ориги
иащю съдършание, обаче е недо-
волен от 11ерв1mя му стнл. В стн-
хотворенията «Тра1011!сш1 елегии•
от ВШIТОР Тепляиоо като главни
ДОССОНIIС'l'ВЗ ОЛJ.)еделя блясъка I!
енергията. 1што 11едостатъци - на-
дутостта II еднообразието.

Пушшrn следи как се представя
русната литература в чужбина.
Във връзка с излизането на Нрн-
о1овнте басии във френс1(Н н нтали-
аt1скн превод, Пушн11н пише дълrа
статия в «Мосновсюr телеграф•.·
Общо тоn е съгласен с предговора,
паП'Иса11 от фра11цузm1а Лемонте.·
Възразява, обаче, срещу nрецен-
1tата. иоято се прави за културата
на Нр11лов. Протнвопоставя се н на
изказването за руския езl!И, за иоn
то Лемонте ТВ'Ърдн, че е повлиян
uт татарите. Въпреки свои патри·
отнзъм, тoll прави обе1т1в1?а лре·
ценна на големия френс1ш басно·
писец Ла-Фонтен. Все в същия сми
съл се въ:n1ущава н от рецензяя·
та на А. Муханов върху ннигата
на мадам де Стал сДесетгодшµно
нзгна,аrеъ, в коilто рецен'зиff се
прави опит да се иронизира френ
СJ,-ата писатетtа.' I .

Пуwннн поздРавл!fВа всеки сnо-
лучлнв превод на· русин ез11н.·
Особено е доволРн от превода на

. сИлиадаъ от Г11ед11ч. Възхищава
се н

· от превода 11а романа
«Адолф• от Б. Нонстан. напра·
вен от ,шяз Вяземс11u. Пише ста-
тив за романите 11а Ватер Скот,,
за Баl!ро11 н негоВl!Т(' подра111я.n'-

. ли, за Шеюzпировите трагедии.,
При това проявява значителни по-
знания, за тогаваШ1111те условия.·

Колкото е способен да се В'ЬЗХН·
ти от поло111нтелн11те явле1111я в
западните литератури, тол?юва е
недоволен от упадъчното н ypoдmr·
вото, което намира място в тях.,

· Негодува от С'Вобщеннето 11а френ.
с1сата преса за ·появата на записки-
те на паршкш1я палач Сансон (у
Пушкнн. Самсон) сНямаше го па-
лачът в числото на най-новите пи·
.-ател11. Hall-nocлe и тоn се яон 11

:Ja наш срам ще 1rажем. че успехът
на неГОРНте залнсю1 ще бъде снг-f·

•рен• - въз1UJl'1<оа Пvwшш. С не
ло-мащ10 възмущение отбелязва н
появата на записките ·на nарнжюш
полнцеl!сни агент Видон. Тези съ·
чнне1111я «са явление не по-малко
оmратнтелно, не по-?Jалко mобо·
пнтно•.

Често Пуm111111 полем11зпра по
лнтератур110-нрнтичнн въпроси,

11ато се защ11ща? tт нападки или
IП,f( l!ЗЛl!за от общи ПРНIЩIШJШ nо-
з,щнн. Много от горепоменатите
стат1111 11 рецеuзни 11мат полемичен
характер. Toll смята. че л11тератур-
1111ят вестн11н н спнса1111е имат DJ{·
соно предназначение 11 в 11111101!

случа!! те не ?tогат да бъдат три·
бу11а за m!ЧНН разпJJгвюr. Порад11
това II не отговаря на 111ypнa1ПIC"nt·
чески белещю1. конто могат да се
вземат 11ато ос1>1>рбле1111е на аоа·
тореното му самолюбие. ОТСТОЯ113
решително обаче 11а11адкн, ко11rо
засягат 11егов11те нде11 и творче-
с1а1 лоз1щ1ш. Противопоставя се
иа непраонлната преце1ша на
сПолтава•, сЕвrен11 Оиеnш•. 11

др. Смята, че щrrератур1111те оnю-
wе,шя между писателите моrат да
се изграждат само във връзка с
прЯЩ1!1'З л1rrератур11а работа -
сиакво 1111 m1тересуват reJ)(Soвeтe
н прашните· rpar.iorn?• От нриrnч·
11ата оцеюrа се 11Знсива су,1е11ост
Bl{}'C И ХЛЗДl!ОlфЪ,ОИе•.

В редица статни п писма Пуш·
к1111 изказва t·11е1111я върху литера.
турна теория. Така тоА. изл11заll1111
от сво11 реалистнчен В'Ъзглед върху
тrrературното 'J'ВОрчество, нpim1·
Jtyвa възгледите на Буало, рвзсъ-
ждава върху IUJаС'Нческата н ро·
ма11тич11ата поезия. 1сато дава пред·
ло•шта1ше на последната пор.ад!!
неl!ната близост с 111нвота. Доволен
е от стаnшта на И. В. Киреевс1ш,
иоllто прави преглед на руската
питература за 18 29 година II опре.
деля самия Пуw1шн 11ато поет на
де!!ствител?rостта. Тоn ,не обич-а
превзетостта. пресилеността. Ви·
соко цel\ll Шенсnнра за това, че
отразява реалния живот.

В статните си ПVШ1а?н теорети-
зира• н върху литературните родо·
ве JI видове. сТочнс,ст н 1фаТ1<ост- ето пьроите досТО1111ства на про.
зата•. В една рецензия за нстор11-
чес11и роман, roll дава следното
определение: сВ наше време под
думата ром.а н разбираме нсто-
рическа епоха, разВ11та в иэмисле.
но ловес,,вуванне•. Пуш1mн остро
1<рИТ1111ува френската теория ;за
трите едm1ства в дРамата.

Особен интерес представя опи·
тът на Пуш1t1111 да определи КЭJ!Во
значи народност в лнтература:rа.
Toll не се съгласява с онези. конто
смятат, че народJiостrа ое състои
в нзбора на тема о? отечесl'.вената
история, 11811ТО н с ония конто ми·
слят, че реl!П!теле11 белег е род·
1111ят ези11. За него народностно:rо
в литературата е· отраже1ше на
вснчнн белези, ио11то добива еди11
народ при конкрет?m .vсловня.

Езшrьт за Пушю111 е средство
'!рез ноето намират 11:iраз иденте
11а писателя. Tori насочва погледа
r<Ъм 11арод1111я езШ1 на обогатява!lе
1щ литературния. От nолJ>Звките,
конто правн в своите J)'Ьноnнс11, пп-
чи шшво внимателно от11оше1111е е
имал lfЪM работата над неrо. Призаимствуването от народния ез11к
обаче нрави тъ1mа разлi111а между
народните думи u вулгаризмите.
Той е протнв еднообразностга, . 110-
ято говоря за ед11остранч11вост на
ума на писателя. Чрез речника се
допринася твърде много за изясня.
нане 11а художествения образ. Ге·
JJOl!T трябва да гов?ри с ре•шl!Ка
на епохата. Пywl!Ilн правилно нзя-
..:нява В'Ълроса за живота 11а дУМИ·
те в за промяната на техния сми·
СЪЛ През раЗЛIIЧНИ Времена, С l!Oe•
то писателят трябва да се съобра.
зяпа. Дори за тан11ва писатели ка-
·rо Гогол П.vw,mн не е сн11зходнте·
лен h"ЬМ езюrовнте им гP<!IIUIИ,

Пушю1н е за честно отношение
l('ЬМ литературните фактн и явле-
ния. Само ИСl(J)СНОТО II честно BHHI<·
ва11е в литературата може да бъде
резултатно за нейното разВ11тне.-
сВ11со11опар11нте наименования,
безусловните n о х в а л 11. вулгар-инте въз1UD1ца111ш не могат ·да удов-
летворят здравомислещите хора•.

.... .. ..__.._..__.. .. .._ __ __.._.. .._ - - ......f

СЪЗДАТЕЛЯТ НА РУСКИЯ ЛИТЕРАТУРЕН ЕЗИК
До Пушюша русшrя лнтерату.

ре11 език в своята основа пред·
став.,ява език употребяван пре-
димно от Соt.дата на ГОСПОДСТВУ•
.ващата мае3 - дворянството.
· Велнката засл?·rа на Пушннна
.се състои в това, че roll освободи
.л11тературн11я език от тясно-кла-
совнте '!)а)tкИ II го направи достоя·
1111е 11а народа.

Б.,11з1111rе предwестве111щ11 u
а111оз1111а съвре ме11111щи на велшшя
11оет се стремят? да пишат на та-
h"ЬВ език, конто да бъдЕ, разбираем
11 приятен са:110 на дворянската
.среда II коnто се употребявал в
1rзяш1111те са.1щ111, подрашаващн na

. западно-еооопеllската, предн)tнО 11а
френската буржоазна ку.1тура.

Пуш111111 в първите с11 произведе·
• 1111я се обявява нато разпа.,ен про-

т11в11111. на салонния дворянски сnш.
С г11евн11 душr поета се нахвърля
11а PYCl(lfтe дворя,ш. IIЗMt HIIЛII на

-11ац1rо11алю1я роден език, НЗКЪЛЧII·
.,11 го, забрави:111 11егов11те основи.

В своето наn-знач11те.,110 оро-
11эведе1111f - романа в стнхове
с Eore1111 О11ег1111•, наречено O'r
ве.,11ю1я пусии 11р11n1к В. Г. Бетт
CIIII енц1ш.1ОП€ДIIЯ на руск11я ЖН·
11от. П:;шю111 пише за онези дв:>·
ря1111, конто са пренебреrва.111 ссъ·
нрознщата на родното слово... за-
ред чуждото дърдорене•. те, заrу·
бн.,и чувството на своя роден eJIIК.
обичат смузнте на чуждите игрзч-
шr, чуждите нречетала•. Вег.11ю1ят
поет по.1чt ртава. че сt.ато )tате'ЭН'IЛ
оа с.,овесност славяно-рус1шя език
нм? беэспорно поевъзходство пое,1
•снч1111 esponencкн•.

Близък по своите по· ,тнчесии
убеждения до денабрнстнте, про-
ннинат от дълбоно демократични
1щеи, nОЕта-патрнот е бил талант-
лив агитатор за демократичното
променяне на рус1шя л11тературе11
еа?ш. за доближаването му до ши·· .. ,·m..ro&. на обществото..,
Toll утвърждава, че JЮдния езнк

. н tыuэк е нзrочник и сред·с,? , за познаване н разбиране на
де llствнтелността.

•Само революционната глава...,- пише roll, - •rоже да обича Ру-
сия тъn. както писателя може само
да обича езика. Всичко трябва да
?rвори в тази Русия 11 в този рускиезик•.

ПротеСТ11раllкн пратив увлечt•
шrята на дворянс1сата върхушка от
френсюrя език, поетът В'ЬЗПяsа
1шумнтелната нрасота в величие·
то на руския езин:... сtверные звукн

Ласкают моn привичныn слух;
И,с любнт АIОЙ славянски дух:
Их )tузнкоl\ сердеч11ы иу1tн

Усьлплены....
( с Евгени Онеrнн•. гл. 3).

Поетът невед1гьж отбелязва в
своите пооизведения, Ч€ русю1я
език е горд, свободен, богат II пре·
красен. дълбок и мощен в своите
обращення н средс1ВЗ. Пушкнн че-
сто е нзтънвал високите AtY до·
стоllнства, позволяващи да се пре·
дава посрtдство>1 лексиката, син·
такс11са, фразеологията на!!-нзтъ11·
че1ште отенъци на АtllСЪлта. Про-
изведенията на nоета се явяват пре
11рас11н об_разцн на рускня литера-
турен f<>ИН.

В канво се състои причината
щото езика на Пуwкнновите лоо-
11зведе11ня от средата на десепе
rод1111н на 19 век да звучи по-дру·
rояче, оn<оmюто ез11ка ю, много
негови съвреме11ниц11?

Основната пр11<J1111а СЕ• заклю·
чава в това, че Пушшrн - в П?Q·
т1шовес на своите съвреме1111нц11.,
сред които с-ьставят 11з1<Люче1111е
поетнте-декабрисn1, а също вели-
КIIЯ баснописец Нрнлов и автора 1111

безсъrьртната комедия сОт ума си
тегли• Грнбоедов - за основа м
своя художfствен език взема не
езика на дворянството .а езика 11а
ШИJЮЮ!Те народни маси. Поетът
пише: сРазговорният език на n'JO·
СТНЯ народ (ТОЗII, KOIIТO не чете
чужди 11ниm и, слова богу, щ, .!11·
разява мислите си нато нас на
френски език) е достоен също тъй
за дълбоюt 11зследван11я•.

Такава хараитеристнка на раз-
говор11ия език на лростня народ в
tтьрвата четвърт на 19 столетие, в
епохата на ннколаевската реак ;11я
е звучала като смело пред11зв11ка·
телство на свободолюбивия демо·
крат. 1rollтo Е• вървял п9отнв уста·
11овен11те трад1щин от управляващи·
те върхове на аристокрацията.

Пупn,ин са1ята езика на про-
ст11я народ достоен за дъ:?6о1111 11з·
следвания.

И, на11ст11на, сб,тьснваlfки се с

От Н. П. ГРИНКОВА
д·Р no фиполоr11чесннте наукн,
проф. от Ленинrра.цсния пе,цаr.

инстнтут .Херцеи•

народа, тоn дълбоко е вншшал в
живия разговоf)Е 11 езl!К, учел се от
народа, възхищавал се от езика
на произведенията на народното
творчество. Toi! пише: сИзучава·
нето на старите песни, пр1шаз1<11 11

пр. t< необходимо· за съвършеизто
позна1х1не свойствата на русння
ез1ш•. В едно свое писмо Пушюш
отбелязва: . . . Слушам прю,аз1111
11 попълвам недостатъците на свое·
то проклето възпнта11не. Наива
и9асота са тtзн npнкaзllIII Вcmia
една ат тях е поема!•

ПуПП111н съветва младите писа-
тели да четат народните пр1шаз·
1ш, сза да видят сво!!ствата на ру·
ския език•. Toll записва прзюве·
денията i:a руския фoЛIUJOp и 1?ато
оценява достоl!нствата 11а руското
народно твор•1естоо, създава във
фоЛl(ЛОреН CTIIЛ прекрасните CII
произведения: сnриказки•. сПес-
ни за западниТЕ· славяни• , сРусал-ка•. сУдавннк•. сГоден11И• 11 др.

В много ат произведенията 11а
великия поет са взети лица от на·
рода. l(QIIТO говорят на IICTIIIICIШ
народен езин. ЧерпЕllки езиков ма·
териал от недрата на широк? 11а·

9одю1 маси, Пуш111111, надарен с
голям поетичен дар, B:!f>ta от тозн
ез1111 истинс1ш прекрасното, отразя·
ващо IICTHHCKH народното, 11ац110·
11алното, разбраното от целия 9ус1Ш
народ. Поетът избягва да употре-
бява мест?1ня говор в художестве·
11ия езн11. В неговите nронз0Еден11я
няоtа думи II обращешш, които да
не обогатяват литературния език.

Бореnкн се с многословието,
]!ЗЛИШIШЯ щ1етрупа11.1.!..,11адут стил
на своите предшественици н лн-
тtратурнн лротнв1111Ц11, 11онто са
създали произведения за едни те·
сеи 11ръг от постоя11н1rте посетите-
п?1 на салоните, Пуuпшн изисква
от худо111Ествения език простота,
правдивост, яснота. Тoli осъжда
писателите, конто мислят да ожч-
вят детската проза с допълнения
и вяm1 метафори, т. е. - с•111тат
сза низост да изяС11яват пред)tеn1
те просто•.

ПОЕ'l"ЬТ противопоставял 11а нз-
m1ш11ите допъ.11нення II вяли а1ета·
форн точността н кратно?тта. сТоч
ност н иоаткост, ето tтьовите до·
стоllнства на прозата - пише тоR.
сТя изисква мисли н мнслн - без
тях бл?стящите изрази за ннщо не
ще послужат•. Пушкнн иа.1ва:
сЩо се отнася до сдога, то иол·
11ото тoll е по-прост. толкова ще
бъде по-добър. Главното ?: 11стина,

l!Clq>eHOCТ•.
И на11сnша. Пушютовuят поеm-

че11 еа?ш, особено прозата ( сНа-
ш1танс1rо дъщеря• сДубровсю1 ...с::Iовесn1те на Белкин•. сПшювадама• и други) са образец на ви-
соко художествен език. ·

прост,ясен, без изл11шю1 блестящи из-
рази. Всяна дума, всяно обращ?ние са грижливо подбрани и об-
мислени. всяка дума е лоставе11а
тъ.t уместно, че спооед велюшя
руски ПIIС8ТЕЛ л. Н. Толстоll -
«по-добре не 611 могло да се ка-же•. Запазените в архивите авто-
графи иа Пушки11ов11те пооизведе·
IIИЯ 1<раснореч110О ГОВОрЯТ 38 товананва голяма работа е извършвал
поета, създаваАии своите велики
произведения. наи rр11111лнво тоА f!
подбирал наll-подходящите думи
и обращения.

Внсока оцешrа на Пушкиновня
език дават мпого руски пнсатели -
1<Ласнц11. Н. В. Гзгол писа сНо-
гато се споыенt• името на Пушкин,
веднага идва чнсълта за руския
11ац11онале11 поет. . . В 11tro, като
че ли в ле11сино11 се е занлючвало
вснчното богатство. сtн,, н гъвка-
вост 11а нашия езю1. Тон поосче ol'
друr11Тf.·, то!! по-11атать11 разwнрн
границите му II повече от другитепоказа всичката му широта...

И. С. Тургенев, rовореl!ин зазначението на Пушкнн за руската
култура подчертава: сНе бива "'
се забравя. •1е нему се падна да из-
пълни ДВf; работи. които в друn1страни са разделени с-ьс цяло
СТ9летие н повече, 1.v.енно да уста·

нови езнка и да създаде• тrтерв?у-рата• Бидеnкн сом велШ1 маllсторна РУСНIIЯ ез11И, Турrенев особено
подчертава ролята на ПушнЮJ в
създаванt.то на литерату9ния езнн:•Няма съм11енuе, че тоА (Пушкнн)
е създал нашия поетнчен, нашия
литературен ЕЗИR и че tta нас и 11а
нашите потомци остава само давървим по пътя, начертан от не·
rовня re1111II.•

Ле111111 оценявашt.• високо ролятана Пушнни при създаването и раз·
питието на литературния език.
Toll предложи на С'ЬВ(>rеюrге уче·
1111 да създадат речник на нстюr·
скчя рус1111 езни. . • речнl!И О'1'
думи. употребявани от класицнте,
от Пушкина до Горки. Спооед Н.
Н. Нрупская, Владимир Илич Лti.
111111 на/I-шюго от поетите е об11чал
Пушкm?а.

И. В. Сталин в своята Нст:>ря·
чecira ре•,. произ11есена на 6 ноем·
ври 1941 ГОД1111а, в 'IIICЛOТO на DC·
л11ките юtена, конто с-ьставят гор-
достта II славата на руската нация
сnоме11ава НА1ето на Пушиюr.

Произведенията на великия РУ·син поет, създадЕ1111 още преди по·
вече от сто го.tини. се В'ЬЗПр11емат
от mироннте народ,?и iiacн на Съ-
ветския съюз, от 11егов11ТЕ• благо·
дарнн потоа1ъц11 ,като )KIIBH, съ·
впеменин и дълбоко разбра1111. Те
са пълни с патриотизъм. 11сn111сю1
хуманизъм и н(уояхваща n'Расота.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА РОДИНА ЧЕСТВУВА СВОЯ ВЕЛИК СИН
Пушкинови изложси

Пушииновнят коинтет от Инсти-
тута за литература при Съветската
акnдемi!я на 11ау11Ите готви всесъ,
юзпа Пушкинова изложёа, която
ще бъде открита в rрад Пушкип,
в Александрсвив дворец на 150·
годишнината от раждането на ве-
линия руски ПОСТ.

В девет зали ще бъдат поясеаени
.експонатн, представяши детските
години на поета, m>ебиваваrrето в
лицея, живота му в Петербург, из-
г11а1111ето на юг II в село М11хаRлов.
сное, работата. му над сБорис Го·
дунов„ 11 сЕвrенн Онегин... по-
следния период от живота в Петер,
<iург, дуела II смъртта на Пуш11ю1.,

Трl!Те централни аали ее посве-
щават на темата сА. С. Пупгннн
и съветската култура•. та.,1 ще
бъда:?: нзаожени каргнни И снулпту-
рн ОТ съветски художшши. МНОГО-
бjЮ!IJJИТс произведения на великия
поет на разлнчните езици на съвет.
-екяте народи, трудове па съветски-
те лнтературоведн, а също II мате-
риали, покаэваши пресъэдаванего
на Пушниновите теми в театьра,
киното II народното творчество.

В зданието на бившия Царско-
селски лицеl! се открнва изложба
11а тема: сЛнцеi!с1ште години 11а
Пушкинь ,
Пушииновите музеи

. - сТун, в Нишинев, в нашата
Молдавия, е живял великият Пуш-
кннь, разправят кншиневци. в та-
зи любов към Пушнин е ярио на-
раэена любовта на народа към не·
ювия по-стар брат - руският 11а·
род ·И към неговата култура,

Пристиrиал на заточение в Нншн-
нев на 21 септември 1 82О годи·
на, Пуmкин·с.е установява в стра-
ноариеиницата на И. Н. Наумов
на ул. Антоновска 19 (по-рано се
наричала Антонова). В тази къща
n'у?ии живял до средата на 110?1-
вря 1 !120 година и там написал
сТИХотв()реНИRТа; сЧерният шаль ;
no мотив от молдавския Фолклор,· •Лозе„ и сДъщернте на Нар11-
rеоргн• .·

1Э къщата-ммэей на великия рус-
ки поет са изложени около 4 О О
·DР?мета: фотокопяя от ръкописи
на поета, негови портрети, скулп-
тури, обхващащи целия живот и
творческата дейност на поета.

Нъщата-t.1узеn на п,,шнни се по-
сещава от хора с най-раэвсоёраа-
ни професии, дошли от ваэличнн
-иеста на необятния Съветски
'съюа, учащи от средняте Ii висши
училища, интелигенпия, военни;
работницн и нолхоаниии.

Съ:rрудниците на мvзея четат
!Jенц1111 за Пуш1111и в ?олдавня. в
музея се води научно иэследова
телена работа по изучаване на ни-
шиневсння период от живота и
творчеството на Пуwкии. Готова е
за издаване книгата сП.vшкнн в

·Молдав11я•.
· За 150-rодnшипиата от ражда·
нето на поета от Леиш?rрад ще се
получат допълнително фотонопия
от ръкописите на поета. писани в
нишнчев. Обзавежда се библиоте-
ка И Кабинет за ИЗУ!!НИ эанииавня,

•
·• Всеки ден расте бJ?Оят на посети.
телите във Вилнюсния музеR на
-иието на Пуш?wи. Музеят е разпо-
ложен в имението Марнучяй, което
е прннадлежаао на сина на поета
.,.... Григорий Александровнч Пуш-
ннн, Немско-фашнстнита окупато-
ри разграбиха музея, унищожиха
вначнтелна част от най-ценните
ме!)елн, пренесени тук от семейно-
то имение на Пушнин - Михайлов-
с11Ье и эаграбиха богатата колек-
ция от енники. Готвейнн ее за 150
rоднwF11111ата qr раждането на Пуш-
1m11, сътрудниците на музея са оё-
11ов11лr1 изложбените предмети и са
попълнили иуэеяния ФО1щ С нови
експонати: получили са картината
сПущчин на гости у ПymJtиfl.. -
копие от известната картина на ху-
дсжнпна Ге.

В едни от отделите на изложба·
та, огхрнта по случай юбилея, са
наложена издания на първите пре-
води на Пушниновите пронэведе-
ння на яитвапски.

Специален щанд запознава посе-
тигелите с многобройните издания
на П-уuп<иновите произведения в
Съветска Литва,

I
Луш1'UН и А?ув?

Московската филхармония готви
изложба на тема: сПvш\11111 и му·
311Н81"d•, 1(01!ТО ще се открие във
фоайето на концертната зала на
името. на Чайиовсни. Първ1111т от-
дел е посветев на народното песен-
но творчество и неговото эначение
в жввота на великия поет. Теъ1ата

на втория отдел е - ъrузиналиня
кръг около Пушкнн. Там ще бъдат
изложени портрети на иуэвнанти-
те - съвременници 11а П.vшкни и
Ila компоаиторнте. писали иузнка
no негови стихове - Верстовски,
Одоевски, Яковлев, Внепьгорснн и
други.

Многобройннте матевивли от след
ващнте отдели ще разиажат на по-
сетнгелнте за прикаэннте II поеми-
те, за драматичните проиэведения
на Пушкнн. пресъздадени в иуэн-
нал1111 образи. Това са известните
опери, балети II романси, влезли в
з':!аТIIИЯ фонд на русната класика,
също II най-добрите проиаведення,
написани <'Т съветските коипоан-
тори по сюжета JI текстове на
поета.

На изложбата ще бъде предста-
вено и ваобраэнгелпото изкуство:
портрети на великия поет. гравю-
ри, репродунции, скици и ?кора·
1tю1 за постановките на оперите и
балеТllте по Пушнннов11 СJОиtети.,

•
Лешmградският отдел на Му.

знкал11ото издателство пуска еt'-
рня ш1еси от леиниrрадсlll! 11омпо-
внтори, иаrшсаии .по C'\'lfxoвe на ве-
ликия пс>ет. В това число влизат
новите романси на Б. Rтоз11ер,
романсите на д. Толстоn. я на лау.
реата на Сталниовата премия 10.·
Свир11дов сКаnят листата•. сЗ11·
мен път•. сПри бавачката•,·
.сЗимна вечер• и други.

И;?дава се също сбощщн сСта-
рииин романси•. В него me бъдат
поместе1111 2 О мално известни, п!fе-
си по стихове на Пуuпщи, в · това
число µоманси от А. Аляб11ев, А,·
Варламов и А. Гурилев.

•
За оэна..,1еиуване 150,roд,шnrir-

иaтa от рашдането на ПУWh'ИИ ни·
евс,ште J(Оъtпозктори са· написали
редица нови МУЗIIЮ!ЛИН творби по
сЗиъша веечР". Заслужилrrят дея·
тел на изкуството на У11Ра1111с11ата
ССР. Б. Ме/!тус, е l(ОМПОЗИрал
хорови пес1111 no праизведешtЯта
11а Пушнин• •На Чаадаев• и
сЗиъша веечр•. Заслущилнят дея-?л на НЗJ(уството на Украинската
ССР, лауреат на <!:талииската пре-
мия, Б. Лятошннскн. е обработил
народна песен no текста на Пуw.
1ши «През вълнистите ыъглн•. Го.
лям интерес представлява хорово-
то про11зведен11е на uомпозитора
Ф. Надеиешrо no теl(СТ от знаме-
нитото СТИХОТВОРСШtе сПослаиие в
Сибнр•. Същият автор е написал
хорови произведения по те11стовете
на поета «Въста1111, 0 Гърция,. въ-
стани• и «Славеll, и нуну1шца•,

(]ушиинови четения

По решение 11а Мииистеретвото
на висшето образование на СССР
в университетите, литературните.
педаrоrичесю1те н библ11отеч11ите
11нстнтути, а също 11 в nедаrоrиче-
ск11те училища, се въвеждат е1ке·
годни Пуw1щ11ов11 •rетения. В миоrо
нисши учеб11н заведения в страна-\та са установени спец11али11 курсо-
ве, посветени на разл11ч11н етапи
от творческия rтьт на поета. Ha!I·
добрите изследвания ще бъдат ПУ·
бл11кува1111 като научни трудове на
висшите у•щлнща. Освен това, в
ЛитератуDния и11стнтут на името
на Гop1rn. в художествените. музи.
калиите II театрални висши II cpeд-
l!lf учебни заведения. в уннверсн-
тетите 11 педаrоrичесн11Те инстНтУ·.
ти се провеждат ЮJикуреи за иall·•
хубави студе11тс1ш •работи. посве-
тени на творчеството на Пvшнин.
Темите, св-ьрз?нн с произведеrшя-
та на поета. са вкточенн в плано-
вете на научно-изследователските.
диnломи11Те и иуреови запятия.

I!
Лекции за )l(IIBOтa и ТВОРЧество-

то µ.: вел11ния поет са изнесенн в
даf.'t'111ото село Уб1111сн II в много
други селища от Новосиб11рс1rnя
раl!он. Нлубовете я бнбmютеи11Те в
Новос11бирсн цровешдат Пуцшино-
вя вечери. Пове•rе O'r 5 О ленц11и 11
доклади са про•1етени в ОнРЪшния
дом на офицерите, в Двореца на
п1ю11ер11те, по фабр11ннте. заводи·
те II учрежденията, висшите учеб-
ни заведеи11я 11 училищата. В ма-
w11ностронте111111я завод на името на
XVI партиен конгрес, завеждащи-
те библнотеката нодrотвят читател-
<'На 1rо11ферс1щня върху сЕвrеш1
О11егнн ... Самодеi!цнте от нлуба на
tшето на Клара Uстюш работят
над програма э,а 1о611леllиа вечер;
съставена 11з Пушкниови произве-
дения.

Пуш,шн в изобразите.11,ште
изиуства--

Лауреаrьт_ на Сталrrиовата nре-
мня. 'JЛеа-дОПIIСНIШ на Худоще-
ствеиата а11адемня на СССР xv·
ДО>НИИН'!,т А. И. Лантионов ?тви
за юб1111ея на Пуш111111 нова нар·
тина: сПоследtrоtо посещснnе на
Пуwнии в село М11хаllловсное• .,

•
Лауреаnт на Сталниовата пре.

МIIЯ; снулптопът В. Я. Боrолюбов,
1101/то от много rодющ работи за
да Пре<:'!>здаде образа на Пущнн11,
е завършил, статуя на поета -
представен пзnравен в цял ръст на
брега на Нева.

Юбилейни театрални
представления8"--В Ростов на до11 започнаха

'сПуwrшиови четения•, посветени
на 150-годишннната рт раждането Коле11тивът при московскияна 11аn-всл111шя рус1<11 поет. сПуw. reanp на името на Ермолова, ра·
н11новите четения• бяха откр11ти от ·

Dрти над новата пиеса на А. Глобпредседателя на РQСТОвсння от- пдел на Всесъюзното дружество за
с уmиюr?. Участвуващ11те в пие·
сата по време на гостуването с11 вразпространяване на политичесни Ленинград са се опознали с места-и научни знания, доктоJ)'Ьт по ме- ,

диц11иа проф. n. н. Корганов та. където е ншвял Пуwнни: посе-
След доклада сА. С. Пvumин _ тили са последната МУ 1шарт11ра 11

Ве,'IН!( РУСJ<И п? се състоя го-•----------------·
лям ио1щерт Ьт' пропзве)lепця i1a
поета, нзm.лнен11 от артисти при
областния театър на името на
Горин.

сПушнинови четения• зano'!ftaXa
11 в Новоснб11рен, Иваrюво и други
градове 11а съветските републики.

•
Градсюtят ленторе11J1. кабинет в

Ленинград е разработил специален
цшn,л леющи по случаn П.vщ11И110-
вия 1обнлеn. В бнблrютсюrrе се
организират изложби на книги,
провеждат ее четения 11а Пуш1ш-
нови произведения , и читателски
ноиференции. Клубовете и до&rо-
вете за 11ултура, подготвят пред·
ставлення и вечери на художе-
ствената самодеnност.

•
Ленторсrшят наб1111ет при Комп.

тета на нултур110-просвеr1111те у•1ре-
жде11ня при Миннстере1111я съвет
на Армеис1?ата ССР е набелязал
да проведе в rрадовете н селатn
па Армения леr1111111 по случа!I
Пуuпшновия юбилеn. За изнасяне
на леl(Цllите з& ПушJtИи за раRои-
ните цеитроnе и иолхозите замина-
ват лектори, '

В ред·ица ра!lони на Армеи11я
се организират постоянни лектор-
ски групr1, на11р11 за които се чер-
пят от местната интелиrе1щня.
Методичеснияr кабинет пр11 Нщш.

-тета е съставил препоръчна бнб·
JСJtографня на Пуm1rnиовите произ-
ведения и на .литературата за ве-1ли11ня поет, издадени на аръrеискlf
еЗf!Н-> '

З11мння дворец, направили са 1tз·
п?т до мястото па дУела н са nосе-
тнл11 Пуwк11нов11я дом np11 Акаде-
мията 11а 11ауннте 11а СССР.

•
В Мннсния държавен оперен и

балетен театър па ордена на Ле·
иин от 1 до 1 О юни ще се прове-
де юбилеn1rа ,декада. Ще бъдат
представе1111 оперите сЕвrени ·оне-
rия•, сПю1оnа дама•. сДуброn-
ски... балеnт сБахчисарайсни
фонта11•. Драsматич1ш произведе.
ния на поета ще представят теа-
трите на нмето 11t1 <1н1tо Куnала, 11а
иъrето на Яl(уб Нолас. на името на
Ленннс?1ня l(О?tсомол. Гродиен·
сният 11 Пинският областни театри,,

За три д е с е т и л е т и я съ-
ветска власт. с ъ ч и и " и и я т а
на Пушнии са издадени в СССР на
76 езю<а, в общ тнраш 35.5 ми·
лнона енземрляра. Сбъдна се про-
рочеството и.а прета:

Cлyx'f/r за ыен аавред в Ру-
сня ще П?ll!Je,

Ще промрлви за мене всеки
там сз1rн ....

във npъзtia с 1о6илея, 1rn11гоиз-
дателствата ka Съnетсrшя съюз
rотвят 11зда1111я на Пvщниновнте
процзведення в тиражи. 1rо11то са
възможни само в с:rРаната с 11а-
предш1чаnа. социалнстнчеснu 1tул.
тура. През тази година ще бъдат
издадени повече 11ю1гt1 от Пуw·
юша. ОТ1<0Лкото са били пуспатн
от вснч1ш нздателства на Русия в
пpom,ml(eн11e на трндесет rод11ш1
Д() ВеЛИl(аТа Оl<ТОМВРИl!сна социа-
JIIIСТИЧес1(а революция.

В Дършаввото издателство за ху.
дожествена л11тература излиза в200 хнлnди еr,эемпляра тнраш
едни том Изб11а11и съчннепия от А .

С. Пуwrшн. Н1тrата е илюстрнра:
на със 120 рисунrщ or иа!l:.доори-
те художmщи в страната. В също.
то нздателстЩ> е подготвено азда·
lllfeтo Hai Събрани съчинен:ня от
Пушнин. което се печата на специ-
ална тъшса хартия, позволяваща
да се представят в един том почтt1
ВСИЧЮ! произведе1111я на велИНIUI
поет.

През тази годrша ще бъде пусна•
то в 200 х11ляд11 енэемпляра Tl(·
раж. новото 11?да?ше на Събрани
съчинения от Пуuшин в шест тома
яод общата реда?щ11я на проф. Д.
Блаrоn и Cr. ПеТJ)Ов. Изданието е
илюстрира/Но с рисуюm от А. Гера.
симов, Д Соио;юв - Сt?аля, В. Се·
P<JB и други художшщи.

В Илюстрирани издания (с ти-
раж по1 300 хиляди еr;земпляра)
ще изля?ат «Борнс Годунов•. «дУ·
бровсrшJ., «Повест11 на Белнии•,
малrrnте трагедии ( сС1n,nериякът-
р11цар• .\ сМоцаРТ н· Салнерш,.
сНаме!ПjИЯт гост•, сПир във nре-
ме на чу1\lа" ), с Избрани стихове•.-
Особено rJ)Инслнво се оформят и бо
гато илrоtтрират таrшnа юбилеi1m1
издания като с Избрана лирm<а•
(илюстрации от Н. Ил11и), «Полта-
ва• (11люстр?ц11н от В. Се??в),

Нов филм за Пуш,шн

'сПр1шазии• (11л1остраци11 от В. Мн-
лаwевс1111). Освен това ГОСлиТ11эдаr
пуща за юбилея голяма 11ю1rа
сПушки11·нр11rnна•. в ноято ще
влязат вtичН!I изназва1111я на поета
за л11тературата и литературните
деRци.

В нздателството на АrtаЛmшята
на иау?ште в СССР през тази rод11
на ще Оъде завършено 11зда1111ето
11а 1U<аДеъ111чесното Пъmrо събршше
на съчиненията 11а А. С. Пушшrи.-
Новото 11зда1111е на Пъmюто събра•
ние на съчиненията ще бъде пусна
то в 10 тома.

Държавното издателство за .цет.
ска литература издава в nоооднц?-
та сУчнл11щ11а бнблиотеча• 3 то·
ма избрани произведения. В отдгл.
1111 11здаиия иЗJ1Иза·r сРvс.?ан 11

Л10.цш1ла•, сДубровски•: Приказ.
ните на Пуw1ш11. Готви Cf. с lJy.
WIШHOBa 6ибл11Отеl(а-. с 2 о IIOMe·
ра, лредназ11аче1ш за младите ч11-
татеn11. През тази година дърнсnв-
11ото издателство эа.дете?;а литера.
тура ще издаде 38 IIHHГII <:tr вели-
КИI) поет с общ тиращ 3 милиl'>на
tB5 хиляд11 екземпляра.

Държавното издателство сИзну.
стоо• има оош1n>ен пла11. За юби-
леl!ннте дни ще излезе сборншn,т
сПушнш1 11 театърът•. 11ойто ·ще
съдържа драмаr11ческите ПРОИзве-
деrшя, стат1111те за театьра, откъси
от писмата на поета. Излизат същоn/! пиесите на Н. Паvстовсю1 «А.
С. Пуwнни• и щi А. Глоба сА1 С.
Пуwнин•.

В масов ТIIPIOI< се печата портре-
'ГЬТ на А. С. Пvшrши от О. Ни-
превски. Издават се също таt<а nop
третите. изработени от худошннцн-
те В. Троп111111и и В. Мате.

Издателството сМnада гвардия•'
е турило под печат 6 тома 11збра-
т1 произведения от Пушкнн. а съ-
що ·'ГЬЙ специален репертуарен
сборник за художествената само-
дейност на млацежта. Освен това
една 1ш11га за поета излиза в поре-
дицата сЖивотът на забелешител-
инте хора•.

Гос11ултпросвеТ113дат издава два
сборшша: сНлубна сцена• (драма·
тичес1ште произведения на А. С.-
Пуwннн) 11 сПуwиин в музиката•·
1муз1111ално вокални произsедення
вър?у Пуmнинови ?кстове).

От установяването на съв. власт lJ.O сега съчиненията ш, Пушинн са нsлеsпн в о'копо 40,000,000 е!13.

n
Стр. 7

ПУШНИН
От С. ГУДЗЕНКО

След rьр111а 11а пощваrа атака
скръб на.?еmа ротnта и 11ас,
тук под Башта Щявшща словаnът
1m четеше ?'Шr.Ш!а 110 rm,c.

Може би пропnдl!а.? без следа
rвоА 3ei>IJIЯlt да видиш във Виена,.:._
свощц nro в среща назначена
брата Cl! щастmm воi!шш впдя.

Но коrато с Пуmкви в чужди кът
иеоЧ81$11ВПО IOI сбра съдбата,
за чужбина пяхме с П'ЬJII!a гръд
в Русия месна сред 1rьrлата.

Прuвел Ал. Муратов

Orpoиna работа около 11зда11ие·
то 11а проиэведеи11ята на велщшя
поет разгърнаха издателствата на
съюзните републmm. В У1:раl!на
съчнне1mята на великия рус1ш no·
ет се издават в тираж 2 2 5 хнляд11
екземпляра, в Назахсната ССР -
в _435 хиляди. Нирrизия - 63.4
хиляди и т. н. НаR-добРl!Те поеm я
писатели от братсюrте народи рабо
тят успешно 11ад нови преводи на
Пушюшови произведения. Вс11•11ю
през 1 9 4 9 г. в СССР ще бъдат из
даден11 юшгите на Пvщиииа n пове
че от 11 м11лио?а екземпляра.

На лнтва11ски език 11злизат ред
про11зведеиия на Пуumи11. Пусна се
от печат е1111отсшнюс избрана .?н-
рщса на Пушки11, в отдел1111 изда·

Илюстрация из първото издание
на .Русл11н и Людмила• - 1820 r.
иия излизат сДубровснн•, сНапи-
таис1?ата дъщеря• . сМедипят кои-
юш• и сПр1111аз11н•. ИздатедС'l'ВО·
то за художествена литература ще
присnпи тази година към издава·
не 11а пълни събра11и съчинения
на Пушкин на литвански езнн.-
Академията на 11аун11те 11а Литван-
ска ССР ще проведе научна се-
сия, посветена на велшmя рускн
поет. Организира се голяма иэ,
ложба-за живота я творчеството на
fiушкин.

Изготвя се библиография на
всички произведения на поета, из-
дадени на литвански език.

Узбекското държавно издател-

СССР
ство ще пусне юбиле!!ио издаm?е ка:
про11зведенннта на Пущкин. Наузбекски еэнн ще =3ат два'IЬма от съч11кеш1ята на reнllallJflla
поет. В тях ще се внлючат Щ)И11аэ,.
ю1, а също и дРаъште сБорис Го,,
ду1юн•. «Моцарт и Сзпиерв••сРнцарят с1rьпеР1111К•, сИ-,.
пият roc-n. поемите •Rавкаею?пленник•, сБахчнсараАскн фон,,таи• 11 ЛИРll'ШИ СТИХОТВОреR!lя.

В масов тнраж излиза на уабе!о1
сю1 езин 1шнrа за деца с прRК831t8,
те На Пушюш и nовестrа «?
1"dHC1taтa дъщеря•,•

Но?штеrьт на белоруската рецу&лина по 11ровеждане 150·l'OlllПDIIJIЯ
1обнлеn на поета е уrв,,рдил СЪ/tЬР.жанието на сборника :."зб.РаИR пуш?
1ш1юви произведения, 1,-oJtro се 11311дава на руски II белорусхн e3111t.

В цветно оформени отделвя Jl;)i
дания излизат И..<1..белоруаm рома-нът сЕвгенн ОJ!егии• и сборяик
Пуwкннови приказни. За юбиr.е11
ще бъдат издадени сИзвестня паБелоруската академия на ваущwте• 11 сНауqин записнп П4 Ве11О'
руския държавен уииве))СИТеr пs
ю1ето на В. И.•Ленин•.

В Москва се печата. на армеп,?
с1111 език Пушкииовwrr ))21188 11
стихове сЕвгени Опегни•. "Тоеа tiпърво издание на проиэве?mrето
на арменски ез111<.

Преводът е иа r. Севав, а '1С!'
дожествеиото ОФОРИЯВiUlе на IOIJW
гата и илюстрациите - ua «У11РЖ"
иика М. Арутчян;

Нрасноярсното иэдаТ811С'l'аО iia.ua.
ва за юбилея книгата cЦVIШ\lllf 11
Сибир• - изследване на нзllllc'l'aRЯ
11расноярсю? писател А. Гvремч.
Тази J(Инга е резутат на двaдillce'JIJ
годишната работа на автора 110 J!Эо
учаване на мнoroбµollmml llp!Dlllltl'il
и мемоарнн материали.

Киига1:3 съдържа cлeдHll'te ОТ/{$'
пп: прадеДИ'l'е на Пvuпum в Спб'Rр
(по страниците На cибllPCl!lmt nето,,
писи) - за неговия прадядо?Хаинбал: декабрисnmн:яб
заточеницн я ПУJШ(НИ; ?ую,,. Ji
Сибир от дуела п смърn-а па Пyisr.
кии: велнкият 11рияrел и yчtl'l'eJt Нli
снбирсннте поети и проааяця: l1y!U,I
11m1 и тоболе.княт поет Epiiюe!
Пу_mкпп и HPJ<YТCКНllt" бе118'f1111С'1!
Калашииков; кpaCПOЯJIOIOml JI 'JOI
болени поети - съвреиеп!IIЩII м
Пушкии: сибирекп темп в?ството на Пуmюm: ПYllll!ll!IOI!?
юбrtлеи в царена Русия. :

.
В СЕ.ЛО ГОЛЯМО БОЛДИНО

Селото Голямо Болдиио - сега
районен център на Горrrnевската
област - е rясио свързано с жи-
вота и творчеството на велики;?
pyc1rn поет Пуmю1и. Там. в семеll-
иото си JL\leниe, Пушшш е написал
сМедният ноиmш•. сДама Пrша•,

.и дР., заключителrrnте глави на
сЕвгени Оиеги11„ и много стихо-
творения.

. Стnринният Пуmюшов пapR-?IY·
зеi! се о?ю1в11ва още от ранна про-
лет. През 11uсле111ште години там
са извършени эначнтелин работп:
приведен е в порядък старию11шт
рарн, ?n;,эста11овеии са - вишнева·
та, брезовата и а11ациевата але11.' Паркът наброява· 3. 800 дървета,
две х11ляд11 от 11онто са посадени в
пос:лед!Ште

·
rод111111. Възстановени

са. язовете, посrрое1ш са нови мо-
стчета, бесед1ш и пеllки. Също се
благоустроява любимото мвсто за
разходнн на поета rоР11чиата
сЛу•1Н111111К•.

В парна са се запазили «Пушнr1-
11ов11те дървета•. Предполага се.
Че дъбът. 110Rто има повече от 250
rод1111и, е послушил за първообраз
на поета за пр1шазната му сВ лъ·
ката расте зелен дъб, златна верн.
ra иъrа 11а този дъб•. Там е и ви-

соната борика, J(ОЯТО великият DOI
ет е носадил собствеиаръчно.
. Пълното възстановяване на Пуm.
иииовото имеине ще бъде llaВ'Ьp!D'&
но за 15О·rод11mин11ата от р8Ж,j1ВО
нето ua поета. За тазп эпамена'rе.11о1
на дата в малката къщпчка ще ее
uтнрие музе!I на имеrо на ПУIIIККЯ,о
Сега художниците от rp. Горки ра,
суоат за музея нартпяп, in:>eдc'1'a"
вящн пребивавапеrо на поета •
Болдино. където тоR е 1tPeкapa,t
три сзлатни бопдИНСJ(И есеня•.

Съвременното Бопдино е romai
ih-ултурен цеитьр на Гo.pкoJICКIIJlli
област. В селото има 4 ROnx-.
AIЗШIIJIНO-rJ)aJiТOpRa станцВЯ, ·-
тростанция, много нови къщи. S.
училища, дом на нултурате, кпуб.,библиотека и бо11111ща,

Грнж.пиво се ремоиmра ДOlll'ЬI
на нултур11та па и&1ето яа Пуm,о
rшн. Разширява Се rрадияа'l'а
около дома на Съветите, където на
вясон пиедестал стои бJ)OПЭC)lllli
статуя на поета.

През юни в Болдиио ще IDIII
тършества - хиляд11 съветсня J!Of
ра ще се съберат там. за да п&о
четат юбилея на rеииалпяя ?поет. •

Пущкнн бе я си остава власrn•
rел на мислите на много поиоле·
1шя русин коЮJознторн. Дълбочн·
иата на Пуппшновото влияние над
музиката се измерва, раз(}нра се,
не с колнчестsото на ъ1узиналиите
произведения. а преди всичко с ху·
доiкествено 11стор11чесната роля, с
·иде1!11оестетнч11нте качСС'I'Ва на тази
ъ1уз11на, вдъх11ов11те= на която бе
Пушнииовата поез11я.

Основните люши Jta развнn1е,·
на!l·rолемите събития в русната
класическа музина винаги влизат в
съприиоснове1111е с 1rаследството на
ПуWl(ИИ. Пер1111те на рус111ш po-
iraнc - 11аn-вдъх11оvе1ште образци
на вокалната лир1ша на Глюша,
Дарrо&1ш1<с1ш, Р1шс1а1-Корсаяов,
Бород1111, Гnазуиов, Рахманшюв 11

други вел11нr1 композитори - са
ъ1уз1111а,шо пресъздаване на Пуш-
111111ови СТ11JtОве.

Но особено много сПушшшова·
та• музrща е съсредоточена о o<i·
пастrа 11а руската опера. Това е
1tа11-це11е11 принос в световното 11з·

11уство. В оперите с Пуш11и11овн сю·
жеn1 е съсредоточено nс11чко цсн·
110 с 11оето е с11лна и щюславена
русrсата опера. това е идеl!ността
и съцърн?ателносr,а, t.?arupoд 1:n•
обществе110-еТ11<1ес1111 ред на обра-
щrrе, правд11в11те, м1югообраэн11 •10.
вешrш портрети. вcml'taRнтe нарти-
шt 11а 11арод11ат'а ъ1аса в 11enн1rro
rолеъ111 пор11в11 11 дви>Ке1111я.

Оnределя/!1111 м11оrо вярно Пуш·
'"Illa 1и1то cнall·roлnмa наша rop·
дост JI па!l-пълен нзраз 118 дУХОВ·
,иата сила па Русrш•, М. Гор1ш 110-

атав11 пръв редоъ1 с него свъ.'l!llсб·
ника Глrшна•. Деnств11тел110, 1ta1t·

Т9 Пуw,11111 е родош1.чnл111n< на 110·

в"та русна литература 11 1101!-ярън
израз,rrсл на рус1шя 1шц1101rа.?ен
re1п1II и на. наРQ.111,рстта в иэttУ;

ството на словото. Гл11нна - вел11-
н1111Т съвременник на Пушнни н
пр11ем11НJ( на иеrов11те естетнч1п1
nршщип11 - открива нлас11чесння
период в разmrrието на руската му·
з?на, насочвана , • рено от него по
теq, 1111е1"Э н:1 11uр.>д 1ос!Т 11 реали-
зма. На основата на лаконичната
формула на Глrшна - «народът
създава &?узнката, а ние, компо-
эwrорите, са&10 я араижtrраме• -
са?шят Гли111и1 и неговите велики
ученнцн и последователи създадо·
ха 11аl!-прогрес11вното, пзградеnо на
здРава почва течение в световнатв
11Y31Hta.

В установяването на rлинковата
tm1oлa, във форъr11ра11ето на есте·
тнчшrте основи на руската иласи-
чес11а муз11ка, основополагащо мя-
сто, наред с народно-патриотична·
та опера с Иван Суса11ин•, зае•1а
пародио-епнчната героична опера
сРуслаи и Люд1ошла, - първото
rе11иал110 пресъздаване в дРВМnт11ч-
иа музика на Пуmюшов сюжет. По
своето съдържание, по сер11оз11ост
та II дълбочшrата 11а тона, операта
се разлн•?ава съществеrю от ю110-
шес1сатn поема 11а Пушюш. Но за-
това пък Глшrка с гениална сипа
въплътява в музиката иаR-съще<:1"
ОСIЮТО иа<Jество 118 цяла.та Пуш-
юшова поезия - c.rьичell'IIЯ опm-
11111зъм. ноRто отразява основиатв
чeprn 11а 11арод1111я ъшроглед. Но
умението да съuетава в характе-
рнте 11а своите герои чове•шостта
11 простотата с в11со11ата 11деl!11ост.
Гл1111на ъ?о111е да се nостав11 наред
с Пушкин. И•1е11но затова неговата
еmсч110-rеро11чна опера.пр11наз1<а
111П1ога не ще нзгуб11 нстннсната cr1
11арод11ост, естес;rвеиост, правд11·
вост. Т.111ъв е rлавm1ят repon
11ароде11 в11тяэ. ч11ilто характер е
въплъте11 е бmu:ороgство и 1110!!! 11

Централното студио за докУ·
11ентални ф11л11и за дните на юбн·
лея пусна нов Филм. посветен на
11111вота .и· творчеството на Пушнии.
Филмовият нолеrmш работи в Ии-
ст11тута за литература при Съвет-
сната академия на науиите (Пуш.
киновия дом). Правят се сни1dИИ о
последната нварrира на поета в
Mollнa, съшо в село Михайлов·
ci,-oe, в Кавказ, в Нрнм я Молда-
вия - no местата. свързани с ЖИ·
вота н творчеството на Пvшнн11

I

За фнmiа ще бъде пзползув?на
музика от pyeJ(II КОМПОЗИТОРИ.

=

ПУШКИf/ОВИ ИЗДАНИЯ В

ПУШКИН И РУСКАТА КЛАСИЧЕСКА ОПЕРА
иаn-оогат J(ОМПЛСИС от ИСТИНСIШ на.
родни по дух, сочни 11 светли ме·
лоднн, i:юднреnенн от могъщо II из·
раз?tтелио снмфо1111•1но развитие.
Пренрасни са в сРуслав• жс11-
сн11те иац11оиал1111 образи - цепо·
мъдрената и ОТl(ровена Людмила,
силната в своето вярно чувство Бо-
рислава. А в хоровете на сРус-
лан• иъrа еп11чната мощ на народ·
иото mn1yвa11e, и иешна снръб, 11

чистота на поетнчната лирm<а.
Гл11н11а обработи почвата за 11а·

ц1ю11алиата шнола на pycюrre !(Ла·
сици-исполиии. Развива!!нн заве.
щаните от него принципи, последо.
вателите на Глнш,а вннаrn са се
обръщали към дълбоките 11зточ1111-
ц11 на ПуШ1<и11оnата поезия, ОТ1<р11-
ваi!ки в тях неизчерпаеми стимули
за по-нататъшното обогатяване на
националната муэm1алиа кутура.
Особено забележ11телна роля изнr·
ра Пуmюrnовата поезия в творче-
ската еволюция на Даргом11жснн- композитор, проявил 11з1tЛ10'r!f·
телно n111шан11е към словес1п1я
текст. •Не мога да вървя без не-
го I , . • - п11ше cn&IIIЯT IIOЪIПOЗII•
тор, обръщаnии се отново към Пу-
шюш, Централна част в творческо.
то наследство па Дарrо&п1шс11н
представпява операта сРуеалl(а•.
Като язб1rра на ,пр'\,в поглед -традп·
циоино оперен С!q)((ет с елеме11ти
на пр111rnз11а фаrrr?,зия, Дарго)ШЖ·
сrщ t'Ьздава произведение. което
nrcacя в оперната тrтература прн11-
ц1rп11ално нови черт11. Неговата
сРусатса• е пред11 вcn'Jl<O руска
11nрод110-б1fТОDа, НШЗНСIIО правд11ва
драма, в центъра на 11оято са 1ю1-
внте, itapaнrepнo н релефно очср:

\ J

От А. ШАВЕРДЯН
таин образи 11а об11кновеи11 хора с
тех1111те дълбо1tи преживявания.
Наташа - изм?ъ1ена. напусната де·
во/!1<а - е пс11Холог11чес\ш верен
битов портрет. Превъзходно е на-
писан в маниера на сочната жан-
рова живопис II образът на воде·
11нчаря - небивало в операта, 1ю1-
во, извлечено от 11арод11ия бит лl1·
це. Тези образ11, 1ю11то представля-
ват слошно препп?rrане 11а много
•rовешин начества, на борещ11 се
11 разв11ващ11 се преишвява111111 ·11

чувства, с.? обр11суван11 с точ110 11а-
мерею1 1111то11ац1юн110-мелод11•11111
средства.

Учеюш II rе1111але11 завърmнтел
на търсешmта на Дарrоъr111нсш1 е
Мусоргс1ш, който, обърнал се 1,·ы1
сБорнс Годунов•, 11ЗВЪРШИ 11СТ1111·

.:на реформа в музиrсалиня театър.
Неговата опера е основана на вrш·
матеяиото проникване в самия дух
на народната ыуз1ша, в живите 1111-

то11ац1111 на човешиата реч.
Граъ?ад110 завоеваrпrе на муз11·

1u?л1111я реал11эъм, операта сБо-
рнс Годунов• в ос11ов11ите CJ! чер-
ти е въплъщение на Пуш1tииовата
11онцепция. на Пуиmнновня зами·
съл, на Пуwю1новата характерн·
стнна на деnетвуващите лица, чак
до Пушюшовите 11нтокащn1. Дор11
в оорпсуването на народа- в наn.
rеm1ал11ото с11 и •1огъщо рсволtо·
ц11011110-11оваторсно завоева1111е -

• Мусоргскн не противопоставя на
Пуш1шна, а развива, обогатява Пу.
wюшовата тема. Пуmк1111овите
щз11ров11 С111щ11 11 траг11ч1111ят образ
на «u,,лчалrrsия• народ 'i МусоР.Г.·

сrш се разрастват в гра11д11оз1111,
стихийно с11лm1 муз1шално-драма-
т11ч1ш платна (прологът, сцената
при Василнl! Блажени, особено
сцената на въстанието нpnn Нро·
ма), стават решаващи кулмннаци·
0111111 то•нrn за муз11кал11ата траrе-
д11я. сАз разбирам народа като· ве-
ЛНJ(а лич11ост, въодушеоова от ед·
на идея - mшre rroщюзirropъrJ- Това е моята зада•щ. Аз се 01111-
тах д.а я осъществя в операта•.

Да бъдеш твор•1ес?111 свързан с
Пуtmшн - значи да бъдеш т.удош·
11m1 11ационал1ю-руснн, 11ароде11.
Име11110 та1('1,В израства пред нас
Ча!11rоiзсн11 - народен худонш11н в
не по-ъ1алl(а степен DT Мусоргсни, и
също като Мусорrони израсъл с
трад1щ1111те на Пуш111111 и Глника.

Понятието за нацнонална муз11-
на бе съществено разШ11рено 11 обо-
rате,10 от Чаi!11овсю1, пр1urоже110
1rы1 задачнте за въплътяването на
CЛO!IШII ПСIIХО'10ГIIЧССНИ образи. ТС·
М!I II сюшети от съвременната му
действителност.

Първото про11эведен11е, в което
на!l-пълно се определ11ха чертите
118 HOBIIR, 11ац11011ал1111н CТIIJI на
Чаnновсни, е операта cEвreш1il
Онегrrи". В 11еR11ата основа е лсг-
иадо великото творею,е на Пуш·
юrи, в което Белннс11И ,rnмира спо·
вече народност, отколrtото в което
11снате дРУГО народно pyciro същ,.
неиие•, което представя реалиите
живи рус:ни хора, ,руск11я народ с
неговата сежедиевиа. домашна, не-
обходниа" философия. Именно
чаn1rовск11 осъществи nоследом·
телио Пуunшновата трад1щ11я за
народността, като най-толямо DP.H•

блюиаване към съвреме?шата деn-
ств1rrелиост и съвремешпrrе хора.

Какво преди всичко дава осно·
ва11ие да се нарече операта « Ев·
reн11n Онемm• пуwrшнско произ-
веде1111е по дух? 'l'ова е муз1шал-
иият ПОРТRСТ 11а Татяна. Следваl!·
ни Пушюш. Чаn1rоваш е успш1 да
предаде величието на този пренра·
сен н1енс1ш образ 11а основата на
положенията, иo1rro р11суnат есте-
ственнте и непосредствеи11 чувства
на рускатв девойка.

Ocнoвmrre черти в творчеството
11а ЧаRrrовскн, проявили се в cEв-
retпrR ОJ1сг1111•, получиха по-ttъсно
раэв11ТИе в друго негово голямо
твореm1е - операта сДама п111ш•.
Образът на Лнза, коnто е по-ната-
тъшно зацълбочаване на 11ац11онал
ния харЗJtтер 11а руската дeвoli1ta,
DJ)el(pa<:Ha в своята дyweвria чн·
стота, внсоната човечност на съ-
дъри<аинето, жаждата за 11швот 11

любов, вярата в силата н съвър·
шенствО'rо на човешкнn идеал -
вснчно това в сДаъ1а пика• е ПО·
11ататъшио развитие на Пуnnшно·
внте трnдиц1111 за народността 11

реализма. С това Ча!11rовсКJ1 из-
дигна MYЗlll<aЛIIO'ro изкуство в чел-
JПIТС ред1щи на русния художестве11
реализъм от 1 9 век.

Между велюште му3ИНаЛmt 1111.

терпретатори 1111 Пушшшовата no·
ези11 видно място принадлежи на
РIIМСНН·Корсакоо rem!8JIIIRЯТ
pycrm 1m1позитор·разказвач, на
певеца на руската природа, вдъх-
новеният пирин, създателят на
иаА11ренрасинте п поетичrm же1•·
ск,1 образи " операт11, на худож·
Ю1Ка, сродил се тясnо с иnродшtта
песен. Вс11Ч'Н11 тезн страю1 11а ху-
дожествеrn<.я облик на Риискн-Нор
саков са проявени напълно n опс·
ра,та .•ПРИК83НВ аа !IBP Ca.1,u11•,

..

сюжетът на която, следваl!на rоч,,
но Пуtmшиоаия текст, ВЪЗПр::к3t11
вежда превъзходно дУХа ш\ JlaPDAf
иата приказна фаитасmна, пe!IIIOI
то богатство, ярrtост, нeltнam рм,,
л11стич11а човечна ооциална ОСНО"
ва. В още по-голяма степен вcп'lltd
казано ъrоже да бъде отнесено д"аi
«Златното петле•. където 11риказ-
110.фаитастич11ият сюжет я вътпеб
шrте иуз11нални нрасоm июа?
рат ярко ре.!ЛИСТИЧИОТО С'Ьд'1РЖ8;1
ние на операта, заиnслена turr/1
сар1<аст11Ч110 сурова сатира на РУ"
си(Уl'() самодържавие. Муэmшпеи
отзвун на революцията от 1 QОб r.?
сЗлат1юто петле• въплътява дъа•
бон11те зам11слr1 118 ХУДО>ННЯКВ 3&
съдбата на родината.

Ние прегледахме съвсеи на ц,?;
лата оперна л11тература, свързана
с Пушrщи, по-специално не спо-
менахме реднца забележиrепия
оперни творею1n ( сНавназнн кон-
11111<., от Нtо11, сМазепа• от Ча!t•
1ювою1, оперите на Рахмаtmнов я
др. ), Но даже този непъпен 11ре1'1
лед свидетелствува, че худоЖ111ЩR4
те от разJl11ч1т поколения и епоu•'
стре,tели се ,rы.1 разлr1чнн стппо-
ве, жанрове 11 теми. винаги с:а
наашрали в Пушюшовата пoe31fll
11еобхо;.нм1m им творчески СТ11111У·

л11. Героичен епос (Руслц а
Люд11111ла ), б11това драма (PYcaJI•
на), •1оиу&1ентална народна !1):tre•
дня (Борис Годунов), ппрпчио
nponl!Rвaиe в душевния crpoll 118

об1n11юве11НЯ човек (Eвre1111n Оне·
nш), народно-разJtазвателиа фаи•
тазия (оперите ка Р1DЮки-Корса-
1<ОD) - какво поразително мноrо•
oбpan1re на cюmem и '118даЧ11, ка,;
къв многостранен обхват 11а чо-
шния ж11ВОr, история, ку11Т)'ра1




