
llзqaнue на 

Bouнama npe3 ХХ 6ек 

ХХ 6ек е 6екъrn на Bouнurлe. 
С6еnю6нu 6ouнu, Bouнu за gе
колонuзацun, конВенцuоналнu 
6ouнu, nре6рапш, реВолюцuu, 
конфлuкn1u с разлuчна uнn1eнзu-
6нocrn ... , формurле на f\ouнarna 
crnaнaxa мнo2ofipouнu. Пonf\an1a 
на ngpeнonю. оръжuе npeguз6u
кa Важен n0Bpa111 6 обла<.л1111а на 
сn1раmе2ш1пы u go()ege go nре
осмuслнне на 60Она111а през в1110-
ра111а nолоВuна на Века. B1;,npe
кu !llof\a с6е1111;,1п gнес noc111a6n 
eguн ноВ Въпрос: наВлn3охме лu 
6ече В "nocnнl(Jpeнa" ера' 

Kнu2ania nре9лага u3слеgВане 
на ра3лuчнur11е формu на конф
лuкпш npe3 2oguнuп1e, какrnо u 
на прогрес;:� на 6ъоръженuтла u 

еf\олюцun111а на сmра1пе2uческ,1mа 
мuсъл. Тя е размuсъл за мно206-
роuнun1е усuлuя u onurпu ga fiъge 
npegf\ugeнa f\ouнama u ga бъgе 3а
щur11ен cf\erno6нunn1 мL1р. 

ПърВu oпum за сuн111ез no въп
роса, ценен 3а 6секu, кou!llo се uн-
111ересу6а 0111 2ео11олu11шческu111е 
nроблемu u съf\ременнur11е межgу
нароgнu оrnношенuя, ma3u кнuга 
е gело на gf\aмa ав1110рu, 63аuмно 
gо11ъл6ащu се 110 ofipaзo6aнue u 
onurп: Жан-Луu Дюфур, въ3nun1а
нuк на "Сен-Сuр", военен а111аше 6 
лuван 0111 1979 go 1982 2., е -про
фесор във Вuсшеnю 6оенно учu
лu ще. Af\nюp е на кнu2с111ы "Ис-

. 111uнcкun1e f\ouнu" ( 1990). Mopuc 
Bauc, npoqщ,cop по съВременна 
ucn1op·un в Yнuf\epcu111e111a В 
Реuмс, е af\nюp на "Външнаmа nо
лur1шка на (f)p;iнцun: gunломацш1 u 
военнu cpegcn1Ba - 1871 - 1991" 
( 1992) u "Межgунароgнurпе 0111но
шенun слеg 1945 г." ( 1991 ). 

Жан-Луu Дюфур, Mopuc Bauc.
Bouнama през ХХ 6ек. Пре6оg: Ина
Васuле6а; консулmанm: маuор Нu
колаu Togopo6; pegaкmop: Мuла
Вълко6а; хуgожнuк: Консmанmuн
Жеко6_ АИ "Проф. Марuн Дрu
но6"_ С., 1999. 284 с. ISBN 954-
430-486-Х. 

Eкcneguцuя 6 
собсm6еноmо съ3нанuе 

ОЛДЪС ХЪКС:1\И 

ДВЕРИТЕ НА 

ВЪЗПРИЯТИЕТО 

�.r;-.��-...м ЬО:S
,! 

Ако "Прекраснuяrn нов cf\яlll" 
е наО-2олемL1яrn роман на Олgъс 
Хъкслu, rno "Д6epume на 6ъзnpu
яmuelllo" е на0-6ажнаmа му не
хуgожесrn6ена m6орба, u аз no
goзupaм, че 3аеgно me ще нa
gжu6enlll f\сuчко gруго, наnuса
но Olll него npe3 gългuя му u нес
покоен жuf\om. "Прекраснuяm 
но6 c6яlll" - еgна 06e3noкou!lleл-

на карп1uн;� на еgна научно конс-
1лру uрс1 на y111onu.f1 със cf\ou111e 
обоgря6ащu нарко111uцu LI Gefie111a 
6 епруf\еmка, с "чуf\сл16еноп10" cu 
кuно, коеmо пре96кус6а 6uр1щ1-
алнаmа реалносn1, сега u32лежgа 
no-npoнuцarneлнa gогаgка 3а fiъ
geщemo om cn1aлuнucn1кun n1e
pop в Оруелоf\с1111а "1984". 

И Все пак "ДBepur11e нJ Bъ3npu
яmuerno" може ga се окаже gopu 
nо-nронuца111елна on1 "Прекраснu
Яlll ноВ cf\яm". През целuя cu жu
Born Хъкслu е Воgен on1 нeoбxo
guмocmrna ga разбере 3а2аgкап�а 
на чоВешкоrnо съ3нанuе, Clllpe
мeж, кoumo го omBeжga orn xpuc
llluянcкuя мuсmuцu3ъм go peлuгu
Ullle Olll Далечнuя И3rnок u калu
форнuuскumе nceBgopeлuгuu. За 
ра3лuка Olll noBeчemo лumepamo
pu-uнmeлeкmyaлцu какrnо на cBo
erno, lllaкa u на нашето Време, 
Хъкслu жu6о се uнmepecyBa om 
наука u много 0111 !llf\opбume му 
лежаrn 6 гранuчнаmа зона межgу 
релuгuяmа, uзкусr11Во1110 u наука
та. 
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ВТОРО ИЗДАНИЕ 
Монографuнmа е eguнcm6e

нomo u,я,юс;mно u3слеg6ане за
жu6oma u m(Jopчecm6omo на
nucameля, 6 което се очерmа-
6а �6ърще�н образ на чо6е.ка
u m6opeu,a Ио6ко6. Аналuзuра
нu са раннumе му noemuчecкu
u белещрuсmuчнu u3н6u, очер
mанu са npннocume му 6 об
ласmm:а на баmалнаmа проза u
каmо роgоначалнuк на бъл2ар
скаmа nщJхологuческа gрама.
Въ3 оцщ6а на 2ом�м жu3нен u 
X.!:Jgoжecm6eн мameruaл са u3-
6леченu npe9nocma6кume" кo
umo oчepma6am nъma на Ио6-
ко6 - u3pacm6�нemo му om на
u,uонален go с6ещо6ен ху.g.ож
нuк-

Сл.еg nъp6o:mo u3gaнue на
кнuга:mа 9:ъщерnmа на nucame
лн, Е:лка Ио6ко6а, nuwe: 

"Pa3m6opux cmp.aнuu,ume 1:1а
ma3u к1;1u2а с u36ecinet1 cmp;1x
- mo6a'se 1щu2а за моа баща - u 
3а6ърщuх ,,emeнerno с бла20-
gарносm към a6mopa; 

Kнuz;:ima на И6ан Саранgе6 
е резулmаm на npogължu•me
лeii mpyg, на мно20 ра3мuслu, 

;:···:::a;:::::;��i�;:rc::: 
ino на Иорgан Ио6ко6 u ga се 
()чертае обра3ъm му каmо чо-
6ек u nucameл. 

Не съм а3, КОАПIЮ Ще g�м
оценка, но моzа ga кажа: ycu·
лuяm:а на all'mgpa не са omu.w
лu наnр<1зно. flpeg н:ас е еgна
�нuга/ кщ�mо Ио6ко6 u него-
6оmо m6opчecm6o omga6нa
чаках,1, н,шчсана 3аgълбочено
u с люб:06 ... ;, 

Kнu2ama "Йорgан Йо6ко6.
Жu3нен u m6орче.скu nъm" е
оmлuчена с нazpagamд 33 лu
mераmуро3нанuе ·на БАН u CV
;•св. Кл. Oxpuugcкu''. 

Щ::::. �:::.:::�6�::е�:= 
nъm.. 1880-1937. Второ фo
m:omuh:нo gопълнено u3gа
нце. Ре9акmор: Марtн1 Герче-
6а( хуgожнuк: Bлaguмup Muн
<te§, АИ "11роф, Марuн Дрu
нq6''. С., 1999. 456 е. tSBN 954-
430·54:&-7.
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Тефmерчеmо 
на Бomuo6 

... Джofiнorno n1eфrnepчe, еgна 
0111 малкоnю gокуменrnалнu ре
лuк6u on1 Велuкuя noern u реВо
люцuонер, оцелелu go нашu, е нe
nocpegcmf\eнo сВързано u ompa-
311Ba някоu orn нau-f\aжнume u 
gрама111uчнu моменmu u enu3ogu 
0111 жuBonia u geuнoc:rnma на Хр. 
Бon1uoB. То е съхранuло неоце
нuмu no cmouнocmrna cu cBuge
n1eлcn1Ba за негоВоrnо noemu
чecкo mf\opчecn1f\o, 3а yчacmue
nю му В н,щuоналноосВоfiоgu
п1елнап�а fiopбa u 3,1 po9oлюGu
Run му no9Bu2. 

Мак;�р 111ексrпъ111 н;� 11103u uн
тересен 9окуменп1 g;i е бuл не
Веgнъж nуГJЛL1куRан R ра3лuчнu 
cnucaнun u сГJорнuцu, (JOceг;i 
Бо111u0Rоrтю ЛL1чно 111ефrт1ерче не 
е 0111печ,11116,ню В самос1110н111ел-
110 L13g,1нue. И е96,1 лu uм;1 no-nog
xoc1нЩ случаu 0111 се,:,1шнuн - R 
юГJuле(1на111а ·1 sо-гоgшL1нuна 0111 
рож9енuепю на Хр. Бo111uoR - 1110
(J.1 Gъс1е LIJ(J,l(Jeнo 5 0111�)<.'ЛН.1 KHLl
.'.l. (Т;1ка (ie н,1пр,1Пе1ю Впрочем 
LI С (JЖOlJHШI Gt>Л('ЖHLIK H,l В,lПIЛ 
ЛeRc-кLJ, uyJ,Щ<!H през l 9U7 г. по 
случ;1(1 150 .'O�JLIIIU 0111 J)OЖ(j!:'IILl
e1110 MLJ.) 

flpP(JЛ,l.',llIOlllO LIJ(J,lllШ' t' OП,
ЩPClliRPIIO по tllНll\Li,J111LJ(1,1 на 
() (JЩОН,1 !)O(J 11 ,1111 ,1 фOII (J,l ЦШ1 
"ХрL1с11ю Бо111(юR" п,с съgеСкп1-
Пuе1110 11,1 li,11юgн,н11;1 GL1t1лLю111e
к,1 "СН. С(�. Кщн1л LI Me1110gL1C1". 
И3с1<1нш'rтю п,ср,ржа п,1ралелнu 

факсuмuлна часm, кояmо npegoc
niaBн на чumarneлurne mочно кo
nue на aBmeнmuчнuR gокумент, 
u нормалu3uран (mранскрuбu
р;�н) n1експ1 на Bnuc6aнuяn1a В 
(JЖOUHOПlO 111еф111ерче на Хр. 
f>orт1uoB, какпю u краnжu nояснu-
111ел'"u бележкu 3,1 лuца u събu-
1пш1, сnоменап1u 5 него. 

Проф_ НИКОЛАЙ ЖЕЧЕВ
(Из nреого6ора) 

Лuчнuяm бележнuк (meфmep
чemo) на Xpucmo Бomuo6. Фак
сuмuлно uзgaнue с разчетен
meкcm u коментар. Cъcma6u
meл u npeg206op: Нuколаu Нu
коло6; cъcma6umeл: Ц6еmолюб 
Hyixe6; nogгomo6кa на факсu
мuлеmаmа: Графuчно cmyguo
"Магенmа"; оформленuе: Веселu
на Заnряно6а- Изg. "Пuгмалuон".
Пло6gu6, 1999. 96 с. ISBN 954-
8336-46-4. 

Поклон 3а Шесmо 
KнL12;1n1a е сглоfiена 0111 жuRL1 къ

соRе - спомени на gеца, pogu111e
лu, учu111елu, gL1peкr11opu, npeмuн;i
лu npe3 Tpelll<l ПJIOгLIMHJJUЯ UЛU 6-
lllO учuлuще "Г!Jаф И2н;�n1uев". Съ
gържа снuмкu, goкyмeнrnu, факсu
мuле111а, nоколенL1Я c111apu фамu
лuu, кour110 са бuлu стълбоВете 
на българскun нu жuВоп1 - Злап1а
н0Вu - KunepoBu, ДжумалuеВu
(Цf\enia u Йорgан), Абрашевu ... 
Прuюmuла е ценностuп1е на бъл-
2арско1110 ceмeucn160, В наu-шu
рок смuсъл можем ga n наре'*'м u 
културна мемоарuсn1uка, ако я 
сраВнuм с кнuгu ка1110 Дuмо-Ка3а
сова11�а "Улuцu, хора, събuп1uя" - mя 
е часп1 om кул111урнаmа ucmopuя 
на CoфuR. В учuлuще "Граф И2на
muеВ" са учuлu му3uканmu, акmьо
рu, nucameлu (ПарашкеВ XagжueB, 
Ценко ЦВеmаноВ - Косе Босе, Map
гapuma Дуnарuно6а, Xpucmo Га
неВ, Лuлu ПоnuВаноВа, Добрuн 
ПеmкоВ, Домна ГанеВа, Нuкола 
Анасmасов ... ); 1110 само1110 е бuло 
музuкално, n1еаmрално, научно 

cpeguщe с ucmopuчecкuя cu музеu 
u apxu6, с opкecmpume cu, meam
paлнume cu nocrnaнoBкu u 6ecm
нuчemo cu "Слънчоглеg"; 6 него е 
npenoga6aл eguн om наu-големu
mе българскu nega203u акаg. To
gop Самоgумо6. 
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Пocлenucнuk 
Послеgна111а лоша 6ес111 

11 lr 

В този с8ят мирът по8таря 
Всичко, 

което Войната му gикту8а, 
gокато мирът съну8а, 

gокато чо8екът 
8 него спи ... 

(Румен /\еониgо8, стих. 
"Братя'� 7988 г.) 

Знае се, че казаното 0111 noen1u
rne u фuлософumе се сбъg6а (асо-

бено ако ugBa om "къщаrnа на съно
Вugенuяmа"). Поеmъm обаче не Вu
нагu знае колко лошu Becn1u носu еg
ноВременно. Знаеше лu Румен Лео
нugоВ, че слеg eguнauce111 гoguнu, 
когаnю е наnuсал me3u cmuxof\e, 
uменно me ще онасло6яm В съзна
нuеmо на eguн om чuman1eлume му 
npe3 90-n1e гoguнu ноВаmа му кнuга 
с u3бранu "Класuческu napчerna"? 
Днес maзu Becm наО-оmчеmлuВо ра3-
чumам. През 80-те Becmma за нес
Вобоgаn1а режеше gyшume нu, ono
Becrneнa om "сuамскuя блu3нак на 

cBofiogaпia". И В 90-llle, В "Tpemu 
ymonuu", "gемокрацuяmа срещу 
cBoбogania" се оmкрояВаше cpeg 
Bouнama "на f\cuчкu срещу Всuч
кu". А gнес у-nлъm:няВаме uзраза 
"На Воuна каnю нJ Воuна". ТоВа е 
общесmВенофункцuоналнаmа 
npuчuнa ge се npenogfiupa u npe
nogpeжga noeзuяma на eguн aB
mop, какmо е cmopuл ЖuВко Же
лев nюВа с noe3uяma на Румен 
ЛеонugоВ. Самото uзgaнue се 
оnовесmяВа npegu Всuчко каmо 
културен факm: cpegcmf\ama om 

npogaжбama се npegocrnaBяm 3а 
u3gaBaнen10 на cn. "Българскu ме
сечнuк", но за чurnarneля е nо-6аж
но, че mам ще npompъбяrn gpyгu 
Becrлurneлu. И me ще goнecam ло
шu Becn1u, защото само жuзнес-
111роumеляm може ga goлoBu жu3-
нерушенеmо. 

Така че заглаВuеmо "Класuческu 
napчema" може ga 3Вучu xumoBo, 
gаже сл0Весноgжа30Во, но Жu6ко 
ЖелеВ го Въf\ежgа каmо "napчema 
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Стр.4 

ПРЕДСТАВЯМЕ' 

Ум.бертd Еко. пет мормни есета. Италианс
ка1 п1,рбо изr/ание. Цpe/Jog: Ирена Кръстеба. С., 
1999, 87 с. ISBN 9SФ6f17�279•2; 

Събранumе б maзu кнuzа ecema - Да се мuслu
6оuнаФа, Вечнuнm фаuщ3ъм, За neчama, Kozamo
на cцettama u3лu3a gpyzuam u Mu2paцuu, mъp:nu
мocm u·нemъpnuмo • uмam g6e общµ xapaкmepuo
muкu. Те са npegu бсuчко случаuнu, pogeнu каmо 
лекцuu uлu акmуалнu U3Ложенuа. И бъnр.екu раз·
нообра3uеmо на meмume, uмam emuчecкu харак
тер, m oecm 3ася2аm оно6а, коеmо бu бuло gобр.е 
ga се npa6u, коеmо t1e бu mрsб6ало ga се npa6u 
uлu не може ga се npaбu на нuкак6а цена. (Умбер· 
mo Еко) 

Влаgимuр Солобьоб. Избрани прои3веgенил в 
gва тома.· Том първи: Опрабgание на gоброто 
(Фи11ос.оф.ил на нрабст8еността). Руска, първо
изgание. npeбog и бъбеgение: g·p Димитър Мир·
чебi бстъпителна cmgguл: g .оц. Емилия Минева;
реgактор: Петър (орано(!; библиотечно оф.ор· 
мление: Красимир AнgpeelJ. С., 1999. 687 с. ISBN 
954·6()7° 1З9·Q. 

Тоба е нau•3ttaчumeлнomo u. 3абъ.рwено npouз· 
беgенuе на py.cкuil мuслumел Bлagu�up Солобьоб 
(1853·1900), 6 коеmо mo.u npegcma6я б ясна noc· 
лego6ameлнocm·c6oume ecmemuчecкu, онmолоzu
ческu, ucmopuчecкu u noлumuчecкu ugeu. Со· 
ло6ьо6 е блещnilЩ фuлософ, ny.блuцucm u noem, 
кoumo бнуwаба нeoбxoguмocmma чо6екъm ga се
nре6ърне 6 ра36uбаща се бръ3ка межgу Земн.о
mо u съ6ърwеноmо Добро. 

:-�. �
�J1д.ософс1#111m fiPitc, foдeN1ume текстове на

!JЛаnщническата любоб. 11-ьрбо .:цзgание„ Сьсmа· 
6(111д�)\ и peg:a1<mqp: �ugия Дещrоба; с, 1999: 341 
с. 

���:���=::6':;;u нe·u3чepn6am огромното 
·богаmсmбо на m,н;ip. nлаmонuческа шнusi на фu
лософцаmа, но u 6 1111>3u о,б'ем pa3кpu6am WUPQ:., 
кuя xopu3oнm, към 'кoumo е глеgа,;\а е9на gълго· 
леmна mpa9uцu�1 еь:39ала нau·6�36uweнum� me-. 
opu.u за любо6mа. , 

<lD КНИЖЕН@шwv 

ПОСАЕПИСНИК 

Послеgнаn1а лоша 6ecm 
От страница 1 

жu6om, осmаналu слеg нас", 
х6ърленu с nocлegнu cuлu om 
noema "npa6o Върху оно6а, 
което е останало от нас.". 

На есхаmоло2uчен nраз
нuк нu канu maзu cmuxoc· 
бuрка - om nъp6omo cmu
xom6opeнue "Не може nраз
нuкъm без мене ga започне" 
go nocлegнomo "Ако Лазар". 
Eg6uн Су2аре6 зая6u 6 еgна 
с6оя рецензия, че cmuxoc
бupкama "Kpau на мumoлo2u-

ПЕРИОДИКА 

яmа" (1997) е краят на 6ec
maлcm6omo на Румен Леонu
gо6, но 6 ucmopuчecкomo 
6реме moзu краu може ga бъ
gе зая6я6ан u зая6я6ан, за
щото усещането за не20 
Все nо6ече се на2неmя6а.
Cu2ypнuяm беле2 за mo6a е, 
че наu-чо6еwкоmо uзбух6а 
8 нечо6еwко (u обратно) -
на mo6a noemъm ga6a c6ou
me onpegeлeнuя-6ugeнuя. 
Cmpaxъm (чо6еwкаmа
cmpaxлu6ocm) е mpauнama 
xapaкmepucmuкa на загуба· 

ma на същносmноmо у чо6е
ка. Тазu nоезuя оmключ6а 
nър6uч нuя страх, кoumo
nре6ръща чо6ека 6 "eguн съ
буgен npoga6aч на нuщо". Тук 
"нuщоmо" нu се npegcma6я 
6ъ6 фuлософскuя смuсъл на 
Xauge2epo6omo "нuщо", а no
emuчecкomo му разгръщане 
е каmо болезнен коментар 
на казаното от фuлософа: 
"Налuчноmо нu бumue значu: 
6месmеносm 6 нuщоmо." 

Не ще реакmуалuзuрам кpu
muчecкu ma3u nоезuя · mя е

"Роgна реч" с но6о лuце 

Еgна 2oguнa npegu края
на мuленuума, cnucaнue
"Роgна реч" се nоя6я6а
npeg Вас с но6о лuце. Еgна 
промяна, npoguкmyBaнa
om съ3нанuеnю, че съgър
жанuеmо на nоgобно uзga
нue се нужgае om nogxo
gящ ecmemuчecкu кон
mексm. Hue обаче няма ga 
се заgоВолцм с.:�мо с maзu 
формална, макар u показа-

mелна за намеренuяmа нu, 
крачка. "Роgна реч" uма не 
само но6 guзauн, но u но6 
реgакцuонен eкun (Алек
Поnо6, И6ан Цане6, Елена 
Бърgаро6а, И6ан Серафu
мо6 - бел. КС). Hawemo же· 
ланuе е ga uзgu2нем cnuca
нuemo на оно6а хуgожес
mВено u културно ра6нu
ще, което cъom6emcm6a
на mpaguцuume му. Лесно 
е ga се каже, ала ucmuнc
кomo npeguз6uкameлcm6o 
menъp6a npegcmou. Защо
то mакаВа промяна не мо
же ga стане uзВеgнъж, В 
рамкumе само на eguн
броu, колкото u ga нu се 
uска. За нея се paбomu gъл-
20 U ynopшno: това е от
онезu целu, за кoumo се
казВа, че nъmяm към mях 
осмuсля nocrnu2aнemo uм. 
Заmо6а нека cu cnecmuм
Beлuкume обещанuя u ga
се съсреgоmочuм Върху
неоmложнumе заgачu. 

КакВо uскаме? Искаме
"Роgна реч" ga pea2upa

аgекВаmно на npoцecume, 
кoumo meкam В лumepamy
pama u езuка нu. А moBa ще 
рече: ga uнформuра aygu
mopuяma cu за mях u ga
учасmВа В geбama, кoumo
неuзменно ga 2u cъnъmcm
Ba. Желаем то ga npuBлe·
че wupoк кръ2 aBmopu с мо· 
gерно сВеmоу�ещане, блuз
ко go moBa на съВременнuя
чumameл, за ga осъщесmВu 
така необхоguмuя mВор
ческu сuнmез межgу nоко
ле н u я m а. В cnucaнuemo
mрябВа ga намерят място 
meкcmoBe, кoumo ga Въ-
6ежgаm чun1аmеля 6 кул
турната cumyaцuя на EB
pona u Балканumе; meкcmo· 
8е, кoumo формuраm по·
крumuчно u заgълбочено
omнoweнue към лumepa
mypнo-ucm opu ческоmо
наслеgсmВо u CЪ(JeOcmBam 
за уm6ържgа6анеmо на 
nлуралuзъм В мuсленеmо.

АЛЕК ПОПОВ
(Из преgгоВора към броя) 

gосmаmъчно позната на чu
mаmеля. Румен Леонugо6 е uз· 
nълнuл нечо6еwкuя cu noemu
чecкu gъл2. Tou е nосочuл края 
- "без мно2оmочuе" - на чо6еw
кuя устрем към безсмърmuе, 
сuреч, края на чо6ека. 

СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА

Румен Леонugоб. Класu
ческu napчema. Избрано.
Поgбор u nogpegбa: Жuб
ко Желеб; xy g.  guзauн:
Ибан Шuшкоб. Изg. zpyna
,,Кауза". С., 1999. 80 с. 

Cnucaн.ue ''Роgна
реч•. lipou 1/1999. Съ·
gържанuе:. Борuс Мuн· 
ко6 • Ympewнu носmал•
гuu. Георгu Focnoguнo6 
• Cmuxom6opeнuя. Да· 
нuела Георгuе6а • Хер. 
мене6muкаmа на робс· 
коmо npocmpaнcm6o 6 
романа "Поg uгomo•. 
Консmанmuн Гlоnоб -
Поmресабащо "Ах!'·' 6 
"Ho6omo 2робuще на 
Слuбнuu;а". Пър6u 
cmъnкu. Ц6еmан Тоgо
роб • Версuфuкацuя.
t6emлuн Русе6 • Дечко 
V3уно6 • yчumeлRm. 
Збuгнеб Херберm 
Cmuxoбe . . Веащесл„6 
Гер206 � • •.. Археолоzuя• 
ma е голяма любо6, с 
кояmо жu6ея go gе.н
gнеwен ... ". Консmан·
muн Еленко6 • Имам лu
Боеt И6ан Хараламnuе6 
• За nucaнemo u uзго6о
ра на сб. с6. Kupuл u Me
moguu. За бас, сеgмок•
ласнuцu. Госmу6а нu 
"Б"лzарскu месечнuк.
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НАДЕЖДАТА 

Поg за2лаGuе "Каnчуцu
на нageжgama" мuналаmа
сеgмuца uзлезе om neчam 
nъpBuяm алманах на gамс
кu я лumepamypeн салон
"Е62енuя Марс". В не20 са 
npegcma6eнu mBopбu на
сеgем съВременнu бeлem
pucmкu, eceucmкu, gрама
mуржкu u noemecu, u eguн 
разказ на самата Е62енuя 
Марс - патрон на лumepa
mypнuя салон .• 

Салонът е основан в на
чалото на 1996 2. u е сВое
образно nроgълженuе на
няко2аwнuя Клуб на бъл-
2арскumе nucameлкu, nро
същесm6у6ал om 1930 go 
1945 2oguнa. Самата Е62е-

Поклон 3а Шесmо 
От страниуа 1 

Kнu2ama е разказ за неn
рuкосноВеносmmа на бъл-
2арскаmа uнmелu2енцuя -
В нея uма eguн 2ла6ен 2e
pou u mou е бъл2арскuяm 
УЧИТЕЛ. Мно2означumе
лен е факmъm, че е съзgа
gена от ce2awнume npe
'nogaBameлu по ucmopuя u 
лumepamypa (egнu om нau
goбpume у нас!) · бъл2a
pucmume Теменужка Ма
нова u СаВа CmouчeBa, 
млаgаmа ucmopuчкa, gu
peкmopкama на учuлuще
mо ИВелuна Спасова - u с 
aкmuBнama помощ на goc
кopowнama му gupeкmop· 
ка Йорgана Пonuopgaнo
Ba, която слеg Геор2u Кер-

meB, Вера Орлова u Наg
ка ДоксанлuеВа е цяла епо
ха за Шеспю. 

това npa6u кнu2аmа жu-
6а часm от бъл2арскаmа
xyмaнumapucmuкa. В нея
uма 2ла6u, nocBemeнu на
патрона на учuлuщеmо
gunлoмama 2раф Нuколаu
ПавлоВuч И2наmuе6,
сВързал uмemo cu с нацu
оналноmо нu u културно 
самосъзнанuе, на нe206u
me nomoмцu от Русuя,
Германuя, Ан2лuя, ШВеuца
рuя. Има u 2лава с gemcкu
cmuxoBe, nрозаuчнu мuнu
amюpu, рuсункu. Тя нu Връ
ща към 6ремеmо, ко2аmо 
npocBemнuяm нu мuнuс
mър акаg. Стефан БобчеВ 
nocmaBя nognuca cu на 

нuя Марс - gyxoBнama мУ3а 
на Вазов u еgна om нau-чe
meнume nucameлкu през
30-me 2oguнu, е npegcega
meлcmBaлa съюза 6 nро
gълженuе на сеgем 2oguнu. 

Днес нeuнume nocлegoBa
meлкu се събuраm 6 аВmен
muчно заnазенuя О gом на 
ул. "Бачо Kupo" В cmoлuцa
ma, къgеmо 2ocmonpueмнo
са nосрещанu om неuнаmа 
снаха Лuляна ЕлмазоВа - съп
руга на Вече nокоuнuя опе
рен n°е6ец ПаВел ЕлмазоВ. 

На 22 anpuл В Сmолuчна
mа бuблuоmека бе npegc
maBянemo на лumepamyp
нuя алманах. Зала "Hageжga" 
бе препълнена, което е

nер2аменmа, 62раgен В ос
ноВаmа на строящата се
c2paga. Иcmopuяma на еg
но· om нau-cmapume бъл-
2арскu учuлuща, съзgаgе
но през 1899 2. u построе
но на ce2awнomo cu място 
В 1912-а на ул. " Самоко6с·
ка" (се2а "Граф И2нarnue6"),
е Вплетена В бъл2арскаmа
ucmopuя - по Време на gBe
me 2олемu 8ouнu то е бu
ло на gBa nъmu болн.uца u 
е Възсmано6я6ано от раз
ру wенuяmа с ръцете на
cBoume yчumeлu, ученuцu, 
pogumeлu. Kнu2ama не е 
nамеmнuк за не206аmа
cmo2oguwнuнa, а nрежuВя
но cBugemeлcmBo, че uма
ме npocBema u образоВа
нuе на e6poneucкo нuВо, че
учuлuщеmо е бuло 6uнa2u
българска сВръхценносm u 
често nлog на gаренuя u
лuчнu uнuцuamuBu.

необuчаuно за nogoбнu
npoмoцuu. Преg nублuкаmа 
бяха npegcmaBeнu mBopбu
на Делка ДuмumpoBa, Божu
gара Цекова, Ирuна Алек
санgроВа, ЖuВа КюлgжuеВа 
u ocmaнaлume - общо 1 7 аВ·
mopкu. С moзu алманах се 
nocmaBя началото на nope
guцa алманасu, кoumo ще
uзлuзаm Всяка 2oguнa. 

МАРИАНА КИРОВА 

Дамскu лumepamypeн са
лон "Ебzенuя Марс". Каnчу
цu на нageжgama. Алманах. 
Pegaкmopu: Делка Дuмum· 
роба, Паблuна Па6лоба; ху
gожнuк: Kapou Paux. С.,
1999. 143 с. 

Прu nocлegнume goBъp
wu meлнu paбomu около
кнu2аmа, uмах щacmuemo 
ga npucъcmBaм в "слънчеВа· 
та златна c2paga" (Галя
йонче6а, оперна ne6uцa) на
cpeщume на aвmopкume О 
с бuBwu ученuцu u yчume
лu. Cpeg се2аwнuя течащ 
жu6on1 на учuлuщеmо npeg 
мен npeмuнaBawe бла20-
gарносmmа за goбpomo, ко· 
ето Шесто uм бе cmopu
лo. 

ЕМИЛИЯ КОРАЛОВА · 
СТОЕВА

Cmo zoguнu 02нuще на
npocбema. Cъcmaбumeлu 
Ибелuна Сnасоба, Саба
Сmоuчеба, Теменужка Ма
ноба. Peg. Е. Коралоба · 
Сmоеба. Изg. "П & П Сла· 
беuкобu", С., 1999 2., 146 с. 
ISBN 954-9730-06-9.
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