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"Десеm zoguнu om 
nagaнemo на Cmeнama" 
И3gание на "Хайке Вениг'� граg Дорстен, Германия 

Пpegu броенu gнu, бук5ално 5 на5ече
рuеmо на gecem2oguwнuнama om 9 ноем
Врu 1989 2oguнa, еgно не много uзВесm
но немско uзgameлcm5o 5 Се5ерен Реuн
Весmфалuя пусна om печаm кнu2а със 
cmuxo5e, споменu u ecema, noc5emeнu на 
голямото cъбumue. 

ABmopume - блuзо mpucma, om Всuчкu 
краuща на обеguнена Германuя, с много 
малкu uзключенuя са неuз5есmнu за на
wuя чumameл, cpeg mях я5но се срещат 
u съвсем начuнаещu m5opцu, но каmо 
цяло om cmpaнuцume на moзu сборнuк 
лъхаm uскренu чу5сm5а на pagocm, 2op
gocm u умuленuе, но u на еgно своеобраз
но оmрез5я5ане u gopu разочаро5анuе 
om епохалната промяна. Не случаuно uз

gameлume са Вmъкалu 5 за2ла8каmа на корuцаmа забележката "Eguн 
нов по2леg" u с maзu ремарка са cu ocu2ypuлu не mолко5а пра5оmо на 
по-голяма с5обоgа на mpaкmo5кama, колкото омбuцuяmа ga по2леg
наm нaucmuнa om Все още може бu краmкоmо, но не чак mолко5а 
разсmоянuе, gелящо особено прекumе съ5ременнuцu, c5ugemeлu 
u ... nomъpne5wu om голямата смяна в жu5oma на разgеленаmа gonpe
gu gecem 2oguнu Германuя. 

Въ5 Всuчкu случаu кнu2аmа е любопumна u сu2урно ще npeguз5uкa 
uскренuя uнmepec на немскоезuчнumе cu чumameлu. За нас mA е но5о 
c5ugemeлcm5o за geucm5umeлнo значuмоmо cъбumue, npegwecm5a
лo само с eguн gен наwuя 1 О ноем5рu, а също, разбuра се, u цялосmнuя 
pewumeлeн обраm в paзBumuemo на Е5ропа u c5ema през послеgноmо 
gecemuлemue на ХХ Век. 

ЛЮБЕН СТАНЕВ 

Kpumuкa 
на cmepeomunume 

.··· ·. Egyapg Caug 

)QРИЕНТМИЗМЪТ 

"Орuенmалuз�ъm" е кнu2а, кояmо про
меня раguкално мuсленеmо на xyмaнu
mapucmume u поgла2а на унuщожumел
на кpumuкa cmepeomunume, с кoumo cu 
служат noлumuцu u журналuсmu. Egy
apg Caug раз2лежgа gemauлнo начuна, 
по кoumo Запаgъm Възпрuема Изтока u 
заgа5а nopeguцa om mpygнu, но много 
същесm5енu меmоgоло2uческu Въпро
сu: Как Възприемаме gругите култури? 
Дали понятието за ра3Аична култура 
(или раса, религия, ци6илизация) не от
Вежgа 6 блатото на самоgо6олст8ото, 
6ражgебността, агреси6ността? 

Как ugeume npugoбu6am а6торитет 
и статут на "естестбени" истини? 

Какба е ролята на интелектуалеца? 
Възможно ли е не3а6исимо критично 

самосъзнание? 

Egyapg Caug. Орuенmалu3мъm. Пре6оg Леонug Дуко6, pegaкmop 
Нuколаu Apemo6, 3а корuцаmа са u3noл36aнu кapmuнu на Дьолакроа. 
И3g. "Кралuца Маб". С., 1999. 441 с. ISBN 954-533-036-8. 

Книгата е Включена 6 програмата на Централное6ропейския уни-
6ерситет за поgпомагане npe6oga и изgа6ането на акаgемични тру
gо6е 6 областта на хуманитаристиката, която се финансира от 
Центъра за раз6итие на книгоизgа6ането към Институт "От6оре
но общест6о" - Буgапеща, и Център за изкуства "Сорос" · София. 

6 Пocl\enucнuk Onepaцuu към npoчuma на буmuлка noe3uя 
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В поеmuческuя нu жu5om не5е
рояmно u Вероятно съ5сем се 
смесuха: напрuмер 5 еgна наме
рена буmuлка поезuя. ще onumaм 
ga оmgеля onepaцuume към че
mенеmо на буmuлко5аmа cmu
xocбupкa: 

1. Вземам запушената буmuл
ка (om чер5ено Вuно, за консума
цuя go gъно). Emuкem-зa2лa8ue: 
"Пuсмо" (асоцuацuя: корабокру
wенско, uзпраmено om океана на 
cBema, за споgеляне). Запазена 
марка: Марuя Кане5а, a5mop; Бо
ян Донев, хуgожнuк. Ре2uон: Бъл
гарско, "по някак5u cmapu мес
mа11. 

2. Omnyw5aм-бymuлкama (оm
но5о сuм5олuчен жесm). Духъm 
на буmuлкаmа Bumae: нe5uguмo 

Buguм. 
3. Вgъх5ам: "наплu5 на мuрuз

мu", на "размразенu mежкu меч
mu", на "пресmоялu мечmu". 

4. Слушам: няма Вuк, няма кря
сък (SOS!), uма музuка: "почва om 
съня u 5 gеня се разгъ5а". Чу5а се 
мелоguяmа на eguн Вътрешен 
глас, процепен om реалносmmа. 

5. Излu5ам съgържанuеmо om 
буmuлкаmа - не може ga се nnpe
лucmu (нumo буmuлкаmа е граgу
uрана): раз5u5а се кръгово - без 
начало u без краu; но в краuна 
сметка се пре5ръща в пра5оъгъ
лен плакаm-пuсмо, кoumo с мекu
mе cu г'амu не е преgназначен за 
колекmu5но зрелuще, а за uнgu
Bugyaлнa нacuma. Чеmе се по 
Всuчкu посокu u om g5eme cmpa
нu: cmъnкume на луmащuя се. 

6. Г леgам u чеmа, u nuA еgно5ре-
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менно: "Мокра карmuна без рам
ка", ак5арелна "mечносm" (ефuр
носm, мuмолеmносm, бързопре
хоgносm). Ак5арелнu оmппечаmъ
цu, cuлyemu Върху граgска карmа 
- пребu5а5ане u за Връщане 5 раз
лuчнu граgскu убежuща. Думumе
npopacm5am 5 гpagcкume селе
нuя (u обратно). C5emъm се Вряз
ва u насuча лuцеmо, отнема лuце
mо, конфuгурuра 20 сюрреалuсm
muчно, gехуманuзuра ("скулumе
му са ocmpu каmо ръбо5е на блок",
"хората Вече не са mам, а u хо
ра ... "): "Деняm мuна5а през мен u
ме разбu5а"; "Деняm е накъсан om
фu2ypu"; "Paзбumuяm мu с5яm се 
с2лобя8а".

Дywe5нocmma е по-крехка om 
крехкumе оmпечаmъцu на mяло
mо; по-мuмолеmна, uзmuчаща пок
раu cuм5oлume. Но gywe5нama 

сuм5олuка се маркuра с преgмеm
на u телесна сuм5олuка: mpomo
apume paзбumu, mecнume улuцu, 
cmuчaщama се мазuлка са часm 
om сuм5олuкаmа�а прекъснаmu· 
пъmuща към себе cu u gpy2uя. 

Bъmpewнomo mрепmене на 
чу5сm5ащuя в meзu cmuxom5o
peнuя също накъсва, опреgеля об
щuя рumъм: рumъмъm на mpen
meнemo, на смуmеноmо, сякаш 
спънато 208орене. 

Буmuлкаmа пuсмо е сuлен знак 
на посланuе: фuзuческu пъmу5а 
към чumаmеля. Мен ме насmu2на 
moзu "gu5 uнcmuнкm по pogнama 
гора". 

Остава Въпросът: кое е no
uнmepecнomo mук - про5окацuя
mа uлu npouз5egeнuemo? Въпро
сът е с omкpum uзxog, но npu 
Всuчкu случаu uмаме cmuлucmu-

ческо cъбumue 5 gнewнama нu 
поезuя. 

СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА 

Сканgална осmа6ка 
uлu осmа6ка om 
сканgалumе? 

На 1 О ноем5рu (без ga е тър
сена Връзка с gamama) А2енцuя 
"Балкан" събра любопumнumе ga 
чуяm проgълженuеmо на сканgа
ла с осmа5кumе/у5олненuяmа/ 
съкращенuяmа 5 Нацuоналнumе 
ценmро5е към Muнucmepcm5o
mo на кулmураmа. Пресконфе
ренцuя gage бu5wuяm (Вече) екuп 
на Нацuоналнuя център за кнu-
2аmа (НЦК)- eкcgupeкmopъm му 
С5еmлозар Жеков (познат gос
коро каmо шеф на uзgameлcm5o 
"Перо") u 2ла8нumе eкcnepmu 
Красuна Томо5ска u Валенmuна 
Ангелова. Само наu-Важнumе 
npuчuнu за ocma5кama за.емаm 
g5e cmaнgapmнu cmpaнuцu, но 
cnopeg напускащumе могат ga 
бъgаm gоба5енu много по5ече. 
Изцяло Върху Muнucmepcm5o
mo на кулmураmа беше х8ърле
на Buнama за пракmuческu бло
кuранаmа geuнocm на Центъра. 
В npucъcm5uemo на Раuмонg Ва-
2енщаuн, npegcegameл на Асо
цuацuяmа на българскumе кнu-
2ouзgameлu, u на gocma по5ече 
uнmелекmуалцu u лumepamopu, 
оmколкоmо журналuсmu, беше 
поuскана ocma5кama на екuпа на 
Емма Москова зapagu съзнаmел
ноmо съсuп5ане на българската 
култура u сло5есносm. 

Прu съзgа5анеmо на разлuчнu
mе ценmро5е бuл nолз5ан френ
скuяm моgел за mяхноmо посте
пенно оmgеляне от МК с цел paз
Bumue на реформата 5 променя
щumе се усло5uя, mъu каmо ag
мuнucmpaцuяma не може ga бъgе 
креаmu5на, cnogeлu св. Жеков. И 
5 началото, когато ценmро5е
mе наблюgа5а Н. Поляко5, Всuч
ко 5ър5u gобре, goкamo ресорен 
u фuнансо5 зам. мuнuсmър ста
ва Марuя Русuно5а. Тя пряко об-
5uня5а екuпа 5 прекалена aкmu5-
нocm - не208аmа работа бuла са-

мо ga разпреgеля napu. Така се про5а
ЛА u наu-Важнаmа за екuпа програма 
"Българска· кнuжо5но наслеgсm5о", 
целяща лumepamypнama нu класuка 
ga е 8uнa2u gосmъпна по кнuжарнu
цumе u бuблuomeкume. Om uмemo 
на Cgpyжeнuemo на българскu nuca
meлu Muxauл Неgелче5 onpegeлu съ
сuп5анеmо .на програмата, поgкре
пена om Всuчкu uзgameлu, бuблuо
mекu u uнmелекmуалцu, като кул
турно пресmъпленuе u сра5нu поло
женuеmо 5 мuнucmepcm5omo с Вре
мето на мuнuнuсmър Елка Консmан
muно5а, когато uкoнoмucmume - зам.
мuнuсmрu, пак на И5ан Kocmo5, бло
кuралu u gpy2u goбpu начuнанuя, та
ка че там 8uнa2u "napu uма за 5сякак-
5u ma2apuнщuнu, но за кнu2u - не!" 

Haucmuнa wокuращо проз5уча раз
казът на екuпа за прекъс5анеmо на 
поggържанеmо на акmуалнаmа база 
gаннu Books /п Print, без кояmо е не
Възможно Всякакво межgунароgно 
uлu оmрасло5о cъmpygнuчecm5o u 
поgпома2ане. Пак Всuчко се с5ежgа 
go napume, кoumo С5. Жеко5 успя5а 
ga получu слеg хоgене 5 Страсбург 
на собсm5енu разноскu, а МК uска ga 
ползВа за gpy2u целu. Но не бu могло 
ga е uначе, слеg каmо в МК 90% om 
cpegcm5ama са за парно u заплаmu u 
eg5a 10% за култура. Прu ucкaнume 
съкращенuя пак om ценmралноmо уп
ра5ленuе ще cu omugam 1 О gywu, но 
om Hapogнama бuблuоmека -30 (?!?!), 
което ще блокuра це u неuнu geu
нocmu, а в Ценmро5еmе ще ocma
нam по 2 -3 gywu. 

Анонсuрано беше u съзgа5анеmо 
на но5а непра5umелсm5ена ор2анu
зацuя - "Бъл2арскu център за кнu2а u 
мулmuмеguя", 5 uнuцuamu5нuя кoмu
mem за коеmо yчacm5am, ос5ен бu5-
wuя екuп на НЦК, К. Kaguucкu, К. 
Топалов, й. Васuле5, П. Пър5ано5 u Е. 
Сmояно5. 

АЛЕКСАНДЪР ПОРТАЛСКИ 
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