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Abstract: This article examines the image of the
terrorist in Russian fiction from the beginning of
„Художествената литература може да ни
даде повече разбиране относно тероризма,
отколкото политологията.“
Уолтър Лакьор.
В условията на глобализация и интеграция борбата с тероризма набира все повече популярност през настоящия XXI в. А в условията
на информационното общество, чрез медиите и
интернета, терористичните атаки получават „моментално осветление“.
Отразяват се най-вече мястото, където е извършен терористичният акт, броят на жертвите и пострадалите. Терористичен акт, за който никой не

the 21st century. For this purpose, some of the most
famous contemporary works of art with a terrorist
theme are examined. Emphasis is placed on the relevance of the image of the terrorist (and its transformation) both from the last twentieth century to
the beginning of the twenty-first century.
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е чувал, се счита за акт не осъществил целите си.
Колкото по-голям медиен шум генерира един терористичен акт, за толкова по-успешен се смята той.
Хората често остават с впечатление, че тероризмът като социално явление се появява неотдавна. Всъщност терористичната идеология и практика имат много дълга история. Вероятно тя започва
още в мига, в който човекът осъзнава, че чрез терор може да постигне определена цел. Пример за
тероризъм може да посочим от I в., когато терористичната секта на сикариите1 избивали представители на еврейското благородство, застъпващи се за
мир с римляните, или терористичният акт от ХХ в.
(28 юни –1914 г) срещу австрийския престолона3

следник Франц Фердинанд, който довежда до избухването на Първата световна война.
Тероризмът намира отражение не само върху културните процеси и обществото, а и в съвременното изкуство, например в художествената
литература, кинематографията или фотографското изкуство.
Настоящата статия има за цел накратко да разгледа образа на терориста върху съвременната художествена литература в Руската Федерация. Обемът на статията не позволява да бъдат разгледани
всички произведения, но авторът ѝ ще се опита да
акцентира върху по-популярните такива от ХХI в.
В своята монография2 „Сребърният век на руската литература и тероризма“3
В. Петухов отразява влиянието на руската литературно-художествена интелигенция върху революционния тероризъм от началото на ХХ век.
В изследването на автора литературата играе ролята на индикатор на обществените настроения
по отношение на тероризма.
В монографията „Информационен дискурс
на тероризма в контекста на художествения рефлекс“4, отново на Петухов, сравнителният анализ на автора дава възможност да се проследят
характерни черти и особености на художественото възприятие на терора в ключови моменти от
новата история на Русия. Монографията разглежда многостранно руската художествена литература, разкриваща темата за тероризма, както в конкретните исторически условия на Сребърния век
на руската култура5, така и в съвременния период
от края на ХХ и началото на XXI век.
През последните две столетия един от главните канали, чрез който се формира общественото
мнение в Русия, е именно литературата. Както сега, така и преди сто години, образът на терориста
все така вълнува руското общество. Именно този
интерес придава актуалност на настоящата работа.
Тероризъм (от латински: terror – страх) е понятие без приета международна дефиниция. В
„Голям тълковен речник на руския език“, терор
се тълкува като „остра форма на борба срещу
политически и класов противник с употреба на
насилие до физическо унищожение“6 Тероризъм се дефинира като „политика и тактика на терора“7 За целите на настоящата работа можем
просто да определим тероризма като употреба
на сила и заплахи с цел постигане на определе4

ни цели (често политически). Както вече бе споменато, образът на терориста не е ново явление
в руската литература. В художествените произведения в края на втората половина на XIX в. се
появят герои от типа на нихилистите.8 По-късно
се наблюдава еволюция в образа на нихилиста:
нихилист-революционер-терорист.
Тук трябва да отбележим, че революционерът-терорист е представян и с положителен образ в руската литература. Всъщност е герой в
повестта на П. Чехов „Разказ за неизвестния човек“ (1983 г.). Героизацията на образа на революционера - терорист се поддържа и в началото на ХХ в. от писатели като Л. А. Андреев, А.
С. Грин, М. А. Осоргин и др. През 1907 г.9 обаче в повестта си „Тъмнината“, Леонид Андреев
за първи път показва революционера - терорист,
който се съмнява в своето дело.
Образът на терориста след октомврийската
революция в политически аспект претърпява различни трансформации от троцкисти, контрареволюционери, предатели, врагове на народа, капиталисти и т.н.
След разпада на Съветския съюз Русия преживява сериозни икономически и политически промени. Икономическата криза, обхванала страната, довежда до понижаване жизнения стандарт на
населението и повишаване нивата на престъпността. Политическите промени носят със себе си политически кризи, войни, екстремизъм, тероризъм
– културен, социален, политически и икономически. Терористичните актове като тези в театъра на
„Дубровка“, в Беслан, дерайлирането на пътническия влак „Невски експрес”, който свързва Москва и Санкт-Петербург, серията от взривове на жилищни кооперации в градовете Буйна́кск, Москва
и Волгодонск и още много други терзаят политическия, обществен и духовен живот в Русия.
Тези промени и събития няма как да не въздействат и върху литературния живот на руското
общество. Все пак литературата оказва влияние
върху формирането на гражданската позиция и
нравствено-духовните основи на личността.
Тероризъм в художествената литература не е
ново явление, но е много по-актуално. За разлика от миналия век, където образът на терориста и
моралната проблематика вълнуват литературите,
днес политическите идеи и обществените процеси, свързани с терора, са на преден план.

Често може да бъде чута фразата :„Не всички мюсюлмани са терористи, но всеки терорист е
мюсюлманин !“. – Съдейки по произведение като „Дневник от Беслан“10, „За любовта и терора“11
или повестта на Сергей Герман „Другият“12, може
да останем с впечатление, че „Не всеки чеченец е
терорист, но всеки терорист е чеченец.“, дагестанец и т.н.
В редица творби в образа на терориста често
представени чеченци, дагестанци, кавказци или
други представители на републиките, изповядващи ислям. Образът на мюсюлманина-терорист може да срещнем в „Дневникът на самоубийците.
Хадижа“,13 „Училище на смъртта14“, „Невеста на
Аллаха“15, „Земя на войните“ 16 и още много други.
Образът на исляма като заплаха също е актуален. Този образ може да бъде проследен в романа „Джамията – Парижката Света Богородица“ от
Елена Чудинова17, където ислямът се обявява за
държавна религия, а Парижката Света Богородица се превръща в джамия подобно на „Св. София“
в Константинопол. Старите европейци са заточени в гета, а дъщерите им пратени в хареми. Католическата църква минава в нелегалност.
Противовес на исляма виждаме в романа на
Мария Магдалина „Деца на перестройката. Внимание!“ В него християнството и връзката между
младежите и Руската Православна Църква са противопоставени на тероризма.18
Русия е многонационална и мултирелигиозна държава, която в течение на векове е успяла да
синхронизира съжителството между различните
народи и религии, намиращи се в нея. Събитията от 90-те години обаче, (религиозните и междунационални конфликти в Русия) няма как да не се
отразят върху обществения, политически и културен живот на Руската Федерация.
Политическият живот и социалните проблеми в руското общество намират отражение в романи като „Санкия“19, „Птичи грип“20, а в романа
„Терорист“ 21 членове на екстремистката организация „ Руски трибунал“ обявяват война на „предателите на Русия“ (имайки предвид бизнесмените и политическите деятели). В „По-добре да
остана там“22 авторът се фокусира върху криминална организация, която извършва терористични
актове и поръчкови убийства на територията на
Федерацията. Описана е нелеката съдба на мла-

дежите от простолюдието, замесени в „играта на
смъртта.“ Ненапразно историята е предшествана
от фразата „Героите на книгата дори не са предатели на родината, а нещо по-лошо“. Не можем да
пропуснем и нацисткия елемент и съпътстващия
го терор в повестта „Черен квадрат“23 или романа
„Русия се пробужда“24.
Посочените по-горе произведения имат за
цел да покажат, че икономическата и политическата нестабилност също генерират терор, а не
само религиозният25 тероризъм.
Вече видяхме, че тероризмът като елемент на
социално насилие и част от общественото битие
е отразен в редица произведения на съвременни
руски автори. Критики към властите относно механизма за борба с терора също намират отзвук
в литературата. Руската журналистка и писателка
Юлия Юзик26 в книгата си „Дневник от Беслан“
критикува цялостната политика на руските власти
в Казваз, а книгата ѝ „Невестите на Аллах“27 28
е посветена на жените, извършващи самоубийствени атентати в Русия. В романа на Александър
Проханов „Господин Хексоген2930“ се разглеждат
събитията от 1991 г., по-точно серията от взривове на жилищни кооперации в градовете Буйна́кск,
Москва и Волгодонск. Прохранов акцентира върху нарастващата терористична заплаха и провокира недоверие на гражданите към силите за сигурност, които от своя страна благоприятстват за
развитието на тероризма.
„ФСБ взривява Русия“ от А. Литвиненко и
Ю. Фелштински също се акцентира върху серията от взривове на жилищни кооперации в градовете Буйна́кск, Москва и Волгодонск. 31 и е с меко казано критичен характер към руските власти.
В романа „Призрак в театъра“32 авторът А.
Димитриев разглежда съдбата на стотици хора в
театралния център Дубровка. А романът „За любовта и терора“, Едуард Топол, детайлно описва
събитията на същия терористичен акт, пресъздавайки емоциите на главните герои пред смъртта и
показва човешката слабост пред терора. Като антитеза на насилието Топол противопоставя любовта. Авторът достига до извода, че руското общество се превръща все повече в нация, на която
състраданието ѝ става все по-чуждо.
Разгледахме редица произведения, които
представят терориста като заплаха за обществото.
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Но няма как да не отбележим някои от произведенията, които отразяват терориста като жертва на
своите действия и избор.
Азербайджанският писател Чингиз Абдулаев
пише на руски език. Той е създател на хибридния
персонаж между Шерлок Холмс и Джеймс Бонд –
„Агент Дронго“.33
Дронго е агент на специалните служби, притежава отлични аналитични умения и се справя
отлично в проблемни ситуации – главен литературен персонаж в 115 произведения на Абдулаев.
Приключенията на агент Дронго включват обезвреждането на терористи по време на Европейското първенство по футбол в Лисабон, Португалия („Залез в Лисабон“34), терористичен акт в
центъра на Москва, в който загива дъщерята на
израелския бизнесмен Меир Блехерман („Обичай да умираш“35), казуси с убийства на генерали („Когато умират слоновете“36), ядрено оръжие
(„Ядрен куфар“37) и още много други. Образът на
Дронго има за цел да се противопоставя на всякакъв вид заплахи. В тази връзка можем да посочим антологията на С. Чакмаев – „Антитерор
2020“38, съдържаща общо 12 фантастични повести, които разказват за нововъведенията в арсенала от заплахи на терористичните организации, но
и за способите на специалните служби за тяхното противопоставяне. „Куршум за ликвидатора“39,
„Огнен колос“40 или „Учиха ни да рискуваме“41 са
един малък пример от произведения, които целят
да покажат на читателя, че държавата разполага с
ресурси, кадри и методи, с които може да противодейства на терористични заплахи.
Книгите, посветени на образи като агент
Дронго или на специалните служби, които се борят с тероризма, преобладават над тези с критичен характер без, разбира се да омаловажавам авторите. Критиките от литературните страници
спрямо цялостната политика на руските власти за
борбата с тероризма може да бъде „жълта светлина“, която подсказва, че нещо не е наред в системата и тя трябва да бъде променена.
Тук трябва да почертаем, че войната с тероризма обхваща различни фронтове и идеологическият е един от тях. Терористичните организации
се нуждаят от нови и нови попълнения. Най-често
заради интереса към оръжие или желанието за геройски подвизи младежите на възраст между 13 –
19 г. са най-уязвими на външни манипулации. Така започва борбата за душите на младежта.
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Според нас голяма част от художествената
литература, която включва темата „тероризъм“,
има патриотично-възпитателен характер и скрит
превантивен такъв.
В нея образът на терориста в повечето случаи
си поставя за задача да покаже пагубността, до
която може да доведе пътят, който е избрал един
терорист.
Успешните мисии срещу тероризма от страна
на държавните структури в редица произведения
целят да покажат, че всеки акт на насилие срещу
обществото и държавата ще бъде преследван и
наказван. Образи като Дронго се стремят да „подскажат“, че там винаги ще има някой, който ще се
бори, ще търси и ще защитава.
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