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ВИДНИ ЮРИСТИ 

В кнuгаmа са събранu nублu
куВанu В разлuчнu uзgанuя cma
muu, cmyguu u монографuu no 
обща meopuя на npaBomo на за
бележumелнuя българскu учен 
юpucm Венелuн Ганев (1880-
1966), кoumo uзgaBam голямата 
epyguцuя на aBmopa, Вкуса му 
към "npaкmuкama". на npaBomo, 

xyмaнucmuчнume му сх6ащанuя. 
Разглеgанu са карguналнu Bъnpo
cu на общата meopuя u фuлосо
фuяmа на npaBomo: npa6нu оm
ноwенuя u npaBнu uнcmumymu; 
nраВна норма - gухоВно бumue, 
съоmноwенuе със cy-бeкmuBнu
me npaBa u юpuguчecкume заgъл
женuя; ценносmu u ценносmнu 
съжgенuя В праВоmо u много gpy-
2u. Чumameляm ще може ga се за
познае u с консmumуцuоннuя npo
eкm на В. Ганев om 1947 2., какmо 
u с YcmaBa на Българската лuга 
за защumа npaBama на чоВека u 
2ражgанuна - nъpBomo gобре ор-
2анuзuрано nраВозащumно сgру
женuе у нас. 

Венелuн f-ане6. Tpygo6e r.o об
ща meopuя на npa6omo. Cъcma-
6umeл: Нено Нено6скu, pegaк
mop: Албена Наке6а, хуgожесm-
6ен pegaкmop: Емuл Сmанкуло6. 
АИ "Проф. Марuн Дрuно6", u3g. 
"Cuбu". С., 1998. 563 с. ISBN 954-
430-525-4 (АИ), ISBN 954-730-029-
6 ("Cuбu").

В моgуса на 
gecкpunmu6нomo 

Съчuненuеmо на Бърmранg 
Ръсел "Проблемumе на фuлосо
фuяmа" не е om онезu чemuBa, 
кoumo омагьосВаm чumаmеля. 
Но със сuгурносm е om онезu, 
кoumo noзumuBнo u консmрук
muВно npegcmaBяm някоu om ос
ноВнumе nроблемu на фuлосфс
mВанеmо. Не без осноВанuе on-

реgелен каmо чоВек на разказа, u 
В moзu cBou mpyg Ръсел разсъж
gаВа кратко, АСНО, ЛО2UЧНО U goc
mъnнo Върху същносmmа на мa
mepuяma, ugеалuзма, nознанuеmо, 
uнgукцuяmа, yнuBepcaлuume, uc
muнama, 3аблужgенuеmо, 2pewкu
me, за 2paнuцume на фuлососрско
mо nознанuе u ценносmmа на фu
лософuяmа. Преgлага Възможнu 
om20Bopu на карguналнu Bъnpocu, 
ocmaBauкu -6 моgуса на gecкpun° 

muBнomo, на onucaнuemo, каmо 
оmgеля много nо-2олямо мясmо на 
meopuяma на nознанuеmо В сра6-
ненuе с меmафuзuкаmа. Ommyк u 
неоценuмаmа му nолза за nраВе
щuя nъpBume cu cmъnкu В наука
та фuлософuя. 

Бърmранg Ръсел. Проблемumе 
на фuлософuяmа. Пър6о u3ga
нue. Пре6оg u cmamuя: Сашо 
Марко6, pegaкmop: Галя Be3upo-
6a, хуgожнuк на корuцаmа: И6ан 
Боче6. И3g. "Сло6о", Велuко Тър
но6о, 1999. 135 с. ISBN 954-439-
541-5.
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В Софuя бе omкpuma 
но6а кнuжарнuца 

' ЪЛГАРСКИТЕ ОГ
ЩА НА ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА 
ТАТА НА ЕВРАЗИЯ" om Пе

р ДобреВ. Изg. "Тангра". Бъл2., 
g., 261 с., 20х 13 см. Цена 6 

J л_6. + 450 лВ. noщ.paзxogu 

. 269082 "ДВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ВАдобрата лu n'YC ХРИСТОС" om Йорgан
. 1 11че6. Изg. "Тангра". Бъл2., 1 uзg., 

б с., 20xl 3 см. Цена 4 000 лВ. +
сама cu n ро f л8. noщ.paзxogu 

Разговаряме С Димитрti-69083 "СЛАВЯНИ ли СА
в · \ГАРИТЕ" om Пламен С.

U Кристин Василе а, т�ков. И3g. "Тангра". Бълг.,1 
съсобстбенички на "Обс�206 с., 2ох1 з см. Цена 6 ооо 
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От ляВо на gясно: 
Кристин Васuле8а, 
Паулу Коелю и 
Димитрина Конgе8а 

Димитрина КонgеВа и Кристин Василева са роgени през април
1954. Състуgентки 8 катеgрата по английска филология, СУ "Кли
мент Oxpugcкu". Еgната работи gecem гоgинu 8 изgателстВо "На
роgна култура'� а gругата - 8 "София прес". През 1992 г. осно8а8ат
"Обсиgиан'� имайки npeg8ug само еgна книга · току-що написания
роман за България "БоgлиВо сВинче" на големия английски писател 
Джулиан Барнс. После преgстаВят пър8и Джон Гришам с трилъра 
"Версия ПЕЛИКАН". Слеg8ат gруги открития за българския пазар · 
Франсис Фукуяма, Пол Кенеgи, Ърнест Гелнер,_ Ерик Хобсбом, Все 
големи имена' 8 политологuята. Пореgицата им "Към XXI Век" ста
ва популярна, особено с g8e_me книги на ЗбигнеВ Бжежински "ИзВън
контрол" и "Голямата шахматна gъска". В хуgожест8ената литера
·тура техни аВтори са Робърт Харис, ДейВиg Балgачи, Лuй Чайлg,
Паулу Коелю. Еgно от най-хуба8ите им изgания беше "Английска

„ поезия" - поgборка и npe6og на Алексанgър ШурбаноВ, преgстаВил
имена от 13 Века. Тряб8а ga се отбележи и прекрасната книга на
Джун'ичиро Таниgзаки "Ключът". Cpeg образците на Високата ли
тература са и ':Дългът към уgо8олст6ието" на Джон Ланчестър, 
Все още на пазара, както и "Блус 8 лятна нощ" от Пат -Конрой.

На страница 5

Пocлenucнuk 
Пopmpem с Йорgан Кръчмаро6 

"Слеg ХХ Века" за nъpBu nъm 
npegcmaВя цялостно noema 
Йорgан КръчмароВ. Събранumе 
наg gBecma mBopбu (nублuкуВа
нu u неnублuкуВанu npuжuBe) 
cBugemeлcmBam наu-nълно (В 
сраВненuе с npeguwнume mpu · 
cmuxocбupкu) за noemuчecкuя 
му сВяm. Усещането за комnак
mносm на cmuxocбupкama uлu за 
cpacнamocm на omgeлнume npo
uзBegeнuя uма_ общо с nogpeж
gaнemo uм В nо-малкu u nо-2оле
мu цялосmu. 

Humo могаm ga се uзлъчаm 

omgeлнu npegcmaBumeлнu cmu
xom8opeнuя om noeзuяma му, нu
mo ga се· заnамеmяm лесно Велu
колеnнumе му mBopбu, нumo мо
же ga се щpuxupa eguн mВорчес
кu nopmpem. Самuяm a8mop не е. 
nоuскал ga се nобере 8 eguн a6-
monopmpem, щом оmВаря цял цu
къл "aBmonopmpemu", а mяхнаmа 
uнерцuя можем ga оmкрuем u 8 
cmuxomBopeнuя uзВън него. Само
то М\) хрум6ане HU за8еща6а nog
XOQa ·към noeзuяma му - ga се uз
Bege емблемаmuкаmа u, кояmо 
nосле u херменеВmuчно, u псuхо
аналumuчно, u семuоmuчно може 
ga бъgе оmключВана. 
· "А8mобuо2рафuчнuяm" цuкъл

omкpuBa uзложенuе на noemu
чecкu a6monopmpemu, окаченu 
В egнomunнama рамка на чemu
pucmu wuemo, с нagnucu наg 
mях (заглаВuяmа). За2ла6uяmа 
сякаш са gело на хуgожнuка 
КръчмароВ, Вuжgащ се В зас
muналu wapжoBu позu go мu
muчнu образu, go самата мu
mологuя ("КенmаВър с късu пан
mалонu", "ABmonopmpem с ко
зел", "ABmonopmpem със змuя", 
"ABmonopmpem с рuба" ... ) Пое
mъm КръчмароВ разgВuжВа не
омumологuчнumе cu Buзuu, no
manя нu В еgна acoцuamu6нo 
лумнала образност. Чрез "nлас
muческо" 62лъбя6ане noemъm 

назоВаВа ВсеВъзможнu меmа
морфозu на жuBomuнcкomo u 
божесmВеноmо В себе cu. Езu
къm се кoнcmumyupa каmо мu
muчен: eguн образ метафора се 
8ъ8ежgа чрез gpy2/gpy2u меmа
форuчнu образu. Самото noe
muчecкo лuце на aBmopa се оказ
ва метафора, uзzpageнa om мно
жесmВо gpy2u лuца, кoumo не се 
боряm за наgмощuе, а по-скоро 
му npuga8am релефност. 

Лuрuческuяm субект се кола
жuра не само в apxemunume, но 
u В onpegeлeнu coцuomunaжu: · 
nреgмеmно-засmuналuя образ на 
Ваксаgжuяmа, "mъмен u забра
Вен om ·морето nъmен знак", no-

ema 8 кръчмата, "cкpumo сеgнал 
В mъмнumе ъглu" ... Вграgенu 

На страница 4 
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ПОСАЕПИСНИК 

Пopmpem с Йорgан Кръчмаро6 
От страница 7 

неnоg6uжно, "6смуканu" 6 
соцuалнuя neuзa�, каmо 
xygoжecm6eнu знацu, 
6сuчкu me означа6аm су
бекта uз6ън нормата, 
6ъmреwно ос6обоgенuя 
om ежеgне6ен пълнеж, жu-
6еещuяm с "космuчен nро
uз6ол", можещuяm ga об
ръща целu 6реме6u u npoc
mpaнcm6eнu nлacmo6e 6 
себе cu. 

Разgробя6анеmо на су
бекта u мозаечнuяm му 
nopmpem са ncuxoлo2uчec
кu проблем u на gнеwнuя 
чо6ек. Цuркулuращuяm 
gнеwен лumepamypo6egc
кu езuк бu нарекъл Кръчма
ро6 nocmмogepeн noem, 
кoumo 6 70-me 2oguнu u go 
смърmmа cu през 1986 nu
we noeзuяma cu 6 някак6о 
cu gобруgжанско селце, но 
селскuяm му mрон е бuл 
непрекъснато 6зрu6я6ан 
om nocmмogepнu усеща
нuя. Emo че не6еgомо е ко
му се я6я6а gyxъm на 6ре-

РОМАН 

меmо u коu om 6сuчкu pu
бapu ще 20 уло6u 6 мрежа
та cu. 

Ако mърсuм 2ла6но лuце 
6 maзu nоезuя, mo не е жu-
60 mъ m, нumo смърmmа 
(mя обаче бu бuла осно6ен 
конкурент), а ПЕСЕНТА. 
Кръчмаро6аmа песен не 
"разказ6а" оmgелно жu6o
ma u смърmmа, а се onum-
6a ga oжu6u u осмuслu 
ужаса на оm6арянеmо на 
оmсечкаmа межgу жu6oma 
u смърmmа. Тя nрuблuжа-
6а максuмално анmuномu
яmа жu6om - смърт u go
pu може ga я заменu. Тя е 
nознанuе, но нumo eмnu
puчнomo на жu6omo, нumo 
anpuopнomo на смърmmа, 
а меmафuзuчноmо с6ръх
nознанuе. Кръчмаро6аmа 
песен npoцen6a 6ремеmо 
- чак om ama6ucmuчнomo
Време go nсuхоло2uческо- -
mo без6ремuе: npecuчa
nлacmo6eme u на npocm
paнcm6omo, но mака, че за-·
nаз6а мащабumе на omgeл
нomo, nрuблuжа6а 20 mол-

Ho6u cmeneнu 

на с6обоgа�а 
А.,..,,.,, А..,.., OBI СППЕНI 

НА СВ050дА 

Eguн uзmочен u eguн за
n_аgен uнmелекmуалец 6 
gъжgo6нume буле6арgu на 
Брюксел, еgно uзmочно 
ченге срещу aмcmepgaмc
кume наркобаронu u eguн 
фuлософсm6ащ Баu Ганю, 
у6леченu 6 мно2осmеnе
нен guaлo2 на разбuране u 
размuна6ане межgу сла-
6янскuя u e6poneucкuя чо-
6ек - много u uнmpu2y6a
щu нuwкu зanлuma 6 но6uя 
cu роман LJЗ6ecmнuяm бе-

ВТОРО ИЗДАНИЕ 

, •. 

от 

ПАМСИЙ 

ДО' 
ЙОВКОВ 

Авалuэuна 
лumepamypнu 
m6opбu 

Изgаmелсm6о "Сло6о" 
пусна om neчam 6mopomo 
uзgaнue на кнu2аmа на 
И6ан Page6 "Om Пaucuu go 
Йо6ко6". То6а е eguн с6о
еобразен алманах, съgър
жащ заgълбоченu u nog
poбнu кpumuчecкu аналuзu 
на . xygoжecm6eнomo 
m6opчecm6o на a6mopu-

лempucm u журналuсm om 
"Доuче 6еле" Алексанgър 
Анgрее6, gopaз6u6auкu мo
mu6ume на npeguwнume 
cu g8e кнu2u - бeлempuc
muчнama "Cmeneнu на с6о
боgа" u gокуменmалнаmа -
"За206оръm на wnuoнume". 
Сам сmрансm6ащ межgу 
кyлmypume, каmо 6сuчкu 
нас - с g6ouнo 2ражgансm-
60 6 enoxume, mou се спус
ка със cnacumeлнa uронuя 
8 неnроученuя клаgенец на 
бъл2арскаmа gywe6нocrn, 
cnлumauкu 6 еgна у6лека
mелна, афорuсmuчна u 
nронuцаmелна m6орба cю
жemume на крuмuналнаmа 
u uнmелекmуалнаmа аВан
mюра. 

Алексанgър Анgрее6. Ho-
6u cmeneнu на c6oбogama_ 
Роман. Пър6о u3gaнue. Pe
gaкmop: Buкmop Паско6, 
uлюсmрацu11 на корuцаmа: 
Неgко Солако6, хуgожесm-
6ено оформленuе: Жеко 
Алексuе6. И3g_ "Amлaнmuc 
КЛ". С., 1999. 15.9 с. ISBN 
954-9621-09-Х.

me, 8ключенu 6 npo2paмu
me за зрелосmнuя u кaнgu
g a mcmygeн mcкuя uзnum 
по българска лumepamypa. 
Тезu аналuзu не са peцen
mu за mълку6ане на лume
pamypнume npouз6egeнuя, 
а целят ga npo6oкupam 
мuсленеmо на чumаmеля, 
каmо 20 nogmuкнam към 
търсене u на aлmepнamu6-
нu реwенuя. Те cnoмa2am 
за еgно цялостно u хармо
нuчно Възnрuемане на ec
memuчecкume ценносmu, 
съхраненu 6 нашето хуgо
жесm6ено наслеgсm6о, u 
са 2аранцuя за nog2omo6-
кama на gобра omnpa6нa 
осно6а за успешно npegc
ma6янe на конкурснu;:nе uз
numu. 

И6ан Page6. Om Пaucuu 
go Йо6ко6_ Аналu3u на лu
mepamypнu m6opбu_ Вто
ро u3gaнue_ Хуgожнuк: Пе
тър Крусе6. И3g_ "Сло6о". 
Велuко Търно6о, 1999. 304 
с ISBN 954-439-542-3. 

коВа, че 20 npa6u nрежu6я
емо. 

Xaugezep каз6а, че бumu
emo mряб6а ga се слуша: 
noeзuяma е gом на бumue-. 
mo. Кръчмаро6 20 чу6а 
чрез множесm6о 2ласо6е, 
кoumo комnозuраm лuрu
ческljя му глас: песента 
(плача) на щуреца, necнu
me на капчука, на ycmнa
ma хармонuчка на умрелuя 
баща, на растежа на ръж
mа (кoumo само конят чу-
6а!), на узря6ащоmо 6 бъч-
6аmа 6uно, на селскumе 
камбанu, на оная "страш
на, сuлна" песен на yмupa
щu m e cmapцu ... То8а са 
Все чymume 2ласо6е на 
6селенаmа, на "uзнесенu
mе" уроцu по Вселенска gu
aлeкmu кa: nе6ецъm "кръ-
206раmно"знае, че gнес 
щурецът му е събрат, а 
ympe прахът му ще сmа
·не на щурцumе постеля.

Така чumameляm се nре6-
ръща 6 чumameл на еgна
космuчна (но не u мuсmuч
на) Добруgжа. Не че меmа-

nАЕТЕРАТУРдn

Съgържанuе: 

ТЯЛО В ПЛЕН: Еmън Неu
gълман - "Зgpa6uяm разум 
6 борбата с наркоманuя
mа"; Хорхе Egyapgc - "Пpe
gageнume бо206е"; Ц6еmа 
Софронuе6а - "Госпожа Т.", 
разказ. ПРОЧИТ И/ЛИ 
ПРЕВОД НЕВЪЗМОЖЕН: 
Паул Целан - "Нuчuя роза", 
cmuxo6e; Ана Дuмо6а -
"Хермеmuч но-хермене6-
muчно"; Клаус Pauxepm -
"Въnросumелно разбuра
не"; Паул Целан - "Mepugu
aнъm". ПОЛУПОЗНАТИ 

Съgържанuе: 

Мuрча Eлuage - "Maum
peu"; Ц6еmа Софронuе6а 
- "Доброжелаmелнаmа
сеgмuца"; Сuл6uя Чоле6а
- "Върху мен"; Марuн Бо
gако6 - "Добре uзразенu
nалцu"; Ясен Аmанасо6 -
"Раwел на 2лезенumе"; Ка
тя Аmанасо6а - "Страх
o_m 2лезенu"; Иgа Данuел
- "Монолог за cmpoweнu
2лезенu"; Дuмumър Кам
буро6 - "Глезоmuu"; Блажа
Нuколuч - "По-глезен om

фuзuчнороgноmо не е тър
сено u намuрано om наша
та лumepamypa (mук няма 
място за 6ъзможнumе лu
mepa m у р н oucmopuчecкu 
npoeкцuu на noeзuяma на 
Йорgан Кръчмаро6), но с 
nоgобна сuла u нacmouчu
Bocm меmафuзuчнороgно
mо не е търсено om съ-В
ременнаmа българска nое
зuя. 

Мога ga nognuщa moзu 
"Пopmpem с Йорgан Кръч
маро6" mака: Добруgжанс
кuяm "gру2оселец" с 6селен
скu слух. 

СВЕТЛАНА 
СТОЙЧЕВА 

Йорgан Кръчмаро6. Слеg 
ХХ 6ека. Cmuxom6opeнu11 u 
noeмu. Cъcma6umeл: Конс
mанmuн Млаgено6, рецен
зент: С6еmлана Cmouчe-
6a, pegaкmop: Геор2u Мар· 
ко6скu, хуgожнuк: Е62енu11 
Нuколо6а_ -ик "Сребърен 
лъ6", С., 1998, 262 с. ISBN 
954-571-122·1-

ИМЕНА: ФИЛИП ДЖИАН: 
"Особнякът Фuлun Джuан"; 
Фuлun Джuан - Сенm Боб, 
откъс; "Ба6но на6ън", оm
късu. CITY BLUES: Васuл Сла-
606 - "06", разказ; Ангел Ан-

. 2ело6 - "Пpupogama 6 Со
фuя - асоцuалнс1 nycmoщ"; 
Ал Берmо - "Лuсабон"; Аgам 
Боgор - "Omu6a cu месmнu
яm gyx". _КОМИКСЪТ, ДЕТЕ 
НА ВЕКА: "Комuксъm, geme 
на Века"; Марuя Груе6а - "Ku
m a ucкu me uлюсmроВанu 
кнuжкu"; Pemo Баер - "Лume
pamypa 6 балончета"; Арu
ел Ербе - "Големuяm комунu
каmор";. Apm Шnu2елман -
"Maus, Иcmopuяma на eguн 
оцелял", откъс. КНИГИ: Mu
xauл Рuклuн· - "Черната кнu-
2а": nоло6uн Век по-късно". 
КОМЕНТАРИ: Huuлc Вер
бер - "Реалносmmа на meлe
мamuкama". ПОЕЗИЯ: Bлa
guмup ТренgафuлоВ, Сmа
нuсла6 Kocmaguнo6, Гuнка 
Бuлярска. 

·"Лemepamypa" · "Lettre
internationale" 
· Броu 20, 1999

ISSN 1310 - 6988

глезена"; Tpu apmucmuчнu 
глезена: Aucegopa Дънкан 
- Д6uженuеmо, Марта Гре
ъм - Mazuяma, Марсел
Марсо - Tuwuнama; Хенрu
Теuлър - "Размuсъл за про
зата" u gpy2u cmuxom6o
peнuя; Борuс Мuнко8 - "А
каз6аm, че жu6omъm е nо-
2олям om 2олемuя шлем";
Марuна Пеmро6а - cmuxo-
6e; Нuколаu Па6ло6 - cmu
xo6e;  Бо2gан Р усе6 -
"Voulez-vous ... ?"; Нuколаu
Аmанасо6 - cmuxo6e; Дuа
на Бакъс - cmuxo6e; Сте

фан Вълgобре6 - Из "Buб
paцuume на nuн26uнa" (nu
eca); Емuл И6. Дuмumpo6
- "Джакомо Лeonapgu";
Джакомо Лeonapgu - cmu
xo6e.

"Bumaмuн Б" 
Cnucaнue 3а лumepamy-

pa u Б... . . 
Броu 1, 1999 
ISSN 1310-8441 


