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Изqание на

Пapagoкcume
на gucmaнцuяma

ЧоВешкоmо noBegeнue е цере·
монuално u тъкмо В moзu кул
muВuран стремеж към uзкусm
Веноmо е yкpum безuзкуснuяm
uнcmuнкm на gucmaнцuя1na, на
отчужgенuеmо, на guoнucueBc
кama ocmaBeнocm.
Дuсmанцuяmа uзuскВа маскu
mе като uзраз на бла2ороgен u
uзuскан Вкус, защото само чрез
тях пропускаме патоса на съб
лазняВане u обсебеносm. Игра
та на маскu е ка11ю uzpama на
Времето - uzpa на npucъcmBue
u omcъcmBue, екзалmuран npe
Bog на патоса по чucmomo npu
cъcmBue, cъбun1uuнa смяна на
nepcпeкmuBume, uзмесn1Ване на
собсmВенаmа ос, ексценmрuч
нос1n, оmмесmенос111 u paзnpoc
mupaнe, онmолоzuчна безgом
носm, gucmaнцuя u gucmaнцuя на
gucmaнцuяma.

Щасп1uеnю на скепmuка, напом
ня нu ЦВеn1ан МаранzозоВ, е ga
бъgе оnр0Вер2ан, маската ga бъ
gе смъкната, ga cu обсебен om na
moca на някакВа ucmuнa каmо
eguнcmBeнo налuчноmо npucъcm
Bue. Но namocъm нuкоzа не унu
щожа Ва guc1naнцuяma, mou я
npegnoлaza каmо еgна бumuuнa
неnрекъснаmосm, В кояmо c1naBa
Възможно ga се 01nчленяm маскu
mе, Ахuл ga нacmuzнe косmенур
каmа. Па1nосъ111 е по-gълбок, оm
колкоnю npegnoлazaмe u В moBa
се със111оu guoнucueBcкama мuc
mepuя на неnомuсленоmо u нepaз
nopeguMQ,glO, кояmо може ga бъ
gе nосрещнап�а само В лozuкama
на маскшnе, В преноса на uнmep
n pem a цu u me. Дuонuсuзмъm е
nракmuкуВане на pogoomcmъnнu
чecmBo. Там няма pog, няма пол,
няма uнguBug, а само namoc на
чucmume cuл·u, кошnо ВъВ Всекu
eguн момент mе2ляп1 кpauнume cu
послеgсп1Вuя. Папюсъm е нечо
Вешкоmо, eguн контрапункт на
ПлоmоноВоmо Слънце-Благо, кou
mo може ga бъgе понесен само
nog маскumе, moBa pemepumopu
aлuзupaнe на nещернuя нu emoc
ga бъgем nленнuцu. Buнazu eguн
u същ п1еаmър nog meampaлнomo
слънце на Платон, церемонuu u
феmuшuзъм.
На страница 4

Дре6ноmракuuскоmо
наслеgсm6о
mена meзania, че mpaкuucкuяm еm
нос не е uзчезнал 'безслеgно, а е
ocmaBuл оmnечаmък В нашumе на
роgнu npoлemнu обuчаu u oбpegu,
каmо сnецuално Внuманuе е оmgе
лено на nразнuка ГергьоВgен. По
соченu са u gpeBнompaкuucкume
чepmu В образа на героя коннuк В
бълzарскшnе нароgнu necнu за сВ.
Георгu u Кралu Марко. В mpyga са
очерmанu някоu харакmернu осо
беносmu на gyxoBнama нu култу
ра, сВързанu с наслеgсmВопю om
gpeBнume mpaкu, u mака В голяма
cmeneн се обосноВаВа npaBonю
нu ga се смятаме за npeкu насАеg
нuцu на еgна 0111 наО-gреВнulле чо
Вешкu кулmурu.

СЪЧИНЕНИЯ

Прuмер 3а
nрuобща6ане
към E6pona.
За nъp6u nъm се uзga6am
съчuненuяmа на българскuя
6ъ3рожgенскu nucameл Дu
мumър Велuксuн, жu6ял u
рабоmuл 6 Румъния npe3 60me u 70-me zoguнu на XIX 6.,
nucaл на българскu, румън
скu u френскu, nублuку6ал
6 българскu u румънскu пe
puoguчнu u3gaнuя. Kнuzama
е pe3yлmam от nроgължu
mелна работа по u3gup6.a
нe u уmочня6ане на лume-

В ПОМОЩ НА ИЗДАТЕАИТЕ

Пракmuческо ръко6оgсm6о
Kнuzama uма gBe целu: ga за
познае чumаmеля с концеnцuяmа
за аВmорско npaBo, кояnю cmou
заg npegocmaBянemo на npaBa В
обласmmа на лumepamypнume
npouзBegeнuя, u ga npegocmaBu
кратко nракmuческо ръкоВоgс
mВо за българскumе uзgameлu,
желаещu ga закупят npaBa om
чужбuна uлu ga npogagam на
чужgесmраннu uзgameлu npaBa
за uзбранu собсmВенu nублuка
цuu.
Лuнеm Оуен. Прugобu6ане u
nроgажба на a6mopcкu npa6a 3а
лumepamypнu n pouз6egeнuя.
Пракmuческо ръко6оgсm6о за
u3gameлume 6 България. Пре6оg om англuuскu: Togop Пеm
ко6. Юpuguчecкu консулmанm:
Десuсла6а Банко6а. Pegaкmop:
И глuка Васuле6а. Хуgожнuк:
Браuко Браuко6. Изg. "Omeчec
m6o". С., 1999. 150 с. ISBN 954419-102-Х.
Изgаването на книгата е част

от програмата за поgкрепа на
нискотиражните изgания В Бъл
гария на Fund for Central and East

European Book Projects - Amster
dam, и Центъра за изкуства "Со
рос" - София.
Aвmopcкumfc права са осигуре
ни със съgействието на Центъ
ра за развитие на книгоизgава
нето към Институт "Отворе
но общество" · Буgапеща.
Книгата се разпространява
безплатно.

A6mopu u u3gameлu - 6
pamypнomo му наслеgсm6о.
Прu,яmел на r. С. Рако6с
кu, nрuблuжен на Таuнuя кo
мumem, Д. Велuксuн е тяс
но с6ързан с общесm6енuя
u кулmурнш1 жu6.om на бъл·
2.арскаmа емuграцuя 6 Ру
мънuя nрез nocлegнume ge
ce.muлemuя npegu Ос6обож
g ен uеmо. T6opчecm6omo
му - nоезuя, nyблuцucmuкa,
npe6ogu, е npuмep за nрuоб
ща6ан е mо на българскuя
nucameл към gyxo6нomo
pa36umue на E6pona. Макар
ga нее m.6opeцom nър6а 6е
лuчuна, Велuксuн gonpuнacя
3а обогаmя6анеmо на мла
gаmа българска nоезuя u за
ра3юuря6ане кръгозора на
лumepamypama нu.
Дuмumър Велuксuн. Съчu
ненuя. Cmuxom6opeнuя,
cmamuu, nucмa, gокуменmu.
Cъcma6umeлcm6o, реgак
цuя u коментар: Стефана
Тарuнска u Poguкa Флоря.
Pegaкmop: Марuна Млаgе
но6а, хуgожнuк: Емuл Сmан
куло6. АИ "Проф. Марuн
Дрuно6". С., 1999. 408 с.
ISBN 954-430-461-4.

унu3umелно nоложенuе
Ра3гобаряме с Дария Крачунова,
упрабиmел на u3gameлcm60 „С6яm. !fаука''
Изgателство "Свпт. Наука'� ръково
gено от Дарип Крачунова, е съзgаgено
през 7 992 г. и се занимава с изgаване
то на учебници, учебни пособия и науч
ни монографии. Полиmш<а на u3gamfc11cmвomo е работата с много gобри ав
тори, непрекъснато повишаване качес
твата на изgанията, неза6исимо че то
ва се отразява на цената им и съзgа
ването на учебници, конкурентни на
lсвропейските. Уважава na3apнumfc Mfc·
ханизми и вяр6а, че нпкой gен пазарът
ще опреgfсля качеството и стойност
та на учебниците и книгите.

- Госпожо Крачуно6а, обръща
лu се i;iocmamъчнo 6нuманuе на
образо6анuеmо?
- Всuчкu полunшцu uс1'<ап1 ga
npeBъrJНam Бъл2арш1 В бл;�гоgен
ст В а ща сmрана, но Все още
nроблемumе на oбpa30Raнue1no
са uзос111аВенu (J "заgнuя gBop",
gалеч 0111 uзпшканuте В nърВ;�
пы peguцa 111. нар. "npuopuinerпu".
0111 Muнucn1epc1пBonю на обrа
з0Ванuе1110 u наукаn1а убежgа
Ваn1, че не са реВолюцuонерu u
нямало ga nоgложап1 на pucкoBu
eкcnepuмeнn1u българскш1 нароg,
но npegnpueмaнume cmъnкu не

ВgъхВап1 оn1пuмu3ъм за резул111а
п1шnе, кoumo ще се получат.
- А как оценя6аmе проекта за
закон за учебния план?
- Om npecania научаВам за съ
щесn1ВуВанепю на проект за за
кон за учебнuя план, какn10 u на
реgба за u3gafJaнe u разnросm
раненuе на учебнuцun1е. ДВаmа
с�окуменmа случаuно nonagan1 В
мoume ръце, 1лъu каnю МОН не
намерu за нужно, ка1по uзgameл
на учебнuцu u учебнu nособuя,
gc1 мu гu u3n1xm1u uлu поне ga ме

ABmopъm разглежgа как gpeB
нompaкu Ocкama мumологuя е
пронuкнала В българскuя фолк
лор - eguнcmBeнama област, къ
gе1nо оmкрuВаме сuгурнu cлegu
от gyxoBнomo npucъcmBue на
mpaкume. Убеgumелно е защu-

Е6генuu Togopo6. Дре6ноmра
кuuско наслеgсm6о 6 българскuя
фолклор. Второ фomomunнo uз
gaнue. Pegaкmop: Любо6 Йоне6а;
хуgожнuк: Емuл Сmанкуло6. АИ
"Проф. Марuн Дрuно6". С., 1999.
301 с. JSBN 954-430-498-3.

'i�л•,,_�-г•,. ili2III
Пocлenucнuk

Hag цялаmа enuчнocm на бumuehlo

-- 7
За ga u320Bopuм сърцеВuнаmа
на романа "Поп БогомUА u съВър
шенсmВоmо на cmpaxa", mрябВа
камък по камък ga uзguгаме гра
маgаmа om nосланuя, кoumo нu
omnpaщam В края на ХХ Век, uлu
ga noCaguм жълъgа му - uzpama - u
ga чакаме ga uзрасне gъpBomo на
Вечното uзкусmВо. CлegBauкu
gBama осноВнu кулmоВu pumya
лa В кнuгаmа, то наuсп1uна uзрас-

mBa - разбuра се, mauнo съзgаgено
u npucъgeнo om Bлaguмup ЗареВ.
На mолкоВа малко меmаmекспю
Во мяспю можем само ga оn1хВър
лuм няколко камъка 0111 грамаgап�а
(а uначе романът cu uма gоВолно
Buguмo меmаmекспюВо раВнuще,
собс1nВенu "paucкu" ключоВе, кou
mo самu го оmключВаm).
Богомuлскаmа nроблемаmuка ка
nю българска nроблемаmuка е не
секВаща В кулmураmа нu не само
защо1110 богомuлсmВоnю се яВя
Ва наu-сuлноn10 u жuзнено секп1ан-

п�ско gBuжeнue В среgноВекоВ
на Българuя, а защоnю се оказ
ва, nоgобно на Aaбupuнma, на
Вечното gърВо, npopacmBaщa
В коренun1е на бъл2арскаn1а
gържаВносm u на българскоnю
nраВослаВнорелu2uозно мuсле
не, u Все още бременна с нацu
онално nророчесп�Во (u слеg
gecem Века многоброuнu сек
п1u у нас се npomuBonocmaBя1п
на gozмamuкama, emuкama u
рuп1уаАа на ПраВослаВuеmо).
Българската uнmелuгенцuя Bu-

нагu е uмала разлuчно емоцuо
нално оmношенuе към бо2омuл
С1llВ01по - uлu nрежuВяВа комп
лекса· "u нuu сме gaлu нещо на
cBema" (на Заnаgна EBpona), uлu
"BguшBa" ncuxuкama на самораз
рушаВащаn1а се българска gър
жаВносm.
XygoжecmBeнuяm сюжеп1 от
романа е ucmopuчecкu Вещо уп
лътнен. Испюрuческоmо nроуч
Ван е на бог омuлсmВ оmо om
На страница 4
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ПРЕДСТАВЯМЕ

Hag цялаmа enuчнocm на бumuemo
От страница 7

Саба Васил.еб. Литературна класика: 13 интер
претации. П'ьрбо u3gaнue. Реgактор: Ибан Стан
коб; хуgожнцк на корицата: Трифон Калфоб. Ве
·лико Търново, 1999. 2:Jl с. ISBN 954-439-549·0.
Eg'uн необичаен gн
. е6нuк 3а npenpoчumaнe на
класuческu обра3цu 6 българската лumepamypa.
Kpumuчecкume uнme.pnpemaцuu обх6ащаm някол
ко meмamuчнu център�, обеguня6ащu емблема
muчнu я6лt,нuя 6 лumepamypнuя нu жu6om om
края на мuналuя go cpegama на 11103u 6ек. Vcno
pegнo с gecкpunmu6нuп meкcmo6 аналu3 обекm
на преценка са функцuumе на neu3aжa u ecmemu
чecкomo ус6оя6ане на npocmpaнcm6omo 6 лupu
. 
кama u enoca, cneцuфuчнume npoя6u на моgер
нu3м� u лumepamypн.uя а6ан2арg 6 n.epuoga меж
gу g6eme. c6emo6нu 6ouнu, кулmурQло2uчнumе
gucкy.cuu "роgно - чужgо", npueмcm6.eнocmma u
mpaguцuama 6 лumepamypama u giщ,zu.
0

а6п1ора "алхuмuческu" е
nре6ърнаmо 6 ucmopuчec
кu смuслена хуgожесm6е
на фцкцuя. Няколко_ прuме
ра: срещата на g6aмama
2олемu gyxo6нu 6ogaчu
(по-скоро кулmурнu 2epou)
- no·n Бо2омuл u Рuлскuя
И6ан - като че лu събuра
g6arпa 2олемu gyxo6нu фе
номена на Х 6ек - nycmuн
нuчecn16omo u бо2омuлсm6опю - u g6ama раз2лежgа
нu 6ъ6 Връзка с gесmрук
пш6нurпе eнep2uu на бъл2арскаrпа gържа6носm, а
сnоръrп uм ожu6н6а разлu
чuеmо межgу npa6ocлa6нoxpucr11ur1нcкama u бо20мuлскаmа (манuхеОскаmа)
концеnцuя за аскеmuзма;
нямап1а u блуgна Марuя,
образ реnлuка на неnрuз
на6анепю на бо2омuлur11е
на Прес6еп1а Де6а Марuя;
обрёtзъm на gegeц Йере
мuя, спорен капю uспюрu
ческа фu2ура намесена 6
бо2омuлс111601110; алхuмu
къп1 EnuniaфuO, напомнящ
за eзo1nepuчнur11e коренu

на ереста; u, разбuра се,
opu2uнaлHuяm. мuп1 за лuч
носп1mа на наО-големuя
epecuapx cpeg юж нumе
сла6.янu, за когото uспю
рuческumе с6еgенuя eguн
cm6eнo сочат, че е съ6ре
меннuк на цар Петър.
Heoмumъm се uз2ражgа
чрез сmuлuзацuя u mранс
формацuя на 6сuчко om
среgно6еко6наmа култура,
което може ga оmразя6а
бо2омuлскu с6еgенuя uлu
насmроенuя: заnазенumе
аnокрuфнu жumuя (me go
pu cmpyкmypup;im самото
no6ecm6o6aнue - "жumuя
ma" на Стан, MameO u Емu
лян) u цялата аnокрuфна лu
mepamypa, фолклорнu ле2енgu, бъл2арскu 6ълwебнu
nрuказкu. Лumepan1ypнume
"рецеnпш" за нeoмumom6opчecm6o също са орu2u
нално penemupaнu (особе
но 6 cmuлuзupaнomo сло6есно no6egeнue на среg
н о 6е ко6 н u я лemonuceц,
насла26анuяmа на разлu,1нu
мuпюло2uзuранu 6epcuu
(uнmересна бu бuла конк
ретната uм съnосmа6ка,

меmафорuчнuя noemuчeн
езuк u m.н.); 6umaяm gyxo6eme u на Томас Ман, u на
Емuлuян Сmане6, а лumера
mурнообразноmо npucъc
m6ue на Умберmо от Боло
нuя noчmu мucmuфuцupa
no6ecm6o6aнuemo.
Пuсаmеляm не се onum6a
ga nро2леgне 6 тъмното на
ucmopuяma, нumo ga cцenu
omgeлнume О парчета (nо
gобно на жu6oma, ucmopu
яma е забра6а, а не памет).
Не бuх казала също, че за
nъл6а фuлософскоuсmорu
ческu pewemкu. Вuжgам 20
наg6есен "наg цялата enuч
нocm на бumuemo", сякаш
се cmpeмu ga uз6лече а0н
ща0но6скumе му смuслu: "...
че cmpagaнuemo u смехът,
npa6ama Вяра u epecume са
еgно u също бumue, npegc
ma6eнo 6 разлuчна форма".
Пpegu 6сuчко mo6a е роман
за механuзма на съзgа6ане
на ucmopuчecкume мumo6e,
за анmuномuчнumе Вяра u
nознанuе, слово u npuмep,
на Бumuemo - зло u Веч
ността - gобро. Грехът u
страхът се paзлucm6am

от nucameля също на0-6ече
като ncuxuчecкu феноменu.
Страхът е ucкpama на чо6ешкuя жu6om, която лум6а наО-сuлно npegu смърт
та.
това е роман за gyaлuc
muчнama 6ласm на Сло6о
mо u нe206ume npopoцu: "А
6 сло6оmо се събuраm
Властта на Бога u 6лacm
ma на Сатаната, защото
то 6uнa2u се зanuc6a om
g6ама!" Можем ga 20 наре
чем u роман на фабулuзuра
ноmо Сло6о ucmuнa - лъжа.
Бо2омuлскuяm екзе2езuс
uнmepecy6a Bлaguмup За
ре6, но романът uзgълба6а собсm6енuя екзе2езuс
на чо6ешкоmо gухо6но u
плътско р6ене.

СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА
Влаguмuр Заре6. Поп Бо2омuл u съ6ършенсm6оmо
на cmpaxa. Pegaкmop: Начо
Халаче6; uлюсmрацuя на
корuцаmа: Анна-Марuя Вла
се6а; xyg. оформленuе: Л.
Ан2ел6а. И3g. "Pa36umue" Холguн2 КДА. С., 1998. 341
с. ISBN 954-9612-08-2.

УЧЕ&НИ ПОМАrААА

Аанил Кqрецки. Оснобна рперация. R.peбog:
,_
Иорgа,.1
Ибаноб; реgактор: Иорgан Дачеб; хуgо
жест6ено оформление: Rетър Крусеб. Велико
• Търнобо, 1999. 429 с. ISBN 954-439·537-7.
Екшънроманът "Основна операция" е mpema
m,1, послеgна част от трилогията "Пешка б го
лямата игра".
До6еgен go оmчаанu
. е om бumo6uя u служебен
uguomu3ъм, кanumaн,лeumeнaнm Чuжuк се съ2·
ласн6а ga оm6лече ракетен nog6щJeн краuцер
. със
cmpame2uчecкQnpegнa3нaчeнue•.B.Mocк6a-- бe3ttutt
cm6am мноzоброuнu банgu.. Обеgнелu u корум
rщранu ученu са 2omo6u ga npqgagam на еgна
блu3кot13moчнacmpaнa . nopmamu6eн яgpe!-f фyzac.
Чеченекu mepopucmu 3anлaw6am ga �11.u6яmКре
мъл...

Ръко6оgсrп6оmо е nреgназ
НJ чено за 6сuчкu, кoumo Се
nog2om6яn1 за nрuемен uзnum
по маmемап1uка 6ъ6 ВУЗ, как
пю u за yчurneлu, npo6eжga
щu mака6а nоg2опю6ка. Чрез
пълен аналuз u gеmаОлна раз
рабоn1ка на uзnumнume meмu
от nослеgнuп1е ge6em конкур
са ( 1990/91 go 1998/99 2.) за
npueм във факултета по ма
mемапшка u uнформаmuка u
6 Сmоnанскuя факултет на
ВТ У "С6. с6. Kupuл u Memo
guO", 6 коur1ю е учасm6ал a6mopъm, u с npegлoжeнume от
него npuмepнu п1емu се целu
ga се покаже начuнъm, по коОmо слеg6а ga се paбomu
Върху еgна К�)Нкурсна тема, ga се opueнmupa бъgещuяm
кaнgugam-cmygeнm 6 uзuск6анuяmа, кoumo ще бъgаm
npegя6eнu към него. Hu6omo на сложност на зagaчume
на прuмернumе meмu е леко за6uшено, mъО като се npeg
noлa2a, че п1е ще бъgаm реша6анu 6 no-блa2onpuяn1нu
усло6uя от п1езu по Време на конкурса.

Доц. g-p Дuмumър Пеmро6. Mameмamuкa 3а кaнgu
gam-cmygeнmu. Ра3рабоmенu u npuмepнu meмu. T.pemo
gоnълнено u3gaнue. И3g. "Сло6о". Велuко Търно6о, 1999.

И3gатем;тбо "Слабо"
5000 Велико Търново, п. к. 467
Тел.: (062) 62-79,90; тел./факс 62,79-70
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Проф. g-p Дончо Донче6, gоц. g-p Xpucmo Каракаше6.
Фu3uческа u соцuално-uкономuческа 2ео2рафuя на Бъл2арuя. Сборнuк мamepuaлu 3а среgношколцu u кaнgu
gam-cmygeнmu. Сеgмо преработено u gоnълнено u3ga
нue. Pegaкmop: Деmелuн Гuнче6; 2рафuчен gu3auн: Иор
gан И6ано6. И3g. "Сло6о". Велuко Търно6о, 1999. 510 с.
ISBN 954-439-547-4.
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Софи Уестън. Дъ4?ият път към щастието.
R.ърбо u3gaнue. Пребо.g: Гергана Вi!ЕЧ1еба; реgак
тор: Татщы-Вuшобграgека; хуgожестбено офор·
мление: Ибан Бочев. ВfМ.ико Търново, 1999. 279 с.
lSBN 954-439-548,2.
Слеg c�ъpmnia на съпруга cu Ашлu Лоурънс се
усамQmя6а 6"c6pemo uм.енuе. Omga6н� не 6нр6а
6 любо6mа. Жu6ее с чy6cm6omo на 6uна, каmо
ц3цнло omga6a 6нuманuеmо u любо6mа cu на жu6omнume. Hacлegcm6eнama u 3емн се ока36а ane
mumнa•xanкa 3а cmpoumeлнuн 11н6ecmumop Джеuк
Деър. Пъmuщаmа uм се npecuчam, кozamo mou
реша6а ga omкynu няколко парцела' om неuноmо
uменuе 3а сmроеж t1a голям суnермаркеm. Но Аш·
лu uма 9py2u намеренuя....

Teмume 6 сборнuка са
cmpuкmнo съобразенu с учеб
нumе npo2paмu u с npo2paмu
,1,:иаич�:скл
me на npueмнume uзnumu по
·и СОЦИАЛНО
2ео2рафuя 6 uкономuческumе
ИКОНОМИЧЕСКА
6ucwu учебнu завеgенuя
Софuя (с фuлuалu 6 Хаско6о,
Враца u Монтана), 6ъ6 Варна
u 6 С6uщо6, 6 CV "С6. Кл. Ox
pugcкu", във ВТ У "Св. св. Ku
puл u MemoguO" u. gpy2u. Из
вършено е осъ6рем�яване на
('E,1Щ'lfll,'�;l'AI.CJft:HO
cmamucmuчecкama uнформа
Н ,'HIOЪ.\Hf.·:ar) �й,'t..Uttf.i:;
цuя съобразно на0-но6umе
gаннu, 6зemu om Нацuоналнuя
cmamucmuчecкu uнcmumym,
наnра6ена е но6а uнmepnpemaцuя на съсmоянuеmо u paз6umuemo на ceкmopume на
нацuоналноmо cmonaнcm6o. Много nоgробно е отразе
но но6оmо agмuнucmpamu6нo-mepumopuaлнo gеленuе на
страната. За nръ6 nъm
mo6a uзgaнue офuцuално се
nублuку6а карта на oблacmume u общuнumе.

Бъл2арскоп10 pogo6o,
gopu когато е бuло 6ъзn
рuемано капю сменящu се
uспюрuческu маскu, е nрu
нужgа6ало ga 20 npeeкcno
нupam u uн111epnpemupan1
6 еgна m6ъpga gо2маmuч
на рамка, nog6egeнo nog
еgно gecnomuчнo означа6ащо, nog mupaнuяma на
Бук6аmа u бук6алносmmа,
nog някак6а ugеоло2uчес
ка хе2емонuя. Тук работят
заnреща6ащumе uмnepa
mu6u u 2рубu guкmamu, pa
бomu 2рубuяm общ 6кус.
Тук не се е намерuл нuкоО
каnю Huцwe ga каже, че
pogъm е no-2pyбomo заб
лужgенuе, goкamo uнgu6u
gъm е nо-фuноnю. Сякаш
на българската cemu6нocm е nо6ерено eguнcm6eнo ga uзлuча6а gpy2omo,
разлuчноmо, чужgоnю, ga
окаменява 6 pogo6ama cu
a6niapкuя, неn1еап1ра-лно u
нефuлософскu. И mo6a е
нuxuлucmuчнama маска на
българското, кояпю 6ну
ша6а, че заg нея се крuяm
бuоло2uческо ЗQ[)J6e u са-

мобumна ПЪЛНОЦGННОСm,
неuзmощuма способност
за оцеля6ане. Еgна aнmugu
oнucue6cкa маска, коя1110
нuко2а не nосмя6а ga се
npou2pae 6 сuмулацuяmа
на нeбumue. А uначе бъЛ2арuнъn1 се 2opgee с mamy
upaнume cu ucmopuчecкu
ранu, но uзкycm6omo му
не наgмо26а леснumе ес- ·
memuзaцuu на pogo61Jme
фанmазмu.
Бъл2арuнъm, коОmо nре
косн6а бъл2арскuя с6яп1, за
ga се nonюnu 6 чужguя u
оmно6о ga се Върне тук,
нumo чужgенец, нumo
с6оО - пюО осъзна6а лu се
като nо-фuноnю заблуж
gенuеi Eguн космоnолum
без космос, каз6а за себе
cu Маран2озо6. И 1по6а е
еgно наgмог6ане на банал
наn�а емu2ранn1ска oguceя,
защоnю п1ук cn1a6a Въп
рос за нещо много nо-зна
чuмо - за gucrnaнцuяma без
gucmaнцuя 6 eguн с6яm на
gpyгu nреgразсъgъцu, фан
rnазмu u лошо npe6egeн nа
пюс, c6en1ъm- на 3anagнuя
чо6ек, коОnю за много ба
налнu бъл2Jрu сега е eguн-

cm6eнama gucmaнцuя. Ма
ран2озо6 6 нелесната uлю
зuя на ·за6ръщанеmо е раз
познал cкenmuчecкu c6ema
като обезбожесmвено
място на eguн namoc без
патос, като обезз6езgя6а:
не на еgна блужgаеща пла
нета, като Des-Aster, като
oc6oбoguлomo се бumue
от своето omнoweнue u
gucmaнцuя към еgна з6ез
gа, om 6сяк·а космологuчес
ка екзuсmенцuя, както nu
шe М. Бланшо. Но бъл2арu
нъm 6се още не е оmклuк
нал на nроблемаmuчнаmа
mехнuческа рамка, 6 която
се npuкo6a6a зanagнuяm
с6яm, moO сякаш uма ga pe
wa6a c6ou nроблемu, gaлu
обаче са нe206ur Поg без
gуwнаmа маска на pogo6o
mo numaнe за nрuнаgлеж
носm, ugeнmuчнocm, съg
ба u uме nроgължа6а ga се
onлuma 6 баналнumе бъл2арuз�u, 6 особената бъл
гарска болест, maзu енgе
мuя, характерна само за
жumeлume на оnреgелено
мясnю, 6 бъл2арскuя лока
лuзъм u бumо6uзъм, каmо
npu 6се mo6a българското

cu ocma6a не2оgно място
за обumаване.
Как ще се 6nuшe тук Ма
ран2озо6 u каmо какъв, с
как6u ефекmu на gucmaнцu
яma ще u2pae, с как6u мас
кur Om събранumе 6 maзu
кнu2а uнmервюmа нu npeg
cmou ga научuм, че за чо6ек u nucameл като него,
обumа6ащ /6/ разлuчuеmо,
на npegeлa, napagoкcume на
gucmaнцuяma са се paзm6o
puлu неусетно 6 2puжama
за тяхното uнmuмuзupaнe,
само за ga очертаят no-нe
ucmo6o gелuрuумнuя по
лет на мuсълmа u 6gъхно
вен uеmо, noemuчecкomo
обumа6ане на земята от
чо6ека, което е u eguнcm6eнomo Възможно съсmо
янuе на мu2рацuя, емu2ра
цuя, с6обоgа.
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