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Изглед от южното крило на Зографския
манастир

Тодор РАДЕВ

В интелектуалното пространство на
съвременна България, лишена от реален
държавен суверенитет, йезуитски се на-
трапва нихилистичната идея за нашата
цивилизационна недостатъчност. Тази
тенденциозна измама заглушава с щедро
финансиран пропаганден шум хилядоле-
тната българска идентичност, изграждай-
ки миража на т.нар. европатриотизъм.
Лакейските поклони пред благоденства-
щия европейски Запад са съпроводени с
унизително отричане от собствените ис-
торически корени. Компрадорската по-
литическа класа усвои с възторжено не-
вежество внушеното континентално раз-
граничение на Стара от Нова Европа. Но
коя всъщност е истинската Стара Евро-
па, притежаваща доминантна доза древ-
ност, за да има историческо основание да
се нарича така ? Какъв е смисълът на тер-
мина “Нова Европа” в изграждания Ев-
ропейски съюз ? Преодолими ли са раз-
личията в културните стереотипи на ев-
ропейския Запад и европейския Изток ?
Възможно ли е да съществува наднацио-
нално европейско Отечество? Нетърпя-

щите възражение родни идеолози на по-
редната ни безалтернативна интеграция
не подготвят ли всъщност некролога на
нашата древна нация? Това са част от
въпросите, на които българската инте-
лигенция трябва да отговори с ръка на
сърцето пред своя собствен народ.

Всеизвестна е прастарата сентенция,
отреждаща писането на история като
триумфална привилегия на победите-
лите. Тази едностранчива нагласа обу-
славя  осмислянето на световния исто-
рически процес през сетивата на запад-
ната част от човечеството. Несъвмес-
тимата с безпристрастната наука тен-
денция основателно е игнорирана от
най-значимите представители на запад-
ната хуманитаристика. “Един от стиму-
лите на автора да се заеме с това проу-
чване - споделя Арнолд Тойнби с чита-
телите на знаменитото си “Изследване
на историята” - е погнусата от късно-
модерната западна условност да се отъ-
ждествява историята на западното об-
щество с “ИСТОРИЯТА”, написана с
главни букви.
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Äîêîñâàíå äî
æèâàòà èñòîðèÿ

íà Ñâåòà ãîðà â Àòîí
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äîáðî, çàùîòî

÷îâåøêèÿò æèâîò å
êðàòúê
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Â áðîÿ ÷åòåòå îùå:
100 ãîäèíè ñëåä
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íà Àéíùàéí

Ãåî Ìèëåâ è
áúëãàðñêèòå
àâàíãàðäèñòè

Ñúñòåçàíèå ïî
ïðîãðàìèðàíå
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ñòèïåíäèÿòà íà
ÈÊ “Ïèãìàëèîí”

Ðåêòîð ïîëó÷è
îðäåíà íà Ïî÷åòíèÿ
ëåãèîí

Ó÷åáíèê ñ íàãðàäà
íà åâðîïåéñêè
èçäàòåëè
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ÎÒ ÑÒÐ. 1
Òàçè óñëîâíîñò ìó èçãëåæäà

ðîæáà íà èçîïà÷àâàùàòà åãîöåí-
òðè÷íà èëþçèÿ, íà êîÿòî ñà ñå ïî-
ääàëè â çàïàäíîòî îáùåñòâî, êà-
êòî è âñè÷êè îñòàíàëè ïîçíàòè öè-
âèëèçàöèè è ïðèìèòèâíè îáùåñò-
âà. Íàé-äîáðàòà èçõîäíà òî÷êà
îò òîâà åãîöåíòðè÷íî ïðåäïîëî-
æåíèå èçãëåæäà å äà ñå âúçïðèåìå
îáðàòíîòî ïðåäïîëîæåíèå, ÷å
âñè÷êè ïðåäñòàâèòåëè íà êîé äà å
ðîä îáùåñòâà ñà ôèëîñîôñêè ðà-
âíè åäèí ñ äðóã”. Â òîçè êîíòåêñò
öåíòðîâåòå è ïåðèôåðèèòå â Åâ-
ðîïà î÷åâèäíî ñà èñòîðè÷åñêè ìî-
áèëíè, à íå çàñòèíàëè âúâ âðåìå-
òî ñîöèàëíè, èêîíîìè÷åñêè, ïîëè-
òè÷åñêè è êóëòóðíè ðàçãðàíè÷åíèÿ.
Ñúùåâðåìåííî îáåêòèâíèÿò íàó÷åí
ïîäõîä å ñâúðçàí è ñ íåîáõîäè-
ìîòî óòî÷íåíèå, ÷å îáèòàòåëèòå íà
íàøèÿ ìàòåðèê îò ïðåäìîäåðíèòå
åïîõè íå ñà ïðèòåæàâàëè äíåøíî-
òî ñúçíàíèå çà êîíòèíåíòàëíà è
öèâèëèçàöèîííà ïðèíàäëåæíîñò.
Àðõåîëîãè÷åñêèÿò ôåíîìåí, èçâå-
ñòåí êàòî Âàðíåíñêè íåêðîïîë,
îôîðìÿ åòàëîíà íà åâðîïåéñêà-
òà öèâèëèçàöèîííà äðåâíîñò â äíå-
øíèòå áúëãàðñêè çåìè ïðåäè áåç-
ïðåöåäåíòíèòå ñåäåì õèëÿäîëåòèÿ.
Â ãåîãðàôñêè àñïåêò êóëòóðàòà íà
Àíòè÷íîñòòà, ñ÷èòàíà çà ôóíäà-
ìåíò íà ñúâðåìåííà Åâðîïà, å êóë-
òóðà íà Ñðåäèçåìíîìîðèåòî â
ïðîñòðàíñòâåíèÿ îáõâàò íà ðèì-
ñêèÿ èìïåðñêè ðåä, óíèâåðñàëèçè-
ðàë êëàñè÷åñêèòå ïîñòèæåíèÿ íà
åëèíèçìà. Åäâà ëè å ëèøåíà îò îï-
ðåäåëÿùî ñèìâîëíî çíà÷åíèå è ìè-
òîëîãè÷íàòà ñåìàíòèêà íà òåðìè-
íà “Åâðîïà”, ðîæáà íà áàëêàíñ-
êàòà òåîãîíè÷íà ìèñúë. Âñúùíîñò
ìîäåðíîòî ïîõèùåíèå íà òàçè ìè-
òîëîãåìà â èçâåñòíà ñòåïåí å ðå-
çóëòàò îò ïàðâåíþøêèÿ ñèíäðîì
íà êîíòèíåíòàëíèÿ Çàïàä, èçïèò-
âàù íåîáõîäèìîñò äà íàòðóôè
ñòîïàíñêîòî è ïîëèòè÷åñêîòî ñè
ìîãúùåñòâî ñúñ ñúîòâåòñòâàùà
äðåâíà èñòîðèÿ. Íåïðåäóáåäåíè-
ÿò àíàëèç íà êóëòóðíèòå ïëàñòîâå
ïðåäñòàâÿ  Áàëêàíñêèÿ ïîëóîñò-
ðîâ êàòî âîäåù êîìïîíåíò îò àí-
òè÷íèÿ öèâèëèçàöèîíåí öåíòúð,
êîíòðàñòèðàù ñ âàðâàðñêàòà ïå-
ðèôåðèÿ, îáõâàùàùà ãîëÿìà ÷àñò
îò äíåøíàòà ñàìîäîâîëíà “Ñòà-
ðà Åâðîïà”.

     Â êîíêðåòåí ïîëèòèêî-àä-
ìèíèñòðàòèâåí ñìèñúë íàé-ñòàðà-

òà Åâðîïà å òðàêèéñêèÿò õèíòåðëàíä
íà Êîíñòàíòèíîïîë, îôîðìåí êàòî
îòäåëíà ðèìñêà ïðîâèíöèÿ â êðàÿ íà
III - íà÷àëîòî íà IV âåê ïðè èìïåðàòî-
ðèòå Äèîêëåöèàí è Êîíñòàíòèí Âåëè-
êè. Íàñëåäåíà îò Èçòî÷íàòà Ðèìñêà
èìïåðèÿ /Âèçàíòèÿ/, òàçè ðåàëèÿ
î÷åâèäíî å âúçïðèåìàíà êàòî êîíò-
ðàïóíêò íà ïðîñòðàíñòâîòî îòâúä Áî-
ñôîðà, êúäåòî å ðàçïîëîæåíà ñòà-
ðàòà ïðîâèíöèÿ Àçèÿ. Çà ñàìàòà Âè-
çàíòèÿ òîâà ðàçãðàíè÷åíèå íå å àê-
òóàëíî ïîðàäè äúëáîêîòî óáåæäåíèå,
÷å Êîíñòàíòèíîïîë /Âòîðèÿò Ðèì/ å
ðàçïîëîæåí â öåíòúðà íà ïðàâîñ-
ëàâíàòà öèâèëèçàöèÿ. Òîâà óáåæäå-
íèå åñêàëèðà è â òèïè÷íîòî çà âè-
çàíòèéñêèÿ ïîëèòè÷åñêè è êóëòóðåí
åëèò âèñîêîìåðèå, ïðåäíàçíà÷åíî
ïîâå÷å çà åâðîïåéñêèÿ Çàïàä, îò-

êîëêîòî çà àçèàòñêèÿ Èçòîê. Ðîìåé-
ñêàòà íàäìåííîñò â èçâåñòíà ñòåïåí
å îïðàâäàíà îò èçêëþ÷èòåëíèÿ ïðè-
íîñ íà Âèçàíòèÿ çà ñúõðàíÿâàíåòî
íà àíòè÷íîòî íàñëåäñòâî ïðè èñòî-
ðè÷åñêèÿ ïðåõîä êúì Ñðåäíîâåêîâ-
íàòà åïîõà. Èçãðàäåíàòà ñ àêòèâíî
áúëãàðñêî ó÷àñòèå âèçàíòèéñêî-ñëà-
âÿíñêà êóëòóðíà îáùíîñò /ò.íàð.
Byzantino-Slavica/ êàòåãîðè÷íî î÷åð-
òàâà èñòîðè÷åñêàòà Ñòàðà Åâðîïà
êàòî ñâîå öèâèëèçàöèîííî ïðîñòðàí-
ñòâî, â êîåòî Áàëêàíñêèÿò ïîëóîñò-
ðîâ å èçëú÷âàù öåíòúð. Çàïàäíîåâ-
ðîïåéñêèÿò ñðåäíîâåêîâåí ïðîâèí-
öèàëèçúì å ñëåäñòâèå îò âàðâàðñêî-
òî íåâåæåñòâî, äðàñòè÷íî ïðåêúñíà-
ëî àíòè÷íàòà òðàäèöèÿ. Â ðàííîñ-
ðåäíîâåêîâíà Çàïàäíà Åâðîïà ãðà-
äîâåòå, ïðåäñòàâëÿâàùè öèâèëèçàöè-
îííè ÿäðà íà pax Romana, èíêàñè-
ðàò ñúêðóøèòåëíè óäàðè è ïðàêòè÷å-
ñêè ãóáÿò êóëòóðíàòà ñè çíà÷èìîñò -
òå íå ñà íåîáõîäèìè íà âàðâàðñêèòå
äðåâíîãåðìàíñêè ñòåðåîòèïè. Äîðè

âåëè÷åñòâåíèÿò Ðèì ïðè èñòîðè÷åñ-
êèÿ ïðåõîä çàãëúõâà â ìîíîòîííèÿ
áèòèåí ðèòúì íà íåçíà÷èòåëíî ïðî-
âèíöèàëíî ñåëèùå. Òîâà âîéíñòâà-
ùî íåâåæåñòâî ïðîíèêâà â ïàïîöå-
çàðèñòêàòà ñòðóêòóðà íà Ðèìñêàòà
öúðêâà, âúçïðèåëà èäåèòå íà Àâðå-
ëèé Àâãóñòèí çà Áîæèÿ ãðàä â èçîïà-
÷åí îò äóõîâåí íåäîñòèã âèä. È âúï-
ðåêè òîâà ñðåäíîâåêîâíèÿò åâðîïåé-
ñêè Çàïàä, ñàìîîçíà÷èë âðåìåòî ñè
êàòî “òúìíè âåêîâå”, èíñòèíêòèâíî
óñåùà ïðåâúçõîäñòâîòî íà àâòåíòè-
÷íàòà Ñòàðà Åâðîïà. Äúëáîê å ñìè-
ñúëúò â ïîñëàíèåòî íà ãåðìàíñêèÿ
êðàë Îäîàêúð äî âèçàíòèéñêèÿ èì-
ïåðàòîð Çåíîí, ñúïúòñòâàùî ïðåç
476 ã. ãëàâàòà íà óáèòèÿ ïîñëåäåí
âëàäåòåë íà Çàïàäíàòà Ðèìñêà èì-
ïåðèÿ /ìàëîëåòíèÿ Ðîìóë Àâãóñòóë/

Елементи от Панагюрското златно съкровище

: “Êàêòî ñëúíöåòî íà íåáåòî, òàêà è
èìïåðàòîðúò íà çåìÿòà òðÿáâà äà
áúäå åäèí”.   Êóëòóðíàòà äîìèíàöèÿ
íà pax Byzantina å âïå÷àòëÿâàùà äî-
ðè òîãàâà, êîãàòî áàëêàíñêàòà Ñòà-
ðà Åâðîïà å íåñïàñÿåì ïîëèòè÷åñêè
ñìúðòíèê âúâ âèõúðà íà îñìàíîòóð-
ñêàòà ñòèõèÿ. Ïðåç 1400 ã. âèçàí-
òèéñêèÿò èìïåðàòîð Ìàíóèë II Ïàëå-
îëîã ïîñåùàâà Èòàëèÿ, Ôðàíöèÿ è
Àíãëèÿ, àïåëèðàéêè ïðåä ïàïàòà è
çàïàäíèòå âëàäåòåëè çà âîåííà ïîä-
êðåïà. Ïðèåò â Ïàðèæ îò ôðåíñêèÿ
êðàë Øàðë VI, èìïåðàòîðúò âïå÷àò-
ëÿâà ïðîôåñîðèòå îò Ñîðáîíàòà ñ
íàó÷íàòà ñè åðóäèöèÿ. Íåãîâèòå èç-
òúí÷åíè ìàíèåðè ïðåäèçâèêâàò èñê-
ðåíî âúçõèùåíèå â äâîðåöà Åëòúì,
êúäåòî àíãëèéñêèÿò êðàë Õåíðè IV ìó
óñòðîéâà áëÿñêàâî Êîëåäíî ïîñðå-
ùàíå. “Àç ñè ïðåäñòàâÿõ - îòáåëÿç-
âà êðàëñêèÿò ñàíîâíèê Àäàì - êîëêî
ìú÷èòåëíî å çà òîçè âåëèê õðèñòèÿí-
ñêè âëàäåòåë äà áúäå ïðèíóäåí îò ñà-
ðàöèíèòå /ò.å. îñìàíñêèòå òóðöè/ äà

ïúòóâà îò íàé-äàëå÷íèÿ Èçòîê äî
íàé-êðàéíèÿ çàïàäåí îñòðîâ, çà äà
òúðñè ïîìîù ñðåùó òÿõ... Î, Ãîñïî-
äè, êàêâî íàïðàâè  îò äðåâíàòà ñëà-
âà íà Ðèì”. Ñ òåçè òðàãè÷íè ïðèìå-
ðè çà ïðåäñìúðòíîòî êóëòóðíî ïðå-
âúçõîäñòâî íà ñðåäíîâåêîâíàòà Ñòà-
ðà Åâðîïà èçâåñòíèÿò àíãëèéñêè èñ-
òîðèê Ñòèâúí Ðúíñèìàí âúâåæäà ÷è-
òàòåëÿ â ïîçíàòàòà ó íàñ ìîíîãðà-
ôèÿ “Ïàäàíåòî íà Êîíñòàíòèíîïîë”.

      Íàòðóïàíèòå ïðåç Ñðåäíèòå
âåêîâå ðàçëè÷èÿ ìåæäó åâðîïåéñêèÿ
Çàïàä è Èçòîê ïðåäîïðåäåëÿò Âåëè-
êàòà ñõèçìà îò 1054 ã., äîêóìåíòè-
ðàíà ñ àíàòåìèòå, êîèòî ñè îòïðà-
âÿò ïàïà Ëúâ IX è ïàòðèàðõ Ìèõàèë
Êåðóëàðèé. Öúðêîâíèÿò ðàçêîë îáî-
ñíîâàâà èäåîëîãè÷åñêè óäàðà, íà-
íåñåí îò ×åòâúðòèÿ êðúñòîíîñåí ïî-
õîä âúðõó Âèçàíòèÿ â íà÷àëîòî íà
XIII âåê. Êîìåðñèàëíàòà àë÷íîñò íà
çàïàäíèòå êðúñòîíîñöè íàìèðà áåç-
ïðèìåðíà ðåàëèçàöèÿ â ãðàáåæà, ïî-
ñëåäâàë ïðåâçåìàíåòî íà Êîíñòàí-
òèíîïîë íà 13 àïðèë 1204 ã. Ñïî-
ðåä äîñòîâåðíèòå ñâåäåíèÿ íà ôðåí-
ñêèÿ ðèöàð Æîôðîà äüî Âèëàðäóåí,
ó÷àñòíèê â ñúáèòèÿòà, òðèòå ïîñëå-
äîâàòåëíè ïîæàðà âúâ âèçàíòèéñêà-
òà ñòîëèöà óíèùîæàâàò òîëêîâà
ñãðàäè, êîëêîòî ïðèòåæàâàò ñúâêóï-
íî òðèòå íàé-ãîëåìè ãðàäîâå âúâ
Ôðàíöèÿ. Êðúñòîíîñíàòà âàêõàíà-
ëèÿ ðàçðóøàâà èçêëþ÷èòåëíè ïàìå-
òíèöè íà àíòè÷íîòî èçêóñòâî - ñòàòó-
èòå íà Õåðàêúë è Õåðà Ñàìîñàòñêà,
ñêóëïòóðàòà íà Ïàðèñ ñúñ çëàòíàòà
ÿáúëêà, ñòàòóÿòà íà Åëåíà Òðîÿíñêà
è ìíîæåñòâî äðóãè çíàéíè è íåçíàé-
íè øåäüîâðè. Ïðî÷óòèòå Ëèçèïîâè êî-
íå ïî íàðåæäàíå íà âåíåöèàíñêèÿ
äîæ Åíðèêî Äàíäîëî ñà ïðåíåñåíè
âúâ Âåíåöèÿ. Êðúñòîíîñíàòà âàíäàë-
ùèíà íå ùàäè âåëèêîëåïíèòå ïðàâî-
ñëàâíè  õðàìîâå, ñúñèïàíè ñà êîíñ-
òàíòèíîïîëñêèòå áèáëèîòåêè ñ áåç-
öåííîòî èì êíèæîâíî áîãàòñòâî. Ñâå-
ùåíè õðèñòèÿíñêè ðåëèêâè, ñðåä êîè-
òî è ïðî÷óòàòà Òîðèíñêà ïëàùåíè-
öà, ñà ïëÿ÷êîñàíè îò êðúñòîíîñöèòå
ïî óêàçàíèÿ íà êàòîëè÷åñêîòî äóõî-
âåíñòâî. Îòâîþâàíåòî íà Êîíñòàí-
òèíîïîë ïðåç 1261 ã. îçíàìåíóâà
âúçêðåñÿâàíåòî íà Âèçàíòèÿ, íî âú-
ïðåêè ñòàðèòå õåãåìîíèñòè÷íè ïðå-
òåíöèè, íåéíèÿò ïîëèòè÷åñêè ðúñò íå
íàäõâúðëÿ ïîëèòè÷åñêèòå ðàìêè íà
åäíà ïî ñúùåñòâî îáèêíîâåíà ãðúö-
êà äúðæàâà. Ïîëèòè÷åñêàòà åêçåêó-
öèÿ íà ñðåäíîâåêîâíàòà Ñòàðà Åâ-
ðîïà å äîâúðøåíà  íà 29 ìàé 1453 ã.,

ÍÀ ÑÒÐ. 3
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êîãàòî  îñìàíñêèÿò ñóëòàí Ìåõìåä II
Çàâîåâàòåë òðèóìôèðà â ïðåâçå-
òàòà âèçàíòèéñêà ñòîëèöà. Îìà-
ëîìîùåíîòî â ñÿíêàòà íà Îñìàí-
ñêàòà èìïåðèÿ áàëêàíñêî ïðàâî-
ñëàâèå çà íÿêîëêî ñòîëåòèÿ å ôà-
òàëíî îòêúñíàòî îò âúçõîäÿùîòî
ðàçâèòèå íà ìîäåðíèçèðàùà ñå Íî-
âà Åâðîïà.

Äíåñ ïðåäñòîÿùîòî íè ïðèñúå-
äèíÿâàíå êúì Åâðîïåéñêèÿ ñúþç å
ïðîïàãàíäèðàíî êàòî ïàíàöåÿ çà íà-
øèòå îáùåñòâåíè íåäúçè. Íàé-êðåñ-
ëèâè â òàçè áÿñíà ïðîïàãàíäà ñà íî-
âèòå åíè÷àðè - íåòúðïÿùèòå âúçðà-
æåíèå áåçîòå÷åñòâåíèöè, òúï÷åùè ñ

ðåíåãàòñêî óñúðäèå ñêðèæàëèòå íà
áúëãàðñêàòà íàöèÿ. Çà åíè÷àðñêèÿ
ïñåâäîåëèò áúëãàðñêàòà äðåâíîñò å
äîñàäíà ïðåãðàäà ïðåä åâåíòóàëíî-
òî íè ïîåâðîïåé÷âàíå. Íî íèìà áúë-
ãàðèòå êàòî èíòåãðàëíà ÷àñò îò èñ-
òîðè÷åñêàòà Ñòàðà Åâðîïà íå ñà èñ-
òîðè÷åñêè åâðîïåéöè ? Â îòãîâîðà
íà òîçè âúïðîñ ñå ñúäúðæà èçíà÷àë-
íàòà äèëåìà íà ñúâðåìåííèÿ áúëãàð-
ñêè èçáîð. Áåç îñúçíàòî äîñòîéíñò-
âî, èçâèðàùî îò ìåòàôèçèêàòà íà
íàøàòà íàöèîíàëíà ñúäáà, íèå íÿ-
ìà äà áúäåì íèòî áúëãàðè, íèòî åâ-
ðîïåéöè. Çàùîòî åäíà èñòèíñêà Íî-
âà Åâðîïà íå ìîæå äà áúäå íåùî
äðóãî, îñâåí Åâðîïà íà ñóâåðåííè-
òå åâðîïåéñêè íàöèè.

ÎÒ ÑÒÐ. 2

СТАРА И НОВА ЕВРОПА

ÄÎ ÅÂÐÎÏÀ È ÍÀÇÀÄ
 (за впечатленията на един възрожденски пътешественик )
Елена ГЕТОВА
През септември 1874 г. в популярния цариградски вест-

ник “Напредък” се появява обемна статия със заглавие
“Пътни впечатления”. Няколко месеца по-късно се публи-
кува и продължението. С това обаче приключва пътепис-
ното намерение, въпреки обещанието на автора да води
редовни кореспонденции с редакцията и да дава точни све-
дения за посетените места. Този пътепис като че ли ос-
тава встрани от интереса на изследователите.

Ñâ. Ãþðîâà ñàìî ãî ñïîìåíàâà,
êîãàòî íàñî÷âà âíèìàíèåòî ñè êúì
îíåçè òåêñòîâå, êîèòî íå îáñúæäàò
áúëãàðñêàòà ïðèðîäà è ñåëèùà.
Ìàëêî ïî-ïîäðîáíî íà íåãî ñå ñïè-
ðà Ñò. Åëåôòåðîâ, îòáåëÿçâàéêè, ÷å
èìåííî òóê “óòèëèòàðíàòà òðàêòîâêà
íà ïúòåïèñà îòñëàáâà è îòñòúïâà ìÿ-
ñòîòî ñè íà ïî-øèðîê è ïî-ÿñíî èçÿ-
âåí òâîð÷åñêè ïîäõîä”.

Äåéñòâèòåëíî àâòîðúò - Ñòåôàí
Ïàíàðåòîâ íå ñå âïèñâà â ïîçíàòà-
òà âúçðîæäåíñêà òðàäèöèÿ. Ñúñ ñâîÿ
ïúòåïèñ òîé íå ïðåñëåäâà äèäàêòè÷å-
ñêè öåëè, è å ïúòåøåñòâåíèêúò, êîéòî
ïðåñúçäàâà ëè÷íèòå ñè âïå÷àòëåíèÿ
îò åäíà íåäàëå÷íà, íî âñå ïàê íåïî-
çíàòà åâðîïåéñêà äåéñòâèòåëíîñò.
ßñíî èçÿâåíèÿò òâîð÷åñêè ïîäõîä íà-
ñî÷âà êúì ðåäèöà ñõîäñòâà ñ òåêñòî-
âå íà åâðîïåéñêè ïúòåøåñòâåíèöè.

Åâðîïååöúò ïúòóâà ïî áúëãàðñ-
êèòå çåìè ñ öåë îïîçíàâàíå, ñúïðè-
êîñíîâåíèå ñ îáâåÿíèÿ ñ ðîìàíòèçúì
åêçîòè÷åí ñâÿò íà Îðèåíòà. Çàä òîçè èì-
ïóëñ ñòîÿò ïî-ñêîðî ëþáîïèòñòâîòî è
êîïíåæúò ïî ñðåùè ñ íåïîçíàòîòî. Èçâå-
ñòíî å, ÷å ïúðâèòå îïèñàíèÿ íà áúëãàðñ-
êèòå çåìè ñà äåëî íà ÷óæäè ïúòåøåñòâå-
íèöè. Â “Çàïèñêè çà Áúëãàðèÿ è çà áúë-

ãàðèòå” Ë. Êàðàâåëîâ ñïîìåíàâà ïî òî-
çè ïîâîä:

“Àêî â ïîñëåäíèòå äåñåò ãîäèíè
è äà ñà èçëåçëè íà ðàçëè÷íè åçèöè
ìíîæåñòâî ïúòåøåñòâèÿ ïî Áúëãàðèÿ,
ïî Òðàêèÿ è ïî Ìàêåäîíèÿ, íî òèå
ñòðàíè âñå îùå îñòàâàò è çà íàñ, è
çà åâðîïåéöèòå terra incognita. Âñè-
÷êèòå òèå ïúòåøåñòâåíèöè - èçêëþ÷âà
ñå Â. È. Ãðèãîðîâè÷, Àìè Áóå, Êèï-
ðèÿí Ðîáåðò, Äð. Áàðò è Äð. Õàí - ñà
ïèñàëè ïîâúðõíîñòíî, áåç îïðåäå-
ëåíà öåë è áåç îñîáåí ïðåäíà÷åð-
òàí ïëàí.”1

È âúâ âúçðîæäåíñêàòà ïðåñà ñå ïî-
ÿâÿâàò èçâåñòèÿ çà ïúòóâàíåòî íà ÷óæ-
äåíöè ïî áúëãàðñêèòå ìåñòà. Âúâ â. “Íà-
ïðåäúê” (20 þëè, 1874)  ðóáðèêàòà “Êíè-
æåâíè âåñòè” íå ñàìî îïîâåñòÿâà ïîÿ-
âàòà íà ïîðåäíèÿ ïúòåïèñ, íî îòêðîÿâà
ìÿñòîòî è çíà÷åíèåòî íà òåçè òåêñòîâå â
áúëãàðñêàòà êóëòóðà.

“Ïúòóâàíèå ïî åâðîïåéñêà Òóð-
öèÿ îò Ä-ð Áàðò, Áåðëèí, 1874. (Rejse
drch das mnere der Europeischen
Turkei) -

Êàòî îïîâåñòÿâàìå çà ïîÿâÿâà-
íåòî íà òàçè êíèãà íèé ùå íàïðàâèì
åäíà áåëåæêà. Îò ìíîãî âðåìå íà-
ñàì Åâðîïåéöèòå, Íåìöè, Ôðåíöè è

Àíãëè÷àíè ïúòóâàò ïî Åâðîïåéñêà
Òóðöèÿ è ïå÷àòàò ñâîèòå ïúòíè âïå-
÷àòëåíèÿ, áåëåæêè è îïèñàíèÿ. Çà
íàñ, çà íàøàòà êíèæíèíà ñà îò ãîëÿ-
ìà èíòåðåñíîñò âñè÷êè òåçè êíèãè è
âñåêè, êîéòî ñà ïîòðóäè äà ïðåâåäå
è íàïå÷àòà åäíà îò òÿõ, òîé ïðàâè
åäíà äîáðà ðàáîòà, åäíà çàñëóãà
íà íàøàòà êíèæíèíà. Àêî íÿìàìå
âúçìîæíîñò äà ñè èçó÷àâàìå ñàìè,
àêî íÿìàìå ñðåäñòâàòà äà íàïðà-
âèì ñàìè îïèñàíèå â ãåîãðàôè÷åñêî
è ãåîëîãè÷åñêî îòíîøåíèå íà íàøå-

Стефан Панаретов

òî îòå÷åñòâî, íèé ìîæåì äà ñå âúç-
ïîëçâàìå îò ãîòîâî íàïèñàíîòî. Èëè
èñêàìå ÷óæäåíöèòå äà ïðåâåäàò èëè
äà íàïèøàò íà áúëãàðñêè ñâîèòå
îïèñàíèÿ íà íàøåíñêî?”2

Ïúòåïèñúò íà Ñò. Ïàíàðåòîâ íà
ïðúâ ïîãëåä íå ïðåñëåäâà ïðàêòè÷å-
ñêè öåëè - íå îïèñâà îáùåñòâåíî çíà-
÷èìè ñúáèòèÿ è îáåêòè, ïàçåùè èñòî-
ðè÷åñêàòà ïàìåò íà íàöèÿòà. Òîé íå
êîìïåíñèðà è ñïîìåíàòàòà â öèòàòà
ïðàçíîòà îò ñîáñòâåíè áúëãàðñêè
îïèñàíèÿ. Ïúòåøåñòâåíèêúò â òåêñòà
íà Ïàíàðåòîâ ïîòåãëÿ íà ïúò íå çà
äà ïðîó÷âà áúëãàðñêè ìåñòà. Òîé ïú-
òóâà, çàùîòî êîïíåå äà ñå äîêîñíå
äî íåïîçíàòîòî.

“Íî èäåÿòà, ÷å àç îòèâàõ â åäíà
ñòðàíà, êîÿòî äíåñ çàíèìàâà ïúðâî
ìÿñòî, ñðàâíèòåëíî ñ äðóãèòå ÷àñòè
íà ãëîáóñà, ïî ñâîåòî îáðàçîâà-
íèå, íàóêè è èçêóñòâà, ìà âúçõèùà-
âàøå. Àç ùÿõ äà âèäÿ ñ î÷èòå ñè îíå-
çè ñòðàíè, çà êîèòî áÿõ òîëêîç ìíî-
ãî ÷åë â êíèãè è ñëóøàë îò õîðàòà äà
ïðèêàçâàò çà òÿõ. “Åâðîïà” áåøå ìî-
åòî åæåäíåâíî áúëíóâàíèå è ñå-
ãà ìîèòå ìå÷òàíèÿ ùÿõà äà ñà îñú-

ùåñòâÿò.”3

Â òîçè ñëó÷àé ñúùåñòâåí ñìè-
ñëîïîðàæäàù ïðèçíàê â òåêñòà ñå
îêàçâà ïúòóâàíåòî çà óäîâîëñòâèå.
Òîâà å ëè÷íî ïîæåëàíîòî îïîçíà-
âàíå íà åäèí ëþáîïèòåí ñâÿò - Åâ-
ðîïà. Ïîçíàò, ïðåäâàðèòåëíî
îôîðìåí êàòî çíàê, ñâåòúò Åâðî-
ïà å ïðèòåãàòåëíî ìÿñòî çà ëþáî-
çíàòåëíèÿ ïúòåøåñòâåíèê. Ïîäãîò-
âåí çà ðàçíîîáðàçèåòî, íåãîâèÿò
ïîãëåä äîëàâÿ èçîáèëèå îò ðàçëè-
÷èÿ, íî è ñõîäñòâà ìåæäó Èçòîêà è
Çàïàäà.

Ñòåôàí Ïàíàðåòîâ íå å ñëó-
÷àéíèÿò ïúòåøåñòâåíèê, èíöèäåíò-
íî ïîïàäíàë â çîíàòà íà ñðåùè
ìåæäó êóëòóðèòå. Òîé ïúòóâà ÷åñòî
- ñëóæåáíî èëè êàòî ëè÷íî íàìå-
ðåíèå. Ïîçíàâà ðåäèöà åâðîïåéñ-
êè äúðæàâè - Àíãëèÿ, Ôðàíöèÿ,
Èòàëèÿ, Àâñòðèÿ, Ðóñèÿ. Çàâúðøèë
áëåñòÿùî Ðîáúðò êîëåæ â Öàðèã-
ðàä, òîé îñòàâà òàì êàòî ïðåïî-
äàâàòåë ïî áúëãàðñêè è ñòàðîñëà-
âÿíñêè åçèöè ïî÷òè 40 ãîäèíè
(1871-1914). Åäèí àêòèâåí ïîëè-
òèê, ÷èåòî ñúäåéñòâèå è ñëóæáà íà
îòå÷åñòâîòî íå ïðåñòàâàò äî êðàÿ
íà æèâîòà ìó. Òîé å ïúðâèÿò áúë-
ãàðñêè ïúëíîìîùåí ìèíèñòúð âúâ
Âàøèíãòîí (1914-1925). Áúëãàð-
ñêè äåëåãàò íà ÎÍ â Æåíåâà. Ñúò-
ðóäíèê íà ðåäèöà âúçðîæäåíñêè
ïåðèîäè÷íè èçäàíèÿ (“Íàïðåäúê”,
“Çîðíèöà”, “Ìàêåäîíèÿ”) è àêòè-
âåí ÷ëåí íà Áúëãàðñêîòî êíèæîâíî
äðóæåñòâî (1884). Çàä äèíàìè÷-
íàòà áèîãðàôèÿ íà ïðåïîäàâàòå-
ëÿ è äèïëîìàòà ñòîè ëþáîïèòñò-
âîòî íà ïúòåøåñòâåíèêà, íà ñúçåð-
öàòåëÿ íà ðàçëè÷èÿòà è ñõîäñòâà-
òà ìåæäó ñâåòîâåòå è íà âúçìîæ-
íîòî îáùóâàíå ìåæäó òÿõ. Âàæåí êîì-
ïîçèöèîíåí åëåìåíò â ïúòåïèñà íàïðè-
ìåð ñà ñâåäåíèÿòà çà èñòîðèÿòà íà
ïîñåòåíèòå ãðàäîâå - Ñèðà, Òðèåñò,
Þäèíå, Âåðîíà, Èíñáðóê, êàêòî è çà
ïðèðîäíèòå çàáåëåæèòåëíîñòè â Àâñò-
ðèéñêèòå Àëïè.

Ñòåôàí Ïàíàðåòîâ å èíòåëåê-
òóàëåöúò, êîéòî ìîæå äà îñâîáîäè
ñåòèâàòà ñè çà íîâèòå âúçïðèÿòèÿ.
Ìîæå äà ãè îñìèñëè, àíàëèçèðà è,
êîåòî å ñúùåñòâåíî, äà ãè ïðåä-
ñòàâè íà åçèêà íà âúçðîæäåíñêàòà
àêòóàëíîñò, êàòî ãè ïóáëèêóâà â
ïðåñàòà, êîåòî ïðàâè ïúòíèòå ìó
âïå÷àòëåíèÿ ñòîéíîñòíè è èíòåðå-
ñíè è äíåñ.

1 Цит. по: Възрожденски пътеписи. С., 1969., с. 167.
2 Напредък, № 3, 20 юли, 1874. (Маркирането е мое. Е. Г.)
3 Напредък, №8, 21 септ. 1874.( Маркирането “Европа” е в ориги-
нала. Другото – мое. Е.Г.)
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***
  На проф. Пенка Филкова

И златото все някога ще потъмнее,
одеждите и те ще овехтеят,
и само чийто дух като свещица бодро грее
блажен ще е, и сред човеците
доброто няма да изтлее.
Благодарим за благородната Ви топлина!
Да е честита светлоструйната душа!

 Наталия Христова

ÞÁÈËÅÉ

“ÁÚÐÇÀÉÒÅ ÄÀ ÏÐÀÂÈÒÅ ÄÎÁÐÎ, ÇÀÙÎÒÎ
×ÎÂÅØÊÈßÒ ÆÈÂÎÒ Å ÊÐÀÒÚÊ...”

Това беше краткото послание от проф. дфн Пенка
Филкова към присъстващите на тържеството, посве-
тено на нейния 75-годишен юбилей. Домакини бяха Ка-
тедрата по руска филология и Данчовата къща на Ста-
рия Пловдив.

Проф. Пенка Филкова

Официалната част  на пра-
зника започна със задушевно-
то обръщение на гл. ас. Атана-
ска Тошева, изрекла топли ду-
ми на уважение, благодарност,
възхищение и много обич към
Учителя, Колегата, Човека
Пенка Филкова. Думи, напира-
щи в сърцата на всички в зала-
та. Чувствата обясняват, че
словата могат да не са подре-
дени и гладки, но искрено про-
звуча признанието на  гл. ас.
Тошева - “Надявам се, че мо-
га да се нарека неин последо-
вател...”. От името на ректо-
ра и деканското ръководство
на Факултета доц. д-р Ирина
Чонгарова връчи на юбиляр-
ката Почетния знак на Плов-
дивския университет, книга с
изключителна библиографска
стойност (второто фототипно
издание на бележника на Хри-
сто Ботев) и почетна грамота
за изключителния й принос в
развитието на лингвистичната
наука, за всеотдайната й пре-
подавателска дейност, за науч-
ната, обществената и човешка
коректност, утвърждаващи дух
на академизъм, толерантност и
лична съпричастност в мисия-
та на Просветителя. Отноше-
нието на колегите от катедрата
беше въплътено в символния
подарък - ръчно рисувана ико-
на на Божията майка, - подне-
сен с пожеланието да пази, да
закриля... Сълзите в очите на
юбилярката бяха от щастие!

Ръководителят на катедра-
та по руска филология доц. д-р
Стефка Георгиева подробно
представи издадения в чест на
годишнината сборник  Дина-
мика языковых процессов: ис-
тория и современность. Сбор-
никът е инициатива и дело на
катедрите по руска филология
в Пловдивския и Софийския
университет. В него са събра-
ни научни изследвания на ко-
леги от двете катедри, от дру-
ги факултети на Софийския
университет, от БАН, от Ве-

ликотърновския университет, от
Шуменския университет, от
Икономическия университет във
Варна, от университета в Белг-
рад. Проблематиката на сборни-
ка е с широк диапазон - история
на езика, лингвокултурология,
езикови контакти, социолингви-
стика, лексикология, фразеоло-
гия, граматика, семантика, линг-
вистика на текста, стилистика,
превод и методика.

Уютната атмосфера и възро-
жденският дух на Данчовата къ-

ща бяха адекватен фон и за вто-
рата част на празника, която за-
почна в стаята с алафрангите с
пълни чаши и с красивите звуци
на Многая лета. Обичта към
юбилярката се изливаше в тос-

товете, в игрословието на позд-
рава от ст. ас. Таня Атанасова -
импровизация в стила на старин-
ните поетични текстове, в стра-
стта на руските романси, в спе-
циално създадената за нея песен
съгласно традицията на Катедра-
та по руска филология.

Професор Пенка Филкова е
родена в Казанлък. През 1951 г.
завършва специалност Руска фи-
лология към Филологическия
факултет на Софийския универ-
ситет и постъпва като аспирант в
Първа катедра по Руски език на
същия факултет. През 1957 г. за-
щитава кандидатска дисертация
на тема Неполногласная лекси-
ка в русском литературном яз-
ыке. През 1961 г. постъпва на
работа в Софийския универси-
тет като асистент по историческа
граматика на руския език. Длъ-
жността доцент по история на ру-
ския литературен език П. Фил-
кова получава през 1972 г., а през
1973-1974 г. е преподавател по

руски и български език в г. Ман-
хайм (Германия). От 1978 г. чете
лекции по история на руския
книжовен език в Пловдивския
университет и във Висшия педа-
гогически институт в Шумен.
Темата на защитената от нея през
1988 г. докторска дисертация е
Староболгарские и церковнос-
лавянские лексические элементы
в русском литературном языке.
През 1989 г. тя става професор,
от 1990 г. до 1994 г. завежда Пър-
ва катедра по руски език на Со-
фийския университет и е член на
Специализирания съвет по ези-
кознание в състава на ВАК.

Професор П. Филкова е ав-
тор на повече от 100 научни тру-
дове. Централно място в нейни-
те научни изследвания заема те-
мата на старобългарското и цър-
ковнославянското наследство в
руския литературен език.

Членовете на Катедрата по
руска филология в Пловдивския
университет ще продължават да
чакат деня, в който тя пристига
за поредната си лекция пред сту-
дентите.

Красиви и справедливи са
думите на доц. д-р Константин
Попов, дългогодишен колега и
приятел на П. Филкова. С тях
започва сборникът и те са пър-
вият допир с юбилярката за чо-
век, който не я познава: Огром-
на е радостта да общуваш с про-
фесор П. Филкова, да се възхища-
ваш от нейната богата еруди-
ция, от нейното умно слово, от
постоянното й желание да бъде
полезна в опитите за научни от-
крития на млади учени. Особено
отличително качество на профе-
сор Филкова е умението да се ра-
два на чуждите заслужени успе-
хи в науката, изкуството и жи-
вота. Тя е винаги готова да по-
могне за всяко добро дело, зато-
ва като че ли в най-голяма сте-
пен известният призив на Виктор
Юго има за адрес на преклонение
П. Филкова: “В този свят има
само едно нещо, пред което сме
длъжни да се прекланяме - ге-
ния, и едно нещо, пред което
трябва да паднем на колене - до-
бротата.

Катедра
по руска филология
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ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÑÈ ÏÎÄÀÂÀÒ ÐÚÖÅ
Повече от десет години студентите от специалнос-

тите Руска филология, Български език и руски език и Рус-
ки език и западен език при Пловдивския университет про-
веждат учебната и стажантската си практика по руски
език в училище - база “Алеко Константинов”. Резултат
от дългогодишното сътрудничество е създаването на ези-
ковата система “Карусель”, която се издава от пловдив-
ската издателска къща “Летера”.

Корицата на отличеното
издание

Грамотата, удостоверяваща
европейската награда

Системата  е предназначе-
на за началната степен на бъл-
гарското училище и включва
учебници, работни тетрадки,
методически ръководста и ау-
диокасети. Автори на систе-
мата са преподавателите по
методика на обучението по
руски език към Катедрата по
руска филология - доц. Сне-
жана Пейчева  и гл. ас. Катя
Ганева , а също така и базо-
вите учители Красимир Ан-
гелов, Мария Николова, Вас-
ка Гуджева и Надя Паунова.
Амбициозната цел, която си
поставят авторите - да създа-
дат една съвременна комуни-
кативно ориентирана систе-
ма, която да предизвика ин-
терес към изучаването на ру-
ския език, вече има и конкре-

тни резултати. Първите два
учебника преминават успе-
шно конкурсите, организира-
ни от МОН, и се радват на до-
бър прием сред учителите по
руски език, а учебникът за
втори клас “Карусель” 1 спе-
чели наградата на Европейс-
ката група на издателите на
учебници  (ЕЕРG) на панаира
на книгата във Франкфурт.
Наградата е спечелена в кон-
куренция с 13 водещи евро-
пейски издателства от Вели-
кобритания, Австрия, Герма-
ния, Финландия, Русия и др.,
като учебникът е оценяван
комплексно по стандартите
на ЕС за съдържание, мето-
дика и оформление. В интер-
вю по повод наградата дире-
кторката на издателството На-

дя Фурнаджиева споделя:
“Авторският колектив демон-
стрира изключителен профе-
сионализъм. Той успя да изг-
ради учебника върху съвре-
менните и актуални идеи на
комуникативното обучение,
да предложи една балансира-
на система за формиране на
навици и изграждане на уме-
ния, да намери ефективни на-
чини за общуване със средс-
твата на руския език. И не на

последно място - да пред-
ложи страноведческа ин-
формация, която подготвя
опознаването на руската
култура”.

В момента авторите ра-
ботят над третия учебник от
системата, който е предназ-
начен за учениците от чет-
върти клас.

  “Пловдивски
университет”

ÑÒÎ ÃÎÄÈÍÈ ÑËÅÄ ÃÎÄÈÍÀÒÀ “×ÓÄÎ”
Àêàäåìèê Ìàòåé Ìàòååâ - ïðåä-

ñåäàòåë íà Ñúþçà íà ôèçèöèòå â Áúë-
ãàðèÿ, èçíåñå â Ïëîâäèâñêèÿ óíèâåð-
ñèòåò ëåêöèÿ íà òåìà “Ñòî ãîäèíè ñëåä
ãîäèíàòà “÷óäî” íà Àéíùàéí (1905-
2005)”. Ïðåïîäàâàòåëè, ñòóäåíòè è
ó÷åíèöè áÿõà èçïúëíèëè äî êðàåí
ïðåäåë 6 àóäèòîðèÿ, çà äà íàó÷àò
íåùî ïîâå÷å çà ó÷åíèÿ, êîéòî ñå ïðå-
âúðíà â åäèí îò ñèìâîëèòå íà îòìè-
íàëèÿ ÕÕ âåê.

Ëåêöèÿòà áåøå ïúðâîòî îò ïî-
ðåäèöàòà ñúáèòèÿ, êîèòî ùå îòáåëå-
æàò ñòîãîäèøíèíàòà îò ïóáëèêóâà-
íåòî íà åïîõàëíèòå òðóäîâå íà Àë-
áåðò Àéíùàéí. Òîãàâà 26-ãîäèøíè-
ÿò ÷èíîâíèê â ïàòåíòíîòî áþðî â
Áåðí, Øâåéöàðèÿ, ñàìî çà íÿêîëêî
ìåñåöà ïðåäñòàâÿ ôóíäàìåíòàëíè îò-
êðèòèÿ, íàïðàâåíè â òðè ðàçëè÷íè
îáëàñòè íà ôèçèêàòà: êâàíòîâàòà òå-
îðèÿ (ôîòîåôåêòà), Ñïåöèàëíàòà òå-
îðèÿ íà îòíîñèòåëíîñòòà è ñòàòèñ-
òè÷åñêàòà ôèçèêà ( Áðàóíîâîòî äâè-
æåíèå). Ðàçáèðà ñå, ïðèçíàíèåòî íå

èäâà èçâåäíúæ, çàùîòî çíà÷èìîñòòà
íà íåãîâèòå òðóäîâå å ñõâàíàòà îò
ìàëöèíà. Íóæíè ñà ãîäèíè, çà äà îñú-
çíàå íàó÷íèÿò ñâÿò êàêâî ñå å ñëó÷è-
ëî è Àéíùàéí äà áúäå èçáðàí çà ïðî-
ôåñîð â èíñòèòóòà íà Ìàêñ Ïëàíê â

ïðàâåíè îò Àéíùàéí ïðåç 1905 ã.,
êîèòî òðàñèðàò ïúòÿ çà íÿêîè äÿëîâå
íà ôèçè÷åñêàòà íàóêà ãîäèíè íàïðåä,
äàäå ïîâîä ïðåçèäåíòúò íà Åâðîïåé-
ñêèÿ ñúþç íà ôèçèöèòå Ìàðñèàë Äþ-
êëîà îùå ïðåç 2000 ã. äà ïðåäëîæè

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÈßÒ ÊÎÌÈÒÅÒ ÇÀ ×ÅÑÒÂÀÍÅ
ÍÀ ÑÂÅÒÎÂÍÀÒÀ ÃÎÄÈÍÀ ÍÀ ÔÈÇÈÊÀÒÀ - 2005
ÎÁßÂßÂÀ ÊÎÍÊÓÐÑ “ÔÈÇÈÖÈÒÅ ÑÅ  ØÅÃÓÂÀÒ”
(ñòèõîâå, ôåéëåòîíè,
âèöîâå, êàðèêàòóðè)

ñ ïðàâî çà ó÷àñòèå íà ñòóäåíòè
îò âñè÷êè ñïåöèàëíîñòè
Ñðîê çà èçïðàùàíå: 30 ìàðò
Íàãðàäè è èçÿâè: íà 1 àïðèë
Àäðåñ: êàòåäðà “Àòîìíà ôèçèêà”
Çà ïðîô. Íèêîëà Áàëàáàíîâ

Áåðëèí. Òîé ïîëó÷àâà Íîáåëîâà íà-
ãðàäà çà ôèçèêà ïðåç 1921 ã. çà
îáÿñíåíèåòî ñè íà ôîòîåëåêòðè÷íèÿ
åôåêò è çà ñâîèòå “çàñëóãè êúì òåî-
ðåòè÷íàòà ôèçèêà”.

Çíà÷èìîñòòà íà îòêðèòèÿòà, íà-

2005 ã. äà áúäå îáÿâåíà çà “Ñâåòî-
âíà ãîäèíà íà ôèçèêàòà”. Íà Òðåòèÿ
ñâåòîâåí êîíãðåñ íà ôèçè÷åñêèòå ñú-
þçè (Áåðëèí, 2000 ã.) ïðåäëîæåíèå-
òî áåøå ïðèåòî åäèíîäóøíî, êàòî ïî-
êúñíî áå ïîäêðåïåíî îò ÞÍÅÑÊÎ, à

ÎÎÍ èçëåçå ñúñ ñïåöèàëíà ðåçî-
ëþöèÿ. Öåëòà, êîÿòî ñå ïîñòàâÿ
ïðåä Ñâåòîâíàòà ãîäèíà íà ôèçè-
êàòà, å äà ñå ïðèâëå÷å îáùåñòâå-
íîòî âíèìàíèå, äà ñå çàñèëè èíòå-
ðåñúò, îñîáåíî íà ìëàäèòå õîðà,
êúì òàçè ôóíäàìåíòàëíà ïðèðîä-
íà íàóêà. Ïðåäâèæäàò ñå ìíîæåñ-
òâî ïðîÿâè: êîíãðåñè, êîíôåðåí-
öèè, èçëîæáè, äèñêóñèè, ñâúðçàíè
ñ ïåðñïåêòèâèòå íà ôèçèêàòà ïðåç
ÕÕI âåê - îáó÷åíèåòî ïî ôèçèêà,
èíòåðäèñöèïëèíàðíèÿ õàðàêòåð íà
ôèçèêàòà, íåéíèÿ åôåêò âúðõó âúç-
íèêâàíåòî íà íîâè íàó÷íî-òåõíè-
÷åñêè îáëàñòè è äð.

Êîëåãèòå îò Ôèçè÷åñêèÿ ôà-
êóëòåò ïëàíèðàò â Ïëîâäèâñêèÿ
óíèâåðñèòåò è â ãðàä Ïëîâäèâ äà
ñå ïðîâåäàò ðåäèöà ìåðîïðèÿòèÿ,
ñâúðçàíè ñúñ Ñâåòîâíàòà ãîäèíà
íà ôèçèêàòà, çà êîèòî ùå âè èí-
ôîðìèðàìå ïî-íàòàòúê.

“Пловдивски
университет”
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      ÏÐÎÔ. ÄÔÍ ÄÈÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀo!%-,ë,

Â ÄÈÍÀÌÈÊÀÒÀ ÍÀ ÍÀØÀÒÀ FILOLOGIA SACRA
Неотскоро граматичните учения, създавани от пре-

подавателските екипи в утвърдените от нас универси-
тети, се схващат като продукт на езикови школи. Така
например многократно е споделяно, че езиковедската
българистика, изграждаща се в Пловдивския универси-
тет, доминира в сферата на науката за съвременния
български книжовен език. И ако това е безспорен прес-
тиж, то към него трябва да се добави и устойчивото
наличие на елемента, който свързва синхронната сис-
тема и предхождащата я по-далечна диахрония - ново-
българската книжовноезикова история. Неин ярък пре-
дставител е проф. дфн Диана Иванова от Катедрата по
български език.

Проф. Диана Иванова
През лятото на 2004 тя ус-

пешно завърши 4-годишния си
лекторат в Познанския уни-
верситет “Адам Мицкевич”,
където не предпочете изследо-
вателското затишие: именно в
този период достояние на нау-
чната общност станаха трудо-
вете й “Традиция и приемс-
твеност в новобългарските
преводи на Евангелието. Те-
кстология и език” (2002) и
“Езикът на Библията” (2003).
Плод на ползотворно сътруд-
ничество с проф. Венче Попо-
ва е и публикуваната наскоро
българска граматика за сту-
дентите българисти в Полша -
V. Popova, D. Ivanova. “Zwiкzla
gramatyka yкzyka buigarski-
ego”, Poznan, 2004. Граматика-
та е предназначена за практи-
ческо изучаване на българския
език, изложението е в съпоста-
вителен план и е подкрепено с
богат илюстративен материал.
В нея се съдържат всички дя-
лове на съвременния ни език,
както и много необходимият за
началното иноезично усвоява-
не речев етикет.

В реномираното “Interna-
tionale Zeitschrift fur Geschich-
te, Kultur und Landeskunde
Sьdosteuropas” (Междунаро-
дно списание за история, кул-
тура и странознание на Югои-
зточна Европа, т. 61/62, 2002/
2003) немският славист проф.
Клаус Щайнке от университе-
та Нюрнберг-Ерланген изтъ-
кна комплексния начин на ра-
бота, приложен в една по-ран-
на книга на проф. Иванова -
“По следите на анонимното
авторство в печата през
Възраждането” (1999), как-
то и коригирането на някои

традиционни грешни интерпре-
тации в научната литература (пак
там). По отношение на изследва-
нето “Езиковите въпроси в бъл-
гарския периодичен печат през
Възраждането” (1998) се лан-
сира мнението за широтата на те-
матичния спектър. Двете издания
дават на рецензента достатъчно
основание, за да заяви послание-

то си - задълбочената научна дей-
ност на авторката в тази област
трябва да продължава.

Настоящият текст е опит да
представим динамичния творче-
ски профил на проф. Д. Ивано-
ва, видян през докторантско-ма-
гистърски обектив.

Монографията “Традиция и
приемственост в новобългарс-
ките преводи на Евангелието.
Текстология и език” има за цел
“да проследи тестологичната
приемственост и книжовное-
зиковата традиция в евангелс-
ките текстове през различни-
те периоди на историята им”.
Един от аспектите, които целта на-
лага, е свързан със значението на
новобългарските преводи на

Евангелието в градивните възро-
жденски книжовноезикови про-
цеси и с формирането на някои
фонетични, граматични и лекси-
кални норми. Текстовите особе-
ности са разгледани в тяхната
синхрония, както и в диахронния
им план: посредством преводите
на Свещеното Писание обемна
част от старобългарското езико-
во богатство е пренесена и в съв-
ременния ни книжовен език.

Важен момент е фактът, че
първите опити за съвременни
преводи на Библията съвпадат с
началния етап от създаването на
новобългарския книжовен език
и всеки от преводите е в релация
с книжовната практика на съот-
ветния период и следва опреде-
лен книжовноезиков модел. В
преводаческата си дейност кни-
жовниците повече или по-малко
се опират и върху църковносла-
вянската и домашната традиция,
като не бива да се изключват и
следи от влияние на руския пре-
вод на Евангелието (през втора-
та половина на 19 в. езикът обра-
зец за нашите възрожденци е ру-
ският).

Що се отнася до новобългар-
ските евангелски преводи и тех-
ните гръцки образци, преводите
“се водят по онези византийски
редакции, по които са ориенти-
рани и част от старите славянски
евангелски текстове”.

В монографията си проф.
Иванова оперира със значител-
но количество ексцерпиран ма-
териал, намерил задълбочено
разработване на различните ези-
кови равнища. Разгърната рецен-
зия (сп. Български език, кн.2-3,

2003 г.) на доц. д-р Кина Вачкова
вижда изследването като научно
събитие, обогатило нашата биб-
лейска филология, което е плод
на многогодишен труд, на зрял
научен подход, на солидни тео-
ретични основи.

Съвсем накратко ще предс-
тавим и част от заключенията в
монографията. Първо, възрож-
денските преводачи “допринасят
за окончателния избор на демок-
ратичната основа в развитието
на новобългарския книжовен
език, като представят Свещено-
то Писание на език, достъпен за
обикновения читател”. С отдале-
чаването от нормата на църков-
нославянски границите на ново-
българския книжовен език, осно-
вните му признаци и рамката на
неговата нормативна система се
очертават по-ясно. И не на пос-
ледно място, разширява се фи-
лологическият кръгозор, избис-
трят се концепциите за езиково
строителство, за основата на кни-
жовния език и нормосистемата
му, за водещите тенденции в кни-
жовноезиковото развитие.

Доказателство за последова-
телността на научните интереси
на авторката е книгата “Езикът
на Библията”, където се разглеж-
да евангелският текст на Сино-
далния превод от 1925 г., предс-
тавляващ ценен източник за ис-
торията на българския книжовен
език. В него намира израз край-
ният етап от оформянето на нор-
мите. По това време не същест-
вуват езикови спорове, понеже
езикът на библейските преводи е
решен практически още през 19 в.
Проектират се характерните и за
светската книжнина демократи-
зиращи принципи.

Обобщавайки наблюденията
и анализа върху езика на библей-
ския текст, изследователката го
определя като функционално
пълноценен и притежаващ специ-
фиките на книжовния език от на-
чалото на 20 век - единна, стан-
дартна езикова формация, с нор-
ма и кодификация, стилистично
диференциран, с инструментари-
ум от лексикални, стилистични и
синтактични средства. Разбира
се, това не означава, че словото
на Библията няма свои строго
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идентични съставки, които го ха-
рактеризират и отличават. Съще-
ствуват отделни елементи (лек-
сикални и граматични), които са
емблематичен код, маркери на би-
блейския текст. Именно те поз-
воляват тези функционални про-
мени, обособени, да приемат наз-
ванието библейски стил.

Съпоставката на Синодалния
превод с възрожденските прево-
ди сочи, че в него езиковите сре-
дства са значително усъвършен-
ствани - нормата има стабилност
и равновесие, и то на всички ези-
кови равнища.

Базирайки се на личното ни
познанство с учения и човека Ди-
ана Иванова, усещаме необходи-
мостта да загатнем и една нейна
особена черта - благодетелното

й отношение към развитието на
младите филолози и студентите
по филология, обзети от стихия-
та да докоснат евристичния миг
в лингвистиката. Както стана яс-
но, профила на фокусирания от
нас езиковед уплътняват по-спе-
циализирани трудове. Остава да
й/си пожелаем появата на бъде-
щи книги, където конкретните
проблеми от историята на ново-
българския книжовен език - със
своя индивидуален смисъл и об-
ща съотносимост - ще бъдат обо-
бщени в един нов учебник или
малка езикова енциклопедия в та-
зи сфера.

   Борян ЯНЕВ,
Тенчо ДЕРЕКЮВЛИЕВ,

Лингвистичен клуб
“Проф. Борис Симеонов”
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ПРОФ. ДФН ДИАНА ИВАНОВА...

e*%ë%ã, 

Камелия ДИМИТРОВА
В периода 14-17.01.2005 г. за шестнадесета поредна го-

дина единствената национална природозащитна органи-
зация в страната - Българско дружество за защита на
птиците (БДЗП) /Bird Life Bulgaria, проведе средно-зимно
преброяване на водолюбивите птици на територията на
цялата страна, като част от своите природозащитни
дейности.

     ÑÐÅÄÍÎ-ÇÈÌÍÎ ÏÐÅÁÐÎßÂÀÍÅ ÍÀ
ÂÎÄÎËÞÁÈÂÈÒÅ ÏÒÈÖÈ Â ÁÚËÃÀÐÈß

Îáùî 190 äóøè, ðàçïðåäåëåíè
â 39 åêèïà, ó÷àñòâàõà â ïðåáðîÿâà-
íåòî íà ïòèöèòå è ìîíèòîðèíãà íà
120 âëàæíè çîíè â öÿëàòà ñòðàíà -
Äóíàâ, ×åðíî ìîðå, êðàéáðåæíè è âú-
òðåøíè åçåðà, ìèêðîÿçîâèðè, ÿçî-
âèðè, ïîðå÷èÿ íà ðåêè, ðèáàðíèöè.

Ó÷àñòèå âçåõà 168 äîáðîâîëöè
è 32 ïðåäñòàâèòåëè íà ïðèðîäíè ïàð-
êîâå è ïàðòíèðàùè íà ÁÄÇÏ äúðæà-
âíè ïðèðîäîçàùèòíè èíñòèòóöèè è
îðãàíèçàöèè. Çà òðåòà ïîðåäíà ãî-
äèíà ïðåáðîÿâàíåòî áå ôèíàíñîâî
îáåçïå÷åíî îò Äàòñêîòî îðíèòîëî-
ãè÷íî äðóæåñòâî / Bird Life Denmark.

Íåâåäíúæ õîðà - ñòèìóëèðàíè îò
òåìàòà çà ñðåäíî-çèìíîòî ïðåáðî-
ÿâàíå, çàäàâàò íà àêòèâèñòè íà îð-
ãàíèçàöèÿòà âúïðîñèòå: “Çàùî áðî-
èòå ïòèöèòå?”, “Ïî-êàêúâ íà÷èí ùå
ãè ïðåáðîèòå?”, “Êîè ïòèöè ïðåáðî-
ÿâàòå” è ðåä  äðóãè âúïðîñè,. À îò-
ãîâîðèòå íà òåçè âúïðîñè ñà ñëåä-
íèòå:

Ñðåäíî-çèìíîòî ïðåáðîÿâàíå
íà âîäîëþáèâèòå ïòèöè â Áúëãàðèÿ å
÷àñò îò îáùîòî ìåæäóíàðîäíî ïðå-

áðîÿâàíå íà âîäîëþáèâèòå ïòèöè â
öÿëà Çàïàäíà Ïàëåàðêòèêà (Åâðî-
ïà, Áëèçêèÿ Èçòîê è Ñåâåðíà Àôðè-
êà), êîåòî ñå ïðîâåæäà ïðåç ÿíóàðè
è å êîîðäèíèðàíî îò Wetlands Inter-

national. Ïðåáðîÿâàíåòî èìà çà öåë:
äà óñòàíîâè ÷èñëåíîñòòà, âèäîâèÿ ñú-
ñòàâ è ìåñòàòà íà ñòðóïâàíå íà âî-
äîëþáèâèòå ïòèöè; äà ñå ïðîñëåäÿò
ïðîìåíèòå â ÷èñëåíîñòòà è ðàçïðî-
ñòðàíåíèåòî èì; äà ñå ïðîñëåäè ñúñ-

òîÿíèåòî íà âëàæíèòå çîíè; äà ñå
ïðîñëåäÿò çàïëàõèòå çà ïòèöèòå ïî
ìåñòàòà çà çèìóâàíå, êàêòî è òåí-
äåíöèèòå èì ïðåç ãîäèíèòå; äà ñå
àíàëèçèðàò ñúáðàíèòå äàííè, çà äà
ñå îïðåäåëÿò ïðèîðèòåòíèòå äåéñò-
âèÿ çà îïàçâàíå íà âèäîâåòå è ìåñ-
òàòà çà çèìóâàíå. Ïðåáðîÿâàíåòî
îñèãóðÿâà íàó÷íî äîñòîâåðíà èí-
ôîðìàöèÿ çà âçåìàíå íà óïðàâëåí-
ñêè ðåøåíèÿ, çà íóæäèòå íà íàöèî-
íàëíàòà ñèñòåìà çà ìîíèòîðèíã íà
ÌÎÑÂ è çà íóæäèòå íà Ðàìñàðñêàòà
êîíâåíöèÿ (Êîíâåíöèÿ çà âëàæíèòå
çîíè, êàòî ìåñòîîáèòàíèå çà âîäî-

ëþáèâèòå ïòèöè).
Ïðåáðîÿâàíåòî ñå ðåàëèçèðà

ïî îáùîïðèåòà, ñòàíäàðòíà ìåòîäè-
êà îò âñè÷êè ñòðàíè, ó÷àñòâàùè â íå-
ãîâîòî ðåàëèçèðàíå. Òàçè ìåòîäèêà
å çàëåãíàëà è â îôèöèàëíàòà íàöè-
îíàëíà ïðîãðàìà çà áèîëîãè÷åí ìî-
íèòîðèíã â Áúëãàðèÿ.

Îáåêò íà ñðåäíî-çèìíîòî ïðåá-
ðîÿâàíå ñà âñè÷êè âèäîâå ïòèöè, çà
êîèòî âëàæíèòå çîíè ñà îñíîâíî ìå-
ñòîîáèòàíèå - èçòî÷íèê íà õðàíà, ìÿ-
ñòî çà ïî÷èâêà è/èëè îòãëåæäàíå íà
ïîòîìñòâî. Ïîñòîÿíåí îáåêò íà ñðå-
äíî-çèìíîòî ïðåáðîÿâàíå ñà è ãðà-
áëèâèòå ïòèöè èçöÿëî çàâèñåùè îò
âëàæíèòå çîíè - Ìîðñêè îðåë, Îðåë ðè-
áàð, Òðúñòèêîâ áëàòàð, êàêòî è íÿêîè
äðóãè âèäîâå, çà êîèòî å èçâåñòíî, ÷å
èçöÿëî ñå ïðèäúðæàò êúì âëàæíèòå çîíè:
Çåìåðîäíî ðèáàð÷å, Âîäåí êîñ, Ìóñòà-
êàò ñèíèãåð, Òðúñòèêîâà îâåñàðêà è Áëà-
òíà ñîâà. Âêëþ÷âàíåòî íà òåçè âèäîâå â
Ñðåäíî-çèìíîòî ïðåáðîÿâàíå ïîçâîëÿ-
âà äà ñå íàïðàâè ïî-ðåàëíà îöåíêà íà
çèìóâàùèòå èì ïîïóëàöèè â ñòðàíà-
òà íè.

Ïîðàäè âèñîêèòå òåìïåðàòóðè,
íåõàðàêòåðíè çà òîçè ïåðèîä îò ãî-
äèíàòà, íàáëþäàâàíèòå âèäîâå è òå-
õíèòå ÷èñëåíîñòè áÿõà çíà÷èòåëíî
ïî-íèñêè â ñðàâíåíèå ñ èçìèíàëèòå

ãîäèíè. Çà ðàéîíà íà Ïëîâäèâ ïî-
èíòåðåñíèòå íàáëþäåíèÿ ñà òåçè
îò ÿç. Ïÿñú÷íèê, êúäåòî áÿõà óñ-
òàíîâåíè ïî èçãðåâ ñëúíöå 1626
áðîÿ Ãîëåìè áåëî÷åëè ãúñêè, íàä
2690 Çåëåíîãëàâè ïàòèöè, 13 Áå-
ëè àíãú÷à è äðóãè âèäîâå ñ îáùà
÷èñëåíîñò 5274 èíäèâèäà. Â ÿç.
Ïàíè÷åðè áå íàáëþäàâàí ðåäêè-
ÿò âèä ÷åðâåí àíãú÷. Çà ðàéîíà
íà ãð. Ïàçàðäæèê èíòåðåñ ïðåäñ-
òàâëÿâàøå íàáëþäåíèåòî íà ïåò-
íàäåñåòèíà íåìè ëåáåäè, êîèòî çè-
ìóâàõà â ðèáàðíèöè Çâúíè÷åâî.
Ïî òå÷åíèåòî íà ð. Ìàðèöà áÿõà
óñòàíîâåíè 1303 èíäèâèäà îò ñâå-
òîâíî-çàñòðàøåíèÿ âèä - Ìàëúê
êîðìîðàí è íàä 626 áðîÿ Æúëòî-
êðàêè ÷àéêè è 1443 Ðå÷íè ðèáàð-
êè.

Íåõàðàêòåðíîòî òîïëî âðåìå
çà òàçè ÷àñò îò ãîäèíàòà äîïðè-
íåñå çà íàáëþäåíèåòî íà çåìíî-
âîäíè è âëå÷óãè ñ íåòèïè÷íà çèì-
íà àêòèâíîñò, êàêòî è íÿêîëêî âè-
äà ïòèöè - åñåííè ìèãðàíòè çà íà-
øàòà ñòðàíà, ñðåä êîèòî Ãîëÿì
êðåñëèâ îðåë, íàáëþäàâàí îò åêèï
íà ÁÄÇÏ â ðàéîíà íà ×èðïàíñêî-
òî áëàòî. Íà ÿç. Êðóøåâî áåøå
íàáëþäàâàí èíòåðåñåí çà îðíè-
òîôàóíàòà íà ñòðàíàòà âèä - Áëà-
òíà ñîâà. Òèïè÷íîòî ãíåçäîâèùå
íà âèäà å â Óêðàéíà, Ñèáèð è Ñêàí-
äèíàâñêèòå ñòðàíè, çà òåðèòîðèÿ-
òà íà íàøàòà ñòðàíà å ðÿäúê è å
âêëþ÷åí â ×åðâåíàòà êíèãà íà Áúë-
ãàðèÿ.

Òðàäèöèîííî âèñîê áå è ìåäèé-
íèÿò èíòåðåñ êúì ïðåáðîÿâàíåòî. Åêèï
íà ïðåäàâàíåòî “Î÷è â î÷è ñ æèâîò-
íèòå” íà ÁÍÒ çàñíå ôèëì çà ñðåäíî-
çèìíîòî ïðåáðîÿâàíå â öÿëàòà ñòðà-
íà. Çà ðàéîíà íà ãð. Ïëîâäèâ àêöåí-
òúò ïàäíà âúðõó íîùóâêàòà íà ìàëêè-
òå êîðìîðàíè, ÿç. “Ïÿñú÷íèê” è ÷àï-
ëîâàòà êîëîíèÿ îêîëî ÿç. “Ïàíè÷å-
ðè”.

Çà ñúæàëåíèå áÿõà êîíñòàòè-
ðàíè è íÿêîè îáåçïîêîÿâàùè òåí-
äåíöèè, êàòî íàïðèìåð èçïîëçâà-
íåòî íà îòðîâè çà áîðáà ñ ãðèçà-
÷èòå íà ìíîãî ìåñòà, êîèòî ñà ïðè-
÷èíà çà âñå ïîâå÷åòî ñëó÷àè íà
íàìåðåíè ìúðòâè ïòèöè (îñíîâíî
õèùíè) íà ãîëÿì áðîé ìåñòà â
ñòðàíàòà.

Ðåçóëòàòèòå îò ïðåáðîÿâàíå-
òî çà öÿëàòà ñòðàíà ñå îáðàáîò-
âàò è ùå áúäàò ïóáëèêóâàíè, êàòî
íàé-óäîáíèÿò íà÷èí äà ñå çàïîç-
íàåòå ñ òÿõ å íà ñàéòà íà ÁÄÇÏ -
www.bspb.org.
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Гл. ас. Методий АНГЕЛОВ
Полуостров Атон е най-източният от трите малки

полуострова, разположени на юг от полуостров Халки-
дики. През 481-ва година сл. Хр. по указ на царя на Персия
Ксеркс в началото на полуострова е бил прокаран ка-
нал, който свързвал морето от двете страни на полуос-
трова. На дължина той е около 55 км, а на ширина - в
най-тясното си място, е около километър и половина, а
в най-широкото - дванадесет километра. Три четвърти
от него има нисък релеф, покрит със заоблени и силно
обрасли хълмове, а в южната част - на края на полуост-
рова величествено се издига връх Атон. Той е висок 2033 м,
има алпийски характер в горната си част и стръмно се
спуща към морето на юг.

oA2åC,“ ÄÎÊÎÑÂÀÍÅ ÄÎ ÆÈÂÀÒÀ
Предлагаме ви впечатленията от 10-дневното пре-

биваване в Света гора на гл. ас. Методий Ангелов - пре-
подавател от катедра “Естетическо възпитание” при
Педагогическия факултет.

Методий Ангелов до знамето
на Света гора

Ìÿñòîòî å âåëè÷åñòâåíî è âïå-
÷àòëÿâàùî. Ïëàíèíàòà è ìîðåòî ñå
ñðåùàò è îáðàçóâàò êðàñèâà áðå-
ãîâà ëèíèÿ ñ æèâîïèñíè çàëèâè, êðè-
ñòàëíî áèñòðà âîäà è  òàéíñòâåíè
ïåùåðè. Ðàñòèòåëíîñòòà â êðàÿ íà
ìåñåö íîåìâðè áåøå ñâåæà è çåëå-
íà, êàêòî â íàøàòà ñòðàíà ïðåç
þíè. Ìåæäó äðóãîòî òðÿáâà äà ñïî-
ìåíà, ÷å êúïàíåòî â ìîðåòî è ïëà-
æúò íà Ñâåòà ãîðà ñà çàáðàíåíè.
Áëàãîäàðåí ñúì, ÷å èìàõ âúçìîæ-
íîñòòà äà ñå äâèæà ïåøà ïî ãîðñ-
êèòå ïúòåêè, ïî êîèòî ñà ñòúïâàëè
íîçåòå íà ñâåòöè ïðåç âåêîâåòå è
íà äóõîâíè áóäèòåëè îò âñè÷êè ïðà-
âîñëàâíè íàðîäè, èäâàëè òóê, çà
äà îáìåíÿò èäåè è çà áëàãîñëîâå-
íèå.

Ñâåòà ãîðà  èìà îñîáåí àâòî-
íîìåí ñòàòóò íà ñàìîóïðàâëÿâà-
ùà ñå òåðèòîðèÿ â ðàìêèòå íà äíå-
øíà Ãúðöèÿ, à ïðåç âåêîâåòå - â
ðàìêèòå íà Âèçàíòèÿ è Îñìàíñêà-
òà èìïåðèÿ. Îùå â ðàííîòî ñðåä-
íîâåêîâèå ìîíàøåñêàòà ðåïóáëè-
êà /êàêòî íàðè÷àò Ñâåòà ãîðà/ ïî-
ëó÷àâà àâòîíîìèÿ è îñîáåíè îá-
ëåê÷åíèÿ îò âèçàíòèéñêàòà äúðæà-
âà. Ïîëçâàëà ñå å ñúñ çàêðèëàòà
íà âèçàíòèéñêèòå èìïåðàòîðè è íå-
éíàòà ñóõîïúòíà ãðàíèöà e áèëà
îõðàíÿâàíà îò âèçàíòèéñêè âîéíè-
öè. Îò Ñðåäíîâåêîâèåòî è äî äíåñ
å áèëà îñâîáîäåíà îò äàíúöè è âñÿ-
êàêâè íàëîçè. Ïðåâçåìàëè ñà ÿ ëà-
òèíèòå, à âîéñêèòå íà Ìóðàä I ñòú-
ïâàò íà Ñâåòà ãîðà ïðåç 1380 ãî-
äèíà. Òîé äàâà îñîáåíè ïðèâèëå-
ãèè è ÿ çàïàçâà îò ïîãðîìè ñðåùó
çàäúëæåíèåòî äà ñå èçïëàùàò äà-
íúöè íà òóðñêàòà äúðæàâà.  Ïðåç
16-òè âåê ñóëòàíúò é ïðåäîñòàâÿ
ñàìîñòîÿòåëåí ñòàòóò è ÿ îñâîáî-
æäàâà îò äàíúöè. Òîâà é äàâà âúç-
ìîæíîñò îòíîâî äà ñå âúçñòàíîâè.
Â ñâîÿòà ìíîãîâåêîâíà èñòîðèÿ
ìîíàøåñòâîòî íà Ñâåòà ãîðà èìà

ñâîèòå ïåðèîäè íà ðàçöâåò è óïàäúê.
Äíåñ åäèíñòâåíîòî ìÿñòî â ñâå-

òà, êúäåòî ñå å çàïàçèëî äúðæàâíî-
òî çíàìå íà äðåâíà Âèçàíòèÿ å Ñâå-
òà ãîðà, êîÿòî ãî èìà çà
ñâîå ñîáñòâåíî çíàìå. Ìî-
æå äà ãî âèäèòå ïî ôåðèáî-
òèòå è êîðàáèòå, ñîáñòâå-
íîñò íà Ñâåòà ãîðà, ïî íÿ-
êîè îáùåñòâåíè ñãðàäè, êà-
êòî è ïî äîêóìåíòèòå, èçäà-
âàíè îò Ñâåòà ãîðà. Çíàìå-
òî å æúëòî ñ âèçàíòèéñêèÿ
ãåðá âúðõó íåãî. Òîé ïðåä-
ñòàâëÿâà äâóãëàâ îðåë,
äúðæàù ñêèïòúð è ìå÷. Ïî-
íàñòîÿùåì íà Àòîí èìà îêî-
ëî 2200 ìîíàñè, ïðåîáëà-
äàâàùî ãúðöè. Èìà ìîíàñè
è îò äðóãè íàöèîíàëíîñòè,
íî òå ñà çíà÷èòåëíî ïî-ìàë-
êî íà áðîé. Ìîæå äà ñðåù-
íåòå áúëãàðè, ñúðáè, ðóìúí-
öè, ðóñíàöè è óêðàèíöè.
Ñðåùàò ñå è äîñòà ðóñêè
ðàáîòíèöè, íÿêîè îò êîèòî
ñà íåëåãàëíè.

Àäìèíèñòðàòèâíèÿò öåí-
òúð íà Ñâåòà ãîðà å ñòîëè-
öàòà Êàðåÿ. Òÿ å ðàçïîëî-
æåíà â ñðåäíàòà ÷àñò íà ïî-
ëóîñòðîâà, íà îêîëî 4 ÷àñà ïúò ïå-
øà îò áúëãàðñêèÿ ìàíàñòèð. Â ñòî-
ëèöàòà ñå íàìèðà ðåçèäåíöèÿòà íà
óïðàâëÿâàùèÿ Ãîðàòà, Ñâåòèÿ ñúáîð
/Ñâåòèÿ êèíîòèñ/, êîéòî ñå ÿâÿâà ìå-
ñòíèÿ ïàðëàìåíò /çàêîíîäàòåëíàòà
âëàñò/, ñúñòîÿù ñå îò 20 äóøè. Íå-
ãîâè ÷ëåíîâå ñà èãóìåíèòå íà âñè÷-
êèòå 20 ãîëåìè ìàíàñòèðà. Îòäåëíî
Ñâåòà ãîðà ñè èìà îðãàíè çà àäìè-
íèñòðàòèâíà è èçïúëíèòåëíà âëàñò,
êàêòî è ðàçëè÷íè ñëóæáè, âêëþ÷èòåë-
íî è òàêèâà, ñâúðçàíè ñ ïðàâîñúäè-
åòî. Äóõîâíî Àòîí ñå ïîä÷èíÿâà íà
Êîíñòàíòèíîïîëñêàòà åïàðõèÿ è å
ïîä âëàñòòà íà Âñåëåíñêèÿ ïàòðèàðõ.
Çà ìåæäóíàðîäíèòå îòíîøåíèÿ íà

Ñâåòà ãîðà îòãîâàðÿ Ìèíèñòåðñòâî-
òî íà âúíøíèòå ðàáîòè íà Ãúðöèÿ.
Ïúòèùàòà ìåæäó ìàíàñòèðèòå ñà
ïðåäèìíî ìåêè èëè ìàêàäàí, èëè ãîð-
ñêè ïúòåêè. Â îáëàñòòà îêîëî âðúõ
Àòîí ñå äîñòèãà åäèíñòâåíî ïåøà èëè
ñ òîâàðåí äîáèòúê, êîåòî ÿ ïðàâè òðó-
äíîäîñòúïíà çà ïîêëîííèöèòå, îñî-
áåíî ïîðàäè ñòðúìíèÿ è òðóäåí òå-
ðåí.

Â ñòîëèöàòà Êàðåÿ âñè÷êè ãîëå-
ìè ìàíàñòèðè èìàò ñâîè ïðåäñòàâè-
òåëñòâà - êîíàöè, êîèòî ñà ìàëêè õî-
òåë÷åòà ñ ðåñòîðàíò÷å. Ñãðàäèòå íå

ñà âèñîêè - äî ÷åòèðè èëè ïåò åòàæà
ñà íàé-âèñîêèòå. Èìà íÿêîëêî êúñè
óëè÷êè ñ ìàãàçèí÷åòà çà ñóâåíèðè,
õðàíèòåëíè ñòîêè è äðóãè ïî-äðåáíè
ñòîêè è íåùà îò ïúðâà íåîáõîäèìîñò.
Âñúùíîñò òóê å åäèíñòâåíîòî ìÿñòî
íà öåëèÿ Àòîíñêè ïîëóîñòðîâ, êúäå-
òî ìîæåòå äà ñè êóïèòå íåùî çà ÿäå-
íå. ×îâåê áè ñè ïîìèñëèë, ÷å ïîïà-
äàéêè íà Ñâåòà ãîðà ùå óìðå îò ãëàä.
Òàêà íè áÿõà ïîäïëàøèëè ìîè ïîç-
íàòè, êîèòî ñà áèëè â áúëãàðñêèÿ ìà-
íàñòèð ïðåç 80-òå ãîäèíè íà 20-òè
âåê. Çàòîâà íèå ïîðÿäú÷íî ñå çàïà-
ñèõìå íà èäâàíå, íîñåéêè ñúñ ñåáå
ñè äîñòà õðàíà. Äà, àìà íå! Îêàçà
ñå, ÷å íà Ñâåòà ãîðà ñà ïîìèñëèëè

çà âñè÷êî. Ùîì ñòúïèø íà íåéíàòà
òåðèòîðèÿ, îòòàì íàòàòúê òåá òå ñìÿ-
òàò çà ãîñò-ïîêëîííèê è õðàíàòà è
íîùóâêèòå ñà òè áåçïëàòíè. Âúâ âñå-
êè ìàíàñòèð èëè ñêèò ìîæåø äà îñ-
òàíåø è äà ïðåíîùóâàø, êàòî ñå õðà-
íèø çàåäíî ñ ìîíàñèòå íà áðàòñêà-
òà òðàïåçà. Íî ñàìî çà åäíî äåíî-
íîùèå.

Àêî æåëàåø äà âëåçíåø íà Ñâå-
òà ãîðà ìîæå äà ãî íàïðàâèø èëè
ñàìî êàòî ïîêëîííèê, èëè àêî ñå çà-
íèìàâàø ñ íàó÷íà äåéíîñò, êîÿòî å
äîïóñòèìà è ñå ñ÷èòà çà ïîëåçíà îò
ðúêîâîäñòâîòî íà ñúîòâåòíèÿ ìàíà-
ñòèð èëè îò ðúêîâîäíèòå îðãàíè â
Êàðåÿ, èëè êàòî ðàáîòíèê, èëè ðàç-
áèðà ñå, àêî èñêàø äà îñòàíåø òàì
êàòî ïîñëóøíèê è ìîíàõ. Òóê ñâîáî-
äíèÿò äîñòúï íà òóðèñòè íå å ðàçðå-
øåí. Íå ñàìî çàðàäè îïàçâàíåòî íà
èçêëþ÷èòåëíèòå àðõèòåêòóðíè, èñòî-
ðè÷åñêè è êóëòóðíè öåííîñòè, íî íàé-
âå÷å çàðàäè çàïàçâàíå íà ìèðà, ñïî-
êîéñòâèåòî è îíàçè íåïîâòîðèìà, íà-
ñèòåíà ñ äóõîâíîñò àòìîñôåðà, êîÿ-
òî ñòðóè îòâñÿêúäå. Îãðàíè÷åíèåòî
çà òóðèñòè, çÿïà÷è è áåçäåëíè õîðà,
óáèâàùè âðåìåòî ñè ñ íîâè âïå÷àò-
ëåíèÿ è òúðñåùè åìîöèè, ïîìàãà äà
ñå ñúõðàíè íàé-ãëàâíîòî - òèøèíàòà
è àòìîñôåðàòà íà âãëúáåíîñò è ìî-
ëèòâåíà ñúçåðöàòåëíîñò, íåîáõîäè-
ìè çà äóõîâíèÿ ïîäâèã, êîéòî å ÷àñò
îò åæåäíåâèåòî íà ìîíàñèòå òóê. Âñú-
ùíîñò, àêî èñêà ÷îâåê äà âëåçíå íà
Ñâåòà ãîðà, òðÿáâà äà ñå îáúðíå
êúì íåéíèÿ êîíñóëñêè îòäåë, êîéòî å
â Ñîëóí è äà çàÿâè êîé ìàíàñòèð
èñêà äà ïîñåòè. Òîãàâà ñå ïðàâè çà-
ïèòâàíå äî èãóìåíà íà ñúîòâåòíèÿ ìà-
íàñòèð è àêî òîé ñå ñúãëàñè, âè ñå
èçäàâà âèçà /íàðè÷àò ÿ äèàìîíòè-
ðèî/, â êîÿòî èçðè÷íî ñå ïîñî÷âà
êîé å ìàíàñòèðúò ãîñòîïðèåìíèê. È
òàêà âè äîïóñêàò äî òåðèòîðèÿòà íà
ìîíàøåñêàòà ðåïóáëèêà. Èãóìåíèòå
èìàò ïðàâî äà ïðèåìàò ãîñòè ñàìî
äî 4 äíè. Àêî èñêàòå äà ïîñåòèòå Ñâå-
òà ãîðà çà ïî-äúëãî âðåìå, å íåîá-
õîäèìî èçðè÷íîòî ðàçðåøåíèå íà
êîíñóëñêàòà ñëóæáà â Êàðåÿ.  Âåä-
íúæ ñòúïèëè íà çàòâîðåíàòà òåðèòî-
ðèÿ, âèå ìîæåòå äà ñå äâèæèòå áåç
îãðàíè÷åíèÿ è äà áúäåòå ãîñò êàòî
ïîêëîííèê íà âñè÷êè äðóãè ìàíàñòè-
ðè ñâîáîäíî, íî ñïàçâàéêè óñëîâè-
åòî - ñàìî çà åäíî äåíîíîùèå.
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Ïîðàäè ñâîÿòà çàòâîðåíîñò ñå
å ïîëó÷èëî òàêà, ÷å íà ïðàêòèêà Àòîí
ñå å ïðåâúðíàë â îñîáåí èñòîðè÷åñ-
êè è ïðèðîäåí ðåçåðâàò. Çàïàçåíè
ñà ìíîãîáðîéíè êóëòóðíè è èñòîðè-
÷åñêè çàáåëåæèòåëíîñòè îò Ñðåäíî-
âåêîâèåòî â òåõíèÿ àâòåíòè÷åí âèä.
Ìîæå áè íÿìà äðóãà îáëàñò â Åâðî-
ïà, êúäåòî íåùàòà äà ñà ñúõðàíåíè
òàêà â íàïúëíî çàïàçåí âèä, êàêòî
÷îâåê ìîæå äà ãè âèäè òóê, íà Ñâå-
òà ãîðà. Êðåïîñòíèòå ñòåíè è áîé-
íèòå êóëè, ïîçíàòè íè îò Ñðåäíî-
âåêîâèåòî, òóê ñà íàïúëíî îáè-
÷àéíà ãëåäêà. Ïî÷òè âñåêè ìàíà-
ñòèð èìà ïèðã - áîéíà êóëà, èçã-
ðàäåíà èçêëþ÷èòåëíî îò êàìúê,
êîÿòî å ñ âèñî÷èíà êîëêîòî 8-10
åòàæíà ñãðàäà. Èçãðàæäàíåòî íà
òåçè áîéíè è óêðåïèòåëíè ñúîðú-
æåíèÿ ñå å íàëàãàëî ïîðàäè óÿç-
âèìîñòòà íà ìàíàñòèðèòå îò ÷åñ-
òèòå ïèðàòñêè íàáåçè îòêúì ìîðå-
òî.

Â êóëòóðíî îòíîøåíèå Ñâåòà ãî-
ðà å ïàçèòåëêà íà ìíîãî÷èñëåíè öåí-
íîñòè. Â íÿêîè îò ìàíàñòèðñêèòå êîì-
ïëåêñè ÷îâåê ìîæå äà âëåçå â öúðê-
âèòå, êàêòî è â öåëè çàëè, èçïúëíåíè
ñúñ ñòåíîïèñè îò åëèòíèòå ñòèëîâå
íà âèçàíòèéñêàòà ñòåííà æèâîïèñ. Â
ìíîãî îò ìàíàñòèðèòå ñå ñúõðàíÿ-
âàò èêîíè, öúðêîâíè óòâàðè, äðåâíè
ðúêîïèñè, öàðñêè ãðàìîòè è äðóãè
ðåëèêâè ñ èñòîðè÷åñêà è ðåëèãèîçíà
ñòîéíîñò îò âèçàíòèéñêàòà åïîõà.
Áÿõ îñîáåíî âïå÷àòëåí äà âèäÿ èêî-
íè îò 8-ìè è 9-òè âåê, ñòåííè è ïîäî-
âè ìîçàéêè îò 9-òè èëè 10-òè âåê.
Ïîíàñòîÿùåì ñå îòïóñêàò çíà÷èòåë-
íè ñðåäñòâà ïî ëèíèÿ íà Åâðîïåéñ-
êèÿ ñúþç çà êîíñåðâàöèÿ è ðåñòàâ-
ðàöèÿ. Ñúùåñòâóâà ðàçáèðàíåòî, ÷å
òîâà ñà îáùîåâðîïåéñêè öåííîñòè,
óíèêàëíè ñúñ ñâîÿòà êóëòóðíà è èñ-
òîðè÷åñêà çíà÷èìîñò, äðåâíîñò, àâ-
òåíòè÷íîñò è êîíöåíòðàöèÿ íà åäíî
ìÿñòî. Ïî÷òè âúâ âñè÷êè ãîëåìè ìà-
íàñòèðè ùå âèäèòå âèñîêè êðàíîâå è
äà ñå èçâúðøâàò ñòðîèòåëíè è ðåñ-
òàâðàöèîííè äåéíîñòè.

Îñîáåíî ãîëÿìà ðîëÿ çà ïðà-
âîñëàâíèòå íàðîäè îò Èçòî÷íà Åâ-
ðîïà ñà èãðàëè ìàíàñòèðèòå íà Àòîí
ïî âðåìå íà îñìàíñêîòî ðîáñòâî.
Òóê õîðàòà ñà ñðåùàëè ñúõðàíåíè
ñëåäèòå îò èñòîðèÿòà íà ñâîèòå íà-
ðîäè, îòáëÿñúöèòå îò òÿõíîòî ìîãú-
ùåñòâî. Â ïåðèîäè íà ïîäåì òåõíèòå
öàðå è äúðæàâè ñà ñå íàäïðåâàðâà-
ëè â äàðèòåëñòâî. Åäèí îò íàé-ãîëå-
ìèòå äàðèòåëè å áèë è áúëãàðñêèÿò
öàð Èâàí Àñåí II, ïî ÷èåòî âðåìå Àòîí
å áèë ïîä âëàñòòà íà íåãîâèÿ ñêèï-

òúð. Òóê ñå ñúõðàíÿâàò öåííè äîêó-
ìåíòè è ðåëèêâè, ñâèäåòåëñòâàùè çà
íÿêîãàøíàòà ñèëà è ìîù íà ïîðîáå-
íèòå íàðîäè. Ñâåòà ãîðà å áèëî ìî-
æå áè åäèíñòâåíîòî ìåñòåíöå íà öÿ-
ëàòà òåðèòîðèÿ íà Îñìàíñêàòà èì-
ïåðèÿ, êúäåòî ïðàâîñëàâíèòå íàðî-
äè ñà èìàëè ñâîåòî êúñ÷å ñâîáîäà.
Íà Àòîí ñà ñå îáìåíÿëè èäåè, äóõî-
âíè çíàíèÿ, ñúçäàâàëè ñà ñå êîíòàê-
òè, ïîääúðæàë ñå å ðåëèãèîçíèÿò äóõ
è ñå å ïðîáóæäàëî íàöèîíàëíîòî ñà-
ìîñúçíàíèå. Òîâà å áèëî ìÿñòîòî íà
äóõîâåí è êóëòóðåí îáìåí çà öåëèÿ
ïðàâîñëàâåí ñâÿò. Íå ñëó÷àéíî òóê
Ïàèñèé íàïèñâà ñâîÿòà “Èñòîðèÿ
ñëàâÿíîáîëãàðñêàÿ”. Íà äðóãî ìÿ-
ñòî ïî îíîâà âðåìå òîâà íå áè ìîã-
ëî äà ñå ñëó÷è. Òóê ñå ñúçäàâàò â
íà÷àëîòî íà 18-òè âåê è ïúðâèòå êè-

ëèéíè ó÷èëèùà, êîèòî âïîñëåäñòâèå
ñå ðàçïðîñòðàíÿâàò è â äðóãèòå ÷à-
ñòè íà Òóðñêàòà èìïåðèÿ.

Îñîáåíà íåìàòåðèàëíà öåí-
íîñò ïðåäñòàâëÿâà èçâåñòíîòî âè-
çàíòèéñêî ïååíå, êîåòî è ñåãà ñå
ïðàêòèêóâà â ìàíàñòèðèòå íà
Àòîí. Â íàøèÿ ìàíàñòèð ñëóæáè-
òå ñå âîäÿò ïî òîçè íà÷èí è èìàò
îñîáåíà äúëáî÷èíà è ìèñòè÷íîñò.
Èìàõ âúçìîæíîñòòà äà ñå íàñëà-
æäàâàì è åäíà íîù  íà òîâà ïåå-
íå ïî âðåìå íà  õðàìîâèÿ ïðàç-
íèê íà ìàíàñòèðà Äîõèàð. Áÿõà
ïîêàíèëè èçâåñòíè ïåâöè íà ïà-
ïàäè÷åñêîòî ïååíå îò öåëèÿ Àòîí.
Ñëóæáàòà ñå âîäåøå íà ãðúöêè
åçèê è èìàøå îñîáåíà òúðæåñò-
âåíîñò è ñèëà. Äà ñè ïðèçíàÿ, êî-
ãàòî âîäåùèÿò çàïî÷íà äà ñïî-
ìåíàâà â òàéíñòâåíàòà àòìîñôå-
ðà íà õðàìà, îñâåòåíà ñàìî îò
æèâèòå ïëàìú÷åòà íà ñâåùèòå,
èìåíàòà íà êòèòîðèòå íà ìàíàñ-
òèðà - èçâåñòíè íè îò èñòîðèÿòà
èìåíà íà âèçàíòèéñêè èìïåðàòî-

ðè, òðúïêè ìå ïîëàçèõà. Ñÿêàø ñ
íÿêàêâà ìàøèíà íà âðåìåòî ñå
áÿõ ïðåíåñúë 10 âåêà íàçàä â
äðóãà åïîõà. Òîâà ÷óâñòâî áåøå
îñîáåíî ñèëíî, çàùîòî íå ñàìî,
÷å öÿëàòà îáñòàíîâêà áåøå àâòåí-
òè÷íà îò îíàçè åïîõà, íî áåøå è æè-
âà, äåéñòâåíà. Òîâà íå áåøå ñòåðèë-
íàòà ìóçåéíà ñðåäà, â êîÿòî ÷îâåê
ñå ñðåùà ñ ïðîèçâåäåíèÿòà íà èçêó-
ñòâîòî èëè ðàçãëåæäà èñòîðè÷åñêè
ðåëèêâè, à æèâî äèõàíèå îò åäíà ñëà-
âíà åïîõà. Òóê ðàçáðàõ íà ïðàêòèêà
êàêâî îçíà÷àâà “æèâà èñòîðè÷åñêà
ïàìåò”. Ñàìîòî ïååíå è ìîëèòâàòà
çà èìïåðàòîðèòå - êòèòîðè, èìàøå
îñîáåíî ñèëíî âúçäåéñòâèå, âíóøà-
âàùî íåïðåõîäíîñò. Ñòðàííîòî óñå-
ùàíå çà èçâúíâðåìåííîñò íà íÿêîè
ìåñòà ïðè ïîñåùåíèåòî ìè òàì ñå çà-

ñèëâàøå è îò ôàêòà, ÷å ÷àñîâíèöèòå
ïî ìàíàñòèðñêèòå êóëè áÿõà íàñòðî-
åíè äà ïîêàçâàò âèçàíòèéñêîòî âðå-
ìå /7 ÷àñà íàçàä îò íàøåòî/ è ìà-
íàñòèðñêèÿò ðèòúì íà íà÷èíà íà æè-
âîò áåøå ñúîáðàçåí ñ íåãî. Ñòàíà
ìè ÿñíî çàùî íÿêîè ãúðöè, êîèòî ñðå-
ùàõ, èçïèòâàõà òàêàâà ñèëíà íàöè-
îíàëíà ãîðäîñò è ïàòðèîòèçúì - òóê
ñëåäèòå íà òÿõíîòî äðåâíî âåëè÷èå
áÿõà îùå æèâè.

Íàâñÿêúäå, êúäåòî è äà îòèäåø
íà Ñâåòà ãîðà, ùå ñå ñáëúñêàø ñ
èñòîðè÷åñêè è êóëòóðíè çàáåëåæèòåë-
íîñòè. Òóê èñòîðèÿòà å áóäíà. ×îâåê
÷åñòî ñðåùà ìåñòà èëè ðåëèêâè, èëè
ïúê ïðåäàíèÿ, êîèòî ñà ñâúðçàíè ñ
èçâåñòíè è ïîçíàòè íè ëè÷íîñòè. Ìî-
æå áè ñå èçèñêâà ìàëêî ïîâå÷å âíè-
ìàíèå, à è íÿêîé, êîéòî äà òå âúâåäå,
ïîêàæå è ðàçêàæå - è òîãàâà íàèñòè-
íà ñÿêàø ñå ïðåíàñÿø âúâ âðåìåòî è
èñòîðèÿòà ñòàâà íàñòîÿùå. Íàïðè-
ìåð, êîãàòî ïðåçèäåíòúò Ãåîðãè Ïúð-
âàíîâ ïîäàðè êîïèå íà Ñàìàðñêîòî
çíàìå è òàêà ïîñòàâè íà÷àëîòî íà

ìóçåé â íàøèÿ ìàíàñòèð “Ñâåòè
âåëèêîìú÷åíèê Ãåîðãè Çîãðàô”,
àç áÿõ îçàäà÷åí - çàùî ïúê òî÷íî
òîâà. Îêàçà ñå îáà÷å /òîâà íàó-
÷èõ ïî âðåìåòî íà òúðæåñòâåíèÿ
îáÿä, äîêàòî ÷åòÿõà èñòîðèÿòà íà
Ñàìàðñêîòî çíàìå/, ÷å öåëèÿò ãå-
íåðàëåí ùàá íà ðóñêàòà àðìèÿ -
âêëþ÷èòåëíî ãåíåðàëèòå Ãóðêî,
Ñêîáåëåâ è Ñòîëåòîâ, ñëåä ïîä-
ïèñâàíå íà ìèðíèÿ äîãîâîð â
Ñàí Ñòåôàíî ñà äîøëè íà ïîê-
ëîíåíèå â Ñâåòà ãîðà è ñà ïî-
ñåòèëè áúëãàðñêèÿ è ðóñêèÿ ìà-
íàñòèð. Â íàøèÿ ìàíàñòèð òå
ñà îñòàâèëè äàðåíèÿ è ãðàìî-
òè, êàêòî è ñà íàïèñàëè ñâîèòå
âïå÷àòëåíèÿ, êîèòî ñå ñúõðà-
íÿâàò è äî äíåñ. Â ìîìåíòà, â
êîéòî âèäèø ïîäïèñèòå íà ãå-
íåðàëèòå èëè ïî÷åðêúò íà ïàò-
ðèàðõ Åâòèìèé, èëè òîçè íà
îòåö Ïàèñèé - òîãàâà íàèñòèíà
èñòîðèÿòà ñòàâà íàñ òîÿùå.
Ñàìîòî Ñàìàðñêî çíàìå ñëåä
îñâåùàâàíåòî â ãðàä Ñàìàðà
å áèëî ïîñòàâåíî åäíà íîù
âúðõó ìîùèòå íà ñâ. Àëåêñèé.
Òàêà òî íàèñòèíà ñå å ïðåâúð-
íàëî â ñâåòèíÿ, êîÿòî èìà ñòîé-
íîñò ïî-ãîëÿìà îò òàçè íà åä-
íî îáèêíîâåíî ïîëêîâî çíàìå.
Òîâà å ñâåòèíÿ, ôîêóñèðàëà â
ñåáå ñè íàäåæäàòà è âÿðàòà íà
áúëãàðñêèÿ è ðóñêèÿ íàðîä -
áëèçêè ïî êðúâ è áðàòÿ ïî âÿ-
ðà. Ìåæäó äðóãîòî, òðÿáâà äà
êàæà, ÷å óâàæàâàì ðóñêèÿ íà-
ðîä, íî íå ìîãà äà ñå íàðåêà
íèòî ðóñîôèë, íèòî ðóñîôîá.
Íà Ñâåòà ãîðà îáà÷å ïî÷óâñò-
âàõ êàêòî íèêúäå äðóãàäå áëè-
çîñòòà íà äâàòà íàðîäà. Íå
ñàìî â íàøèÿ ìàíàñòèð, íî è
îò âïå÷àòëåíèÿòà ìè ñ ðóñíà-
öèòå, êîèòî ñðåùàõ íà äðóãèòå
ìåñòà ïî Àòîí, êàêòî è íà òåçè
â ðóñêèÿ ìàíàñòèð. Èìàõà íå-
îáèêíîâåíî òîïëî è äðóæåëþ-
áíî îòíîøåíèå êúì íàñ. Ïðîñ-
òî óñåùàø, ÷å ìåæäó íàøèòå
íàðîäè èìà íÿêàêâà èñêîííà
âðúçêà. Íå, íå ñè âíóøàâàì.
Íåñëó÷àéíî êàçàõ, ÷å íå ñúì
ðóñîôèë, íî êîãàòî óñåùàø, ÷å
ñå îòíàñÿò êúì òåá ñ îáè÷ - à
òå íè ñå ðàäâàõà, êîãàòî íè
ñðåùàõà, íå ìîæå äà íå îòêëè-
êíåø íà òîâà ÷óâñòâî. Ñÿêàø âè-
æäàõà ïî-ìàëêîòî ñè áðàò÷å. Ïî-
íå òåçè, êîèòî àç ñðåùíàõ, ñå äúð-
æàõà òàêà.

Ñëåäâà
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110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕО МИЛЕВ

ÃÅÎ ÌÈËÅÂ È ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ ÀÂÀÍÃÀÐÄÈÑÒÈ
Владимир ЯНЕВ
В своето време Пенчо Славейков видя у Ницше инди-

видуалиста, изграждащ един свят, обитаван от тита-
ни. Авангардно настроените творци от 20-те години на
ХХ век възприемат от бунтовния философ преди всичко
разрушителното дионисийство, насочено срещу много-
вековното господство на рационализма. Престъплени-
ята на псевдоразумната цивилизация, неспособността
на йерархичната подчинителност на класовите струк-
тури да осигурят мир и благоденствие, милитаристич-
ният исторически взрив отприщват преградите, сдър-
жащи ирационалните стихии.

Подобно разбиране за ав-
тора на “Тъй рече Заратуст-
ра” намираме у още 19-годи-
шния Георги Касабов, когато
пише на баща си: “Негово-
то дело е най-свирепата бу-
ря, която е преминала през
съвременния свят за опресне-
ние на нашия задушен съвре-
менен въздух - не въздух: фаб-
ричен черен дим! Но сякаш
толкова много е този дим на
нашия Днес, че един ураган
като Ницше не беше доста-
тъчен. Ще трябват още вет-
рове, още бури! Добре - ний ще
надуваме тоже!”

Звучи като клетва и за-
кана!

Гео  Милев  е  готов  за
войната на новите радикали,
започващи с разрушението,
след което идват и предло-
жения с определени истори-
коестетически основания.

Да направим опит да се
превъплътим в духа на то-
гавашните млади и да пос-
ледваме логиката им.

Старият реализъм и опо-
ниращият му индивидуали-
зъм от Пенчо-Славейковски
или от символистки тип са
се оказали безпомощни да
предотвратят  или поне да
предупредят  за ужасното.
Ето защо тям се вменява ви-
ната за позора на съществу-
ващото и даже за поражда-
нето му. Те са заблуждава-
ли (няма значение субекти-
вната им честност) чрез без-
помощно  пълзене  подир
действителността или чрез

безотговорно прелитане над
нея.

Затова следва да застанат
пред естетическото съдилище
на новото изкуство.

Тук обвинителите дори да
не надвиват, надвикват адво-
катите на старото!

Ала не - аналогията с тра-
диционната съдебна институ-
ция е твърде слаба. Обвините-
лите авангардисти не се явя-
вят  на турнир с установени
правила, те изначално отхвър-
лят възможността да бъдат об-
винявани и осъждани. Антире-
алистичните и антисимволис-
тични движения в нашата ли-
тература са тотален бунт сре-
щу приоритетите на иначе раз-
бираната в предишната епоха
мисия на твореца, бунт срещу
“творчески  непреработената
действителност” и особено -
срещу “чистата духовност”.

Каква чиста духовност, ко-
гато са премазани хора и на-
роди, когато са компрометира-
ни  благочестивите  учения  и
смирените пророчества?! Но-
вата реалност Гео Милев оп-
ределя като “върховна, неле-
па и сурова /.../ даже повече
от сурова: свирепа /.../” и вър-
ху основата на собствения си
опит коригира тезата на Бод-
лер за изкуствения рай, съз-
даван от твореца:

Никакви изкуствени раеве -
просто естествени адове...

1917 е, когато пише това в
писмото си до Николай Лили-
ев. Не е далече времето, кога-
то със символиста ще се коре-

спондира по друг начин - чрез
отрицаващото публично сло-
во! Нима са забравени екстаз-
но-манифестните заклинания
от преди три години в “Зве-
но”:

Живото безсмъртие, до ко-
ето се издига модерната душа
чрез своето сливане и единение с
безсмъртния космос - то имен-
но създава една нова естетика,
новите закони на които гла-
сят: не отразявай живота на
своята съвременност, живота

Автопортрет на Гео Милев
от 1921 г.

около себе си, не отразявай “жи-
вота”; защото ти ще умреш за-
едно с него; но отразявай в пое-
зията си живота, чувството и
мисълта за вечността - за да
бъдеш вечен. Бъди вечност, все-
мир и безсмъртие. И за такава
една поезия могат винаги да се
кажат думите на Рихард Деме-
ля: “Изкуството не се създава
за народа, а за Бога и за Света,
за Душата на човечеството или
за душата на Цветята по ниви-
те, за всички и никой, за вечен
живот или въобще за едно безг-
ранично величие.”

Модерната душа или изтер-
заното тяло?

Пеещите сфери на вечността
или виещите начупени простран-
ства на злободневието?

Хармонията или дисхармони-
ята...?

Отстраняването на действи-
телността или втурването в нея?!

Въпросите вече не могат да
бъдат разисквани на метафизиче-
ско, а на “физическо” равнище.

Това равнище е индивидуал-
но конкретно - поне за човека,

който изповядва след преживя-
ното на фронта, след раняването
и мъчителното си оцеляване: “Реал-
ността излезе много по-мощна,
отколкото можеше да се вярва;
тя е превърнала мене на реалност;
аз съм ореализиран или просто -
орезилен... Пък впрочем всичко дру-
го е фраза - по дяволите! Реално-
стта фрази не търпи и на най-го-
лемите фразьори най-зле отмъща-
ва: избалаква им очите...”

Да, това съвсем не са фра-
зи!

Избалакването на очите е
трагически факт и никакви ус-
покоявания не могат да докос-
нат онзи, който е изживял ужа-
са - конкретно, “телесно”. На-
празно Николай Райнов указ-
ва на приятеля си: “Хората
живот дадоха, братко - жи-
вот - за химера! Радвай се, че
и ти даде най-скъпото, кое-
то ти поискаха!”

Напразно  - изгубилият
окото си вече има друго зре-
ние!

Зрение - презрение спря-
мо многократно указваните
ценности, омърсени и прегазе-
ни от войната.

Зрение - прозрение за себе си
и за жертвите.

И ето:
Димчо Дебелянов бе посечен

в жертва на една голяма и стра-
шна Химера. Безсмислената Хи-
мера Отечество.

Страшно!
Страшно, но обяснимо! По-

не за онзи и спрямо онзи, който
не е надувал патриотарското ду-
дуче, а с кърваво око е видял хи-
меричното.

И новите възвания не само по
елиптично задъхания синтаксис
се отличават от младенческите
мечтания за чисто изкуство.

Защото Животът е проблема.
Проблема - по-низка може

би, но какво от това - реална!
- извън всички “изящни, гла-
дки, звънки стихове”, извън
всички добродетелни  упова-
ния  на разсъдъка и на духа,
постлали според отрицатели-
те им пътя към безразсъдъка и
бездуховността!

ÍÀ ÑÒÐ. 11
* Из подготвяното за печат второ преработено издание на “Българ-
ският литературен авангардизъм” от Владимир Янев.
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Когато Гео Милев и него-
вите връстници осъзнават и из-
разяват първоначално това, те
вече са вътрешно подготвени за
нов тип изкуство. Именно за нов
тип, а не за изкуство повече или
по-малко сходно с предишното.
Неговите създатели имат самочу-
вствието, че са скъсали пъпната
си връв с предишното.

Те са  придобили  друго
знание, притежават друго съ-
знание - съзнанието, че живе-
ят не в митологично, в цикли-
ческо, в еволюционно, а в катас-
трофично време, че обитават
един не “природен”, а “истори-
чески” свят. Размишлявайки по
повод последното разграниче-
ние, А. Я. Зис отбелязва: “В “све-
та като история” новото и ста-
рото губят смисловата си едно-

родност, еднаквата си вярност
към извънвремевия авторитет на
традицията. Изгубвайки тази ед-
нородност, те встъпват в конф-
ликт един с друг. Споровете около
“съвременното изкуство” са израз
на този конфликт като неотни-
маема черта на историческото съ-
знание.”

Точно това авангардно отно-
шение на нееднаква вярност (по-
точно - на еднаква невярност)
към традицията трябва изрично
да се подчертае. За модерно мис-
лещите през 20-те години тради-
цията е лишена от престижност, а
нейните представители са quantite
negligeable - пренебрежими вели-
чини. Няма я признателността у
преминалите през ученическите
възторзи от Вазова и Пенчо Сла-
вейкова, у приемалите доскоро
символизма като последна и въз-
вишена дума в изкуството.
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ГЕО МИЛЕВ И БЪЛГАРСКИТЕ...

IN MEMORIAM
ÏÎ×ÈÍÀ ÏÎÅÒÚÒ

ÈÂÀÍ ÄÈÍÊÎÂ
26.08.1931-23.01.2005

ЛИРИКА
Ти ли си Иване? Откъсни ги
тия твои пръсти, но свири!
От далечни пътища и книги
дните си отново събери.
Митингът ще бъде малко тъжен
и за женските очи голям.
Но защо по шопски да се лъжем:
и на литър, и на килограм?
С нови песни за добра родина
младостта нехайно прошумя:
рано сутринта като коприна,
късно вечерта като басма.
Страшно ли е? Няма нищо страшно.
Всяка ода става реквием.
Спомените носят патронташи,
за да можем лесно да умрем.
Пък и всичко е до знак набрано...
Пък и всичко прави равен сбор...
След смъртта на Димчо Дебелянов
ангелите вече нямат хор.
Ти ли си Иване? Откъсни ги
тия тъмни пръсти, но свири!
От далечни пътища и книги
дните си отново събери.
Мъжка слабост е да търсиш предлог
за голям и шумен рецитал.
Нашият живот е само превод
на един познат оригинал.

Пета национална
конференция на УчИМИ
За втора поредна година Факулте-

тът по математика и инфроматика и Об-
разцова математическа гимназия
“Акад. Кирил Попов” бяха домакини
на две от най-значимите събития в дей-
ността на Съюза на математиците в Бъл-
гария (СМБ). Първото - V национална
ученическа конференция на Учениче-
ския институт по математика и инфор-
матика, а второто - заседание на Управи-
телния съвет на СМБ (провежда се за вто-
ри път по изключение в Пловдив).

Ученическата конференция беше
открита на 14 януари в Новата сграда
на ПУ. Доц. д-р Манчо Манев предс-
тави дейността на пловдивския фили-
ал на УчИМИ, който беше създаден
през миналата година и засега е единс-
твеният извън София. Направена бе-
ше и презентация на Американската
фондация за България. Нейният изпъл-
нителен директор Алексей Христов
разказа за целите на фондацията, осно-
вана от двама българи в САЩ за под-
помагане на различни научни проекти.

Отбелязан беше фактът, че с всяка
изминала година УчИМИ увеличава
броя на участниците и приобщава но-
ва територия.  Журитата, съставени от
авторитетни учени в областта на мате-
матиката, информатиката и информа-
ционните технологии, изслушаха 76 до-
кладчици, представители на 19 учили-
ща от 17 града. Според мнението на
оценяващите докладите и тяхното пре-
дставяне са минали на много високо ни-

во. Интересно е, че сред
научните ръководители
имаше и двама ученици.

Награждаването се
състоя в хотел “Лайп-
циг”, където присъства-
ха и представители на
учредителите на УчИ-
МИ - проф. дмн Стефан

Додунеков - председател на СМБи ди-
ректор на Института по математика и
информатика при БАН, г-жа Боряна
Кадмонова - изпълнителен директор на
Фондация “Еврика”, г-н Михаил Та-
чев - изпълнителен директор на Меж-
дународна фондация “Св. св. Кирил и
Методий”, доц. д-р Димитър Мекеров
- декан на ФМИ, доц. Кирил Атанасов
- директор на ОМГ “Акад. Кирил По-
пов” и др.

Проф. дхн Георги Андреев - заме-
стник-ректор на Пловдивския универ-
ситет, приветства участниците от име-
то на академичното ръководство и из-
рази надежда, че сред тях вижда утре-
шни студенти в нашия университет.

Председателите на двете журита -
проф. дмн Олег Мушкаров (матема-
тика) и доц. д-р Красимир Манев (ин-
форматика и информационни техноло-
гии) обявиха резултатите, а наградите
бяха връчени съответно от доц. Меке-
ров и доц. Атанасов. Учениците, чиито
проекти са получили отлична оценка,
добиват и правото да се явят на интер-
вю за  участие в работата на Амери-
канския изследователски институт
(американска версия на УчИМИ), в
който всяко лято за 6 седмици участват
около 100 гимназисти - половината от
щатите, останалите от други държави.

За отличниците на конференцията,
които през тази година ще бъдат кан-
дидат-студенти, доц. Мекеров обяви,
че ПУ им се признава отлична оценка
и на практика са приети във ФМИ.
Те получиха и тениска, значка и ка-
лендар с логото на факултета.

С идеята, наречена “УчИМИ”, мате-
матическата общност дава нагледен при-
мер как да се работи с подрастващите та-
ланти. Форма, която би могла да се прилага
и в други научни области.

   “Пловдивски университет”

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ
      Imagine Cup e световно състезание по програмиране за

студенти, което Майкрософт организира за трета поредна го-
дина, и има за цел да стимулира способностите и техническите
умения на студентите в цял свят.

     Imagine Cup 2005, чийто финален кръг ще бъде през
юли 2005 г. в Йокохама (Япония), ще се състои в девет катего-
рии, пет от които са нови: Software design, Office Designer,
Algorithm, Short Film, Technology Business Plan, Rendering,
IT, Visual Gaming и Web Development. Победител в категори-
ята Algorithm на Imagine Cup 2004 беше българинът Брани-
мир Ламбов.

         Участниците във всички категории могат да се реги-
стрират на адрес: www.imaginecup.com до 1 март 2005 годи-
на.
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В началото на месец януа-
ри бяха обявени резултатите от
първия конкурс за наградата
на издателство “Пигмалион”.
През 2004 г., по време на ини-
циативата “Университетът че-
те”, президентът на издателст-
вото г-н Емил Стоянов обяви
учредяването на стипендия за
литературно произведение,
създадено от студенти в Плов-
дивския университет, която е
в размер на 100 лв. месечно в
рамките на една календарна го-
дина и включва издаването на
книга.

Доц. дфн Клео Протохри-
стова - ръководител на катед-
ра “История на литературата
и сравнително литературозна-
ние” и председател на журито,
в което влизат още гл. ас. д-р
Светла Черпокова и гл. ас. д-р
Младен Влашки,  оповести не-
говото решение: 1.Не предла-
га ръкопис, който да бъде пуб-
ликуван като книга. 2. Стипен-
дията се дава на Марияна Ге-
оргиева - III курс, Английска
филология, за да я подпомог-
не в по-нататъшната й работа

Š"%!÷å“2"% ÇÀ ÏÚÐÂÈ ÏÚÒ ÁÅØÅ ÂÐÚ×ÅÍÀ
ÍÀÃÐÀÄÀÒÀ ÍÀ ÈÇÄÀÒÅËÑÒÂÎ “ÏÈÃÌÀËÈÎÍ”

върху представените разкази и
оформянето им като ръкопис за
евентуалното му издаване.

Журито е оценило най-висо-
ко от разказите на Марияна Ге-
оргиева “Карабеловата къща”, но
тъй като той е твърде дълъг, за
читателите на вестник “Пловди-
вски университет” избрахме раз-
каза “Гора” (публикуваме го от-
делно).

Според гл. ас. Младен Вла-
шки трябва да се направи уточ-
нението, че някои от 22 ръкописа
са по-скоро заявка за някакви
умения, но с поне 10-15 от авто-
рите заслужава да се работи и ве-
роятно отново се е върнало вре-
мето в ПУ да се възобнови фор-
мата на литературния кръжок
или нещо от този род.

Сред останалите автори, ос-
вен Марияна Георгиева, най-
силно впечатления са оставили
Катя Белчева и Радослав Гърдев,
но и техните текстове не са били
равностойни. Отбелязани бяха
също имената на Богомил Игна-
тов, Красимира Стоева, Ангели-
на Рангелова, Димитър Тупаров,
Цветелина Бояджиева и др.

ЕМИЛ СТОЯНОВ - ПРЕЗИДЕНТ
НА ИЗДАТЕЛСТВО “ПИГМАЛИОН”:

За мен и за моите колеги е удо-
волствие, че имахме възможност
да връчим тази награда. Благо-
даря на членовете на журито,пре-
подаватели от катедра “История
на литературата и сравнително
литературознание”, които оцени-
ха текстовете и определиха кой
да получи стипендията, предос-
тавена от издателство “Пигмали-
он”.

Мисля, че това е пътят по
който ще се върви - университе-
тите все повече да се превръщат
в литературни центрове по по-
добие на Западна Европа и Аме-
рика. От друга страна, по същия
начин, по който един химически
завод отпуска стипендии за от-
лични студенти по химия, така и
издателствата трябва да подкре-
пят  студентите литературни
творци, т.е. да се грижат за раз-
витието на своите утрешни авто-
ри. Такава е и ролята на граж-
данското общество - докато дър-
жавата обръща повече внимание

на социалната страна, обществе-
ните институции трябва да подк-
репят талантливите хора, които
напоследък са оставени да се оп-
равят сами. Надявам се, че в бъ-
деще колегите и от другите пло-
вдивски издателства, много от
които са свързани с ПУ, ще нами-
рат начини и форми да подкре-
пят младите литиратурни даро-
вания.

УЧАСТНИЦИТЕ
В КОНКУРСА:
Динко Динков - V курс, Бъл-

гарска филология
Галина Александрова - III

курс, Български и руски език
Вергиния Терзиева - II курс,

Политология
Галина Якова - II курс, По-

литология
Ивелина Георгиева - IV курс,

Политология
Ангелина Рангелова - I курс,

Българска филология
Цветелина Георгиева - IV

курс, Политология
Марияна Георгиева - III

курс, Английска филология
Димитър Милушев - I курс,

Българска филология
Юлия Владимирова - I курс,

Българска филология
Димитър Тупаров - III курс,

Макроикономика
Красимира Стоева - II курс,

Социология
Александър Попов - IV курс,

Право
Катя Белчева - V курс, Исто-

рия
Гергана Шутева - III курс,

Български език и история
Богомил Игнатов - I курс,

Славянска филология
Станимир Звездов - I курс,

История
Ирина Димитрова - III курс,

Славянска филология
Радослав Гърдев - II курс,

Български и френски език
Ина Кукунджиева - II курс,

Балканистика
Лидия Тодорова - I курс, Фи-

лософия
Цветелина Бояджиева - II

курс, Български и английски език

   КАТЯ БЕЛЧЕВА

*  *  *
Надникнах в северната къща
на мълчанието,
под покрива с изгризани греди,
през зейналите дупки на прозорците
и кръстния знак на решетките.
Достигнах масата
 и столовете около нея
с ледените чаши за кафе.
Разбърках с пръст пръстта
в саксиите
и изтръгнах корена на мама,
а след това,
уловило се за мен,
влачех пердето
чак до края на пътя,
където приседнах на крайпътния камък,
а погледът ми тръгна през нивите.

РАДОСЛАВ ГЪРДЕВ
БОСОНОГИ ТРЕПЕТИ
По покрива на своя дом
ще тръгна
със затворени очи -
по малко да умирам
с всяка боса стъпка...
Да потръпвам...
Ще очаквам
да ме грабне вятърът във полет
и да ми подари
една от своите пътеки
по небето.
Нозете ми,
окъпани в мараня,
по керемиди нажежени
ще танцуват нестинарски танц.
А огънят под тях
не болка - лек ще бъде.
Ще изцелява
от онази всечовешка болест -
забравата на обичта,
плъзнала в безсилието
на нехранената ни душа.
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Òúìíîçåëåíè è ÷åðíè, ñòåáëàòà
íà òðåâèòå è íèñêèòå áóðåíè ñëÿãàõà
ïîä êðàêàòà ìó. Óòðèííèÿò ñóìðàê êà-
ðàøå âèñîêèòå äúðâåòà äà õâúðëÿò
äúëãè, ïðèçðà÷íè ñåíêè. Âúïðåêè îñ-
êúäíàòà ñâåòëèíà, ïîãëåäúò ìó óëà-
âÿøå âñÿêî ðàçäâèæâàíå è ñèëíàòà
ìó ðúêà èíñòèíêòèâíî ñòèñâàøå êî-
ïèåòî. Ìîæåøå äà å ñìàðàãäîâà
áîà. Áåøå íàùðåê çà ÿðêîçåëåíîòî
é òÿëî, íàíèçàíî ñ áåëè êðúãîâå -
òî÷íî êàêòî ñëúí÷åâàòà ñâåòëèíà ñå
ïðîöåæäà ïðåç êëîíèòå è ïàäà íà áå-
ëè ïðúñòåíè ïî ëèñòàòà, âñå ïî-íà-
äîëó. Òîâà ùåøå äà å ïîñëåäíèÿò ìó
ëîâ. Èëè ñìàðàãäîâàòà áîà ùåøå äà ãî
óäóøè, èëè òîé ùåøå äà ÿ íàìóøêà, äà ÿ
îòíåñå íà øàìàíêàòà è òÿ äà ïðåäðå÷å
ïî áåëèòå é ïðúñòåíè â êîÿ ïîñîêà òîé
òðÿáâàøå äà ñè îòèäå.

Êðà÷åøå ïðåç òðîïè÷åñêàòà ãî-
ðà, ÷åâðúñò è ñíàæåí ñèëóåò, çìèîð-
êà â ìîðåòî îò ðàñòèòåëíîñò. Âèñî-
êî îò êîðîíèòå â ãîðíèòå åòàæè íà
ãîðàòà äîëèòàøå öâúðòåíå, ïúðõà-
íå, ðîíëèâè òðåëè, íåíàäåéíè êðÿñú-
öè è ìàéìóíñêè çîâîâå.  Ëèñòàòà  è
êëîíèòå ïî-íàäîëó øóìîëÿõà è ñå
ðàçäâèæâàõà ñ ïðîáóæäàùèÿ ñå æè-
âîò. Ðîé ìóøè÷êè â ìèã ñå ñêóï÷âàøå
îêîëî òîïëîòî ìó òÿëî è ñå ïðúñâà-
øå íà âñè÷êè ïîñîêè, ïðîãîíåí îò
ðàçìàõàíà ðúêà. À â ãîðàòà îò çëî-
êîáíèÿ ìó ñúí òÿõ ãè íÿìàøå. Òàì â
ðåêèòå ñå âúðãàëÿøå æúëòåíèêàâ ïÿ-
ñúê, à äúðâåòàòà ñòúð÷àõà èçñúõíà-
ëè è ñàìîòíè. Ñàìî âÿòúðúò ñúñêàøå
ñðåä êëîíèòå èì è ðàçïèëÿâàøå ïîä
òÿõ áåçáðîé êîñòè, êîèòî íÿìàøå äà
èçãíèÿò. Òàì òðÿáâàøå äà îòèäå òîé,
çà äà íå íàäâèñíå íåãîâîòî ïðîêëÿ-
òèå íàä ñåìåéñòâîòî è ïëåìåòî ìó.
Ïàëåöúò ìó äîêîñíà òåæêèÿ ðîãîâ
ïðúñòåí, êîéòî øàìàíêàòà ìó áåøå
íàäÿíàëà  - êîñò, êîÿòî äà ãî âîäè
êúì êîñòèòå îò ñúíÿ ìó, çà äà îñòàíå
òàì, ïðè îñòàòúöèòå îò æèâîòà.

Ñóòðåøíàòà ìúãëà ñå ñòåëåøå
îêîëî íåãî, âëàæíà è äóøíà, è ðàç-
êðèâàøå ïúòåêàòà ïðåä î÷èòå ìó êðà-
÷êà ñëåä êðà÷êà - òàì, íàïðåä, áÿõà
ãíåçäàòà íà ñìàðàãäîâà áîà. Êîë-
êîòî è áúðçî èëè áàâíî äà âúðâåøå,
âúâ âñåêè ìîìåíò êàòî ñå îãëåäàøå,
âèæäàøå íà íå ïîâå÷å îò ïåò ñòúïêè
îò ñåáå ñè; íèòî ìîæåøå äà èçïðå-
âàðè âëà÷åùàòà ñå ìúãëà è äà èçï-
ëóâà â íà÷àëîòî íà ïðîÿñíåíàòà ïú-
òåêà, íèòî èìàøå ñìèñúë äà ÿ ÷àêà
äà ñå äèãíå, çàùîòî òî÷íî êîãàòî
ìúãëàòà èçòúíÿâà è ñå ðàçïðúñêâà,
ñå èçëèâà îáåäíèÿò äúæä, êîéòî òðî-
ïîëè ÷àê äî êúñíèÿ ñëåäîáåä, à ñëåä
êàòî óòèõíå, îò æåæêàòà çåìÿ ïî÷âà
äà ñå èçäèãà ïàðà - âå÷åðíàòà òîï-
ëà ìàðàíÿ. Ñòðóâàøå ìó ñå, äîêàòî
áîñèòå ìó õîäèëà ñå îòëåïâàõà è îò-

ÃÎÐÀ
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íîâî ïîòúâàõà â êàëíàòà ïúòåêà, ÷å
öåëèÿò ìó æèâîò å åäíî äúëãî ïúòå-
øåñòâèå ïðåç ìúãëàòà. Íèêîãà íå âè-
æäàøå ÿñíî âñè÷êè ïðåäìåòè, æèâè
òâàðè, õîðà îêîëî ñåáå ñè; ïî÷òè
íèêîãà íå ñúçíàâàøå è òîâà, ÷å òå ñà
âñè÷êè åäíîâðåìåííî òóê, çàåäíî ñ
íåãî, ÷å ïî åäíî è ñúùî âðåìå ñúùå-
ñòâóâàò òå è áåçáðîé ìíîãî äðóãè, à
íå ñàìî îáåêòà, êîãîòî íàáëþäàâà
îêîòî íà óìà ìó.

Îãëåäà ñå, ñìóòåí îò áåç-î÷èå-
òî ñè. Ãëàäêè, ÷åðíè ñòâîëîâå, äåáå-
ëè è ìîãúùè, ïîêðèòè ñ ðîñà; ëèñòà,
ìîðå îò ëèñòà, ïðèòèõíàëè, ðàçêëà-
ùàíè ñàìî îò êàïêèòå, êîèòî êàïâàò
îò ïî-ãîðíèòå âúðõó ïî-äîëíèòå îò
òÿõ. Â êðàêàòà ìó êàë, ëîêâè, èçïîòú-
ïêàíè øèðîêè, öèïåñòè ëèñòà, òóê-òàì
ñ÷óïåíè ñòðåëè è åäâàì ðàçëè÷èìè
ñòúïêè - ìíîãîáðîéíè ñèòíè ÿìêè â
÷åðíàòà êèøà; ðåäêè, ïëîñêè è åäðè
îòïå÷àòúöè, íàïúëíåíè ñ êàôÿâà âî-
äà. Àìè íåãîâèòå ñòúïêè? Îáúðíà ñå
è ñå âçðÿ â çåìÿòà çàä ñåáå ñè - òàì,
êúäåòî äî ïðåäè ìèã áå òåæàëî ñòú-
ïàëîòî ìó, ñåãà êàëòà ñå ñâëè÷àøå
îò âñè÷êè ñòðàíè íà îòïå÷àòúêà, ðå-
øåíà äà ãî ñìàëè, àêî ìîæå äà ãî
èçëè÷è íàöÿëî, äà âúçñòàíîâè ðàâ-
íèíàòà, íåïîêúòíàòîñòòà, ðàâíîâå-
ñèåòî. Òîé ïðîäúëæè äà âúðâè, îçúð-
òàéêè ñå, íî ñ ìèñëè ïîòåêëè â ïîñî-
êà íà ðàâíîâåñèåòî, íà âå÷íèòå òðî-
ïè÷åñêè çàêîíè, âàæàùè êàêòî çà íå-
ãî, òàêà è çà äåöàòà  è ïðåäöèòå ìó.
Íåãîâèòå ïðåäöè... ëèñòàêúò êðàé ïú-
òåêàòà øóøíåøå, ïèñóêàøå, êúðêîðå-
øå... íå áåøå ëè èçòúêàíà òàÿ ìúãëà
îò òåõíèòå áðîäåùè èç ãîðàòà äóõî-
âå? Íå áåøå ëè òàÿ íåïîíîñèìà âëà-
ãà òÿõíàòà ïîò - ïîò îò ëîâ, ïîò îò
ìàëàðèéíà òðåñêà, ïîò îò âëà÷åíå
íà òðóïè çà êîëèáèòå, ïîò îò òåæåñò-
òà íà ïðîêëÿòèåòî íà âñåêè åäèí îò
òÿõ - äåñåòêè ïîêîëåíèÿ æèâåëè òóê
ïðåäè íåãî - ïîòòà íå ìîæå äà ñå
èçïàðè, çàùîòî âúçäóõúò å ïðåñèòåí
ñ âëàãà, ïîâå÷å íå ïîåìà, è òÿ îñòà-
âà íà ñèòíè ñîëåíè êàï÷èöè ðàçïðà-
øåíà âúâ âúçäóõà, çàòîâà òîé å êè-
ñåëî-ñîëåí íà âêóñ, è ãîð÷èâ, ñ äúõ
íà ãíèåùè ëèñòà è ãúáè. Ñêîðî îáà-
÷å ùå ãî ëúõíå è ñëàäúê ïîâåé, ïîâåé
íà çàðàæäàù ñå æèâîò, ñëàäúê êàòî
ðàçïóêâàùà ñå ïúïêà, ñâåæ êàòî ðàç-
âèâàùî ñå ëèñòî, ïðåñåí è íîâ êàòî
ïîêúëâàùî ñòðúê÷å òðåâà. Â ðîäíà-
òà ìó ãîðà áëàãîäàò è ïðîêëÿòèå ñå
ðåäóâàò, æèâîò è ñìúðò ðàçöúôâàò è
îêàïâàò íåïðåêúñíàòî, òðåñêàâî è

íàâñÿêúäå. Âñè÷êî ñòàâà áúðçî â òà-
çè óòðîáà íà æèâîòà - òðîïè÷åñêàòà
ãîðà - òîëêîâà òîïëà è âëàæíà. È
òîé óñåòè êàê óòðîáàòà ñÿêàø ãî îá-
ãúðíà, óñåòè ñå â íåÿ, íîñåí, õðàíåí,
îáãðèæâàí. Ïî÷óâñòâà ñå çàåäíî ñ
ìíîãî äðóãè æèâîòè òóê, âúòðå â íåÿ,
çàùèòàâàí, íàêàçâàí, àëà âèíàãè
îáè÷àí. Óñåùàøå, ÷å ãîðàòà - òîâà
ñà âñè÷êè ãîðñêè ñúùåñòâà çàåäíî,
æèâååùè çàäðóæíî, êàòî åäèíåí îð-
ãàíèçúì. Òîÿ åäèíåí îðãàíèçúì, îò
êîéòî òîé ïðåäñòàâëÿâàøå åäíè÷êà
êëåòêà, ñåãà ãî çàêðèëÿøå, ñíàáäÿ-
âàøå ñ óëîâ, ïîäñëîí è äðóãàðè. Òî-
çè åäèíåí îðãàíèçúì ïðàâåøå òîâà
íå îò ëþáîâ êúì íåãî, êúì íåãîâàòà
ëè÷íîñò, à â ñòðåìåæà ñè äà ñå ñà-
ìîïîääúðæà, ñàìîñúõðàíè, îò ëþ-
áîâ êúì ñàìèÿ ñåáå ñè. Ïî÷óâñòâà
ñå íåñïåöèàëåí. Íèùîæåí.

Ñëúí÷åâàòà ñâåòëèíà ñå óâåëè-
÷àâàøå, ïðîöåæäàøå ñå ïðåç ìúãëå-
íîòî áóëî è ñòîòèöè ìàëêè ñëúíöà
çàèñêðÿâàõà îò ñòîòèöèòå êàïêè âî-
äà ïî ëèñòàòà è êëîíèòå.

Àç ñúì â êîðåìà íà åäíî ãèãàíò-
ñêî ñúùåñòâî, ïîìèñëè ñè òîé, êàòî
åäíà ìàëêà ÷àñòèöà, êîÿòî ñå íîñè
ïî ÷åðâàòà ìó, ïîãúëíàòà, íåçíà÷è-
òåëíà, ëèøåíà îò êîíòðîë è îò ÷åðíà
èëè áÿëà ñèëà. Îïèòà ñå äà óñåòè
íàêúäå ãî âîäè ÷åðâîòî, êàêâî å îò-
íîøåíèåòî íà ãèãàíòñêèÿ îðãàíèçúì
êúì íåãî, èñêà ëè äà ãî óíèùîæè, äà
ãî ñìåëè, èëè îùå ïî-ëîøî: äàëè íå
å áåçðàçëè÷åí êúì íåãî? Îò ñëúíöå-
òî ïòè÷êèòå è òâàðèòå ñå áÿõà ðàç-
øàâàëè; ÷ó ñå äàëå÷åí ãúðëåí ðåâ íà
çåìíî æèâîòíî. Õðàíà, ïîìèñëè òîé,
è ñìàðàãäîâà áîà, è ðúêàòà ìó ñòè-
ñíà êîïèåòî, êîåòî âëà÷åøå ñëåä ñå-
áå ñè. ×óðóëèê, ïúð-ïððð! Óêðàñà,
ìèíà ìó ïðåç óìà, òå ñà óêðàñà, äðó-
ãàðè, äîì. Òîïëèòå ëú÷è ïàäàõà òèõî
è íàñòîé÷èâî îòãîðå, à íèñêî íàä
êàëíàòà çåìÿ ñå âëà÷åøå ñòóäåíî áà-
âíî òå÷åíèå. Ñóòðèí òîé áåøå àêòè-
âåí - öåëèÿò â ñëóõ, ëîâúê è áúðç.
Èìåííî òîÿ ïðèçåìåí ñòóäåí ëúõ ãî
äúðæåøå áóäåí çà ëîâ.

Âíåçàïíî ïî÷óâñòâà, ÷å ñå ñëè-
âà ñúñ ñðåäàòà. Ðàçòúðñè ãëàâà, çà-
áàâè õîä è ñå íàñòðîè äà óñåòè îò-
íîøåíèåòî íà ãèãàíòñêèÿ îðãàíè-
çúì... Ñÿêàø òîé ñå ïðîòÿãàøå ñëåä
äúëáîêèÿ è îòìàðÿù íîùåí ñúí. Èñ-
êàøå äà ñå èçïúíå äîêðàé è ñâåæàòà
êðúâ îò ñúðöåòî ìó äà íàõëóå è èç-
ïúëíè âñÿêà ñïÿùà êëåòêà îò ìîãú-
ùîòî ìó òÿëî, çäðàâî ñòúïèëî â ñà-
ìèòå íåäðà íà çåìÿòà ñ êîðåíèòå íà
áàîáàáèòå, èçâèñèëî ãëàâà âèñîêî,

âèñîêî ñ êîðîíèòå íà òðîïè÷åñêè-
òå ñè, óâèòè â ëèàíè, äúðâåñíè øèè;
êîïíååøå äà ðàçêúðøè êðúñò è äà
ïëúïíàò è äà áðúìíàò ãàäèíèòå ïî
çåìíàòà òâúðä.  Åäèííèÿò îðãàíè-
çúì îò ãîðñêè æèâèíêè ñÿêàø èñ-
êàøå âñè÷êè ÷àñòèöè îò íåãî äà
âúðâÿò ñ íåãî, â íåãîâèÿ áèîëîãè-
÷åí ðèòúì, òàêèâà, êàêâèòî ãè å ñú-
çäàë, äà íå ñå îòäåëÿò, äà îñòàíàò
åäíî öÿëî. Ïîäòèêâàøå ãè äà æè-
âåÿò òàêà, êàêòî èì ïîâåëÿâà òÿõ-
íàòà ïðèðîäà.

Êàêâî óñïîêîåíèå å äà óñå-
ùàø, ÷å îò òåá íå ñå èñêà íèùî,
îñâåí äà æèâååø ñâîÿ îáèêíîâåí,
íî ñî÷åí æèâîò, èçöÿëî! Ñ âñè÷êî-
òî âúçðàæäàíå è ïðîêëÿòèå, êîåòî
ïðîèçòè÷à îò òåá. Â î÷èòå ìó áëå-
ñíàõà âúçòîðã è ùàñòèå. Òîïëà
áëàãîäàðíîñò çàëÿ öÿëîòî ìó òÿ-
ëî è òîé ðàçïåðè ðúöå è âçå äà ñå
âúðòè â êðúã è äà ñå ñìåå ãðúìêî,
ïðåãðúùàéêè öÿëàòà ãîðà, öÿëîòî
åäèííî ãèãàíòñêî ñúùåñòâî, â êîå-
òî ñå íàìèðàøå. Àç ñúì ïðèñòèã-
íàë, îñúçíà òîé, è ñ òàÿ ìèñúë ðó-
õíà íà êîëåíå â êàëòà. Ïî öåëèòå
ìó êðàêà ïîëåïíà õëàä, è òîâà áå-
øå òîëêîâà åñòåñòâåíî è â ñúùîòî
âðåìå âúçõèòèòåëíî. Ïðèñòèãíàë
ñúì, êúäåòî òðÿáâà ! - âúçêëèêíà
òîé èçóìåí, à â äóøàòà ìó íåùî
ãèãàíòñêî, ñâåòëî è áëåñòÿùî èçáóõ-
íà. Â çàðÿòà è ïëàìúöèòå çà ìèã âñè-
÷êî ñå èçïàðè è âúòðå â íåãî ñå øèðíà
áåçêðàéíî ïðîñòðàíñòâî - øèð, èç-
ïúëíåíà ñ âúçòîðã, ñ ðàçáèðàíå, ñ
áåçìåðíà îáè÷ è ñ ïðîçðåíèå. Òîé
ñëóøàøå...

Êîãàòî îòâîðè î÷è, çíàåøå,
÷å îùå å íà êîëåíå, ñ ðúöå ïîòú-
íàëè ñòàáèëíî â ìåêàòà êàë. Ïî-
òúðñè ìúãëàòà, íî íåÿ ÿ íÿìàøå.
Êàïêà ïîäèð êàïêà çàòðîïîëèõà,
ïúðâî âèñîêî â êîðîíèòå íà äúð-
âåòàòà, à ñëåä ìèã è ïî ëèñòàòà äî
íåãî, è ïî íåãîâîòî òÿëî. Åäðè,
òîïëè êàïêè äúæä, îáåäíèÿò äúæä,
ëèâíà èçâåäíúæ êàòî èç âåäðî, ïî-
ðîåí, òîïúë, îòìèâàù. Îò ãîëåìè-
òå ëèñòà ñå ñòè÷àõà ñòðóéêè áèñò-
ðà âîäà, âàäè÷êè ðóêíàõà ïî ïú-
òåêàòà. Ëèöåòî ìó ñàìî ñå îáúðíà
êúì íåáåòî, äâèæåíî îò ïàðåùèÿ
êîïíåæ äà óñåòè äúæäà ñ ÷åëîòî,
î÷èòå è ñòðàíèòå ñè. Ãîðÿùèòå ìó
ïðúñòè ñå èçäèãíàõà ðàçïåðåíè.
Êàïêèòå òóïàõà ïî äëàíòà ìó è
øóðòÿõà ìåæäó ïðúñòèòå, èçîáèë-
íî, áëàãîäàòíî.

Ùàñòëèâ, òîé ñâåäå ïîãëåä êúì
ïúòåêàòà. Ïî÷òè äî íåãî âàäèòå,
ïðèèæäàùè ïî íåÿ, áÿõà èçðèëè
îò ìåêàòà êàë îáåëåíà çìèéñêà êî-
æà, öÿëàòà íàáðàçäåíà ñ áåëè ïðú-
ñòåíè. Òîé ïðîñòî ðàçòúðñè ðúêàòà ñè
íàä íåÿ è ïðúñòåíúò îò êîñò òóïíà â
ëþñïåñòèòå é èçâèâêè.*Марияна Георгиева получи стипендията на издателство “Пигмалион”
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ÇÀ ÂÑÅÊÈÃÎ “ÏÎ-ÌÀËÊÎ”
ÏÐÅÌÈÅÐÀ

 Крум КРУМОВ

ГЛАВА ПЪРВА
Кратко предисловие
с препоръки

Уважавами читатели,
Горещо Ви моля да не че-

тете тази книга сами на общес-
твени места, в автобуса, във
влака, на спирката, на гарата и
изобщо там, където има много
хора, които не само ще Ви обя-
вят за луди, след като видят
как идиотски се смеете на тън-
ката книжка, но може и да ви
обвинят в нарушаване на об-
ществения ред и да се окажете
в някоя институция, където въ-
обще нямат чуство за хумор.

Въпросната книжка обаче
можете да четете сам в гората -
там освен някоя мечка, няма
кой да Ви чуе; пред психиат-
рията - защото ще бъдете в
“свои води”, или  с група при-
ятели - тогава колкото и стран-
но  да Ви гледат, все пак ще сте
много и ... силни. Приятно че-
тене!

ГЛАВА ВТОРА
Ако от гореизложеното

нищо не сте разбрали, става въ-
прос за новата книжка на Лю-
дмил Станев “По-малко”. Не
ми се сърдете за стила, но не си
представям презентацията на
писател, койта сам за себе си
казва, че не е никакъв писател,
по друг начин. Пък ако нямате
чувство за хумор, няма нужда
да четете нито тази статия, ни-
то книгите на Людмил Станев.

И така в духа на Младен
Влашки и Георги Лозанов да
преминем към представяне на
представянето. Всъщност да-
ли въобще имаше представя-
не? По-скоро беше голям ку-
пон. Смяхме се от сърце. Ще
се позова на изключителната
логика на Г. Лозанов, който на-
края установи, че няма такъв
автор като Людмил Станев.
Първо, защото той по профе-
сия е лекар, а писател - лекар,
според Лозанов, е оксиморон,
и второ, защото първата му
книга е озаглавена “Няма та-
кава книга”. Следователно ня-
ма и такъв автор, ето защо Ста-
нев е един невъзможен автор -

не само невъзможно смешен, но
и невъзможно интелигентен с не-
възможна обща култура. Въоб-
ще, невъзможна история. И  ако
трябва да перефразирам, бих ка-
зал “няма такова представяне”
така, както “Няма такава книга”,
и “няма такъв автор”, демек “пре-
дставянето също беше невъзмо-
жно - при невъзможен автор ка-
кво друго очаквате. Но не е само
това, представянето “разруши”
всички канони, защото беше за-
бавно. Нямаше “мъртви души”
и мъртви физиономии (от мен да
мине, имаше, но и те се поусмих-
ваха). За последното заслугата е
както на ав-
тора ( който
всъщност го
няма), така и
на преставя-
щите. Слава
Богу, Мла-
ден Влашки
не си  беше
забравил са-
ка с шегите и
отнова дру-
жно се пора-
двахме на
“Шоуто на
В л а ш к и ”
(чувствам се
сякаш изда-
вам стара
студентска
тайна, но все
пак някои на
това му казват професионали-
зъм...). Страшна работа е този чо-
век! А доц. Лозанов съвсем не
беше само допълнение към инте-
риора. Та кой друг може да сти-
гне до заключението, че след ка-
то първата книга на Станев е ...,
вече знаете коя, то настоящата,
поради факта, че е “По - малко”
от “...Няма такава”, е съвсем не-
видима, а оттук и авторът, който
трябва въобще да не съществу-
ва! Само дето пише гениални не-
ща, бих добавил. Ами, така е, не е
нужно да си графоман, за да си
гениален писател.

Сега да се разровим малко в
тъничката книжка. Според Вла-
шки това е най-продаваната кни-
га в България в момента, защото
е тънка. Авторът обаче изрази
готовност да “напълнява” и като
наддаде достатъчно след 30 го-
дини да вземе Нобелова награда.

С тази мисия той натовари доц.
Живко Иванов, който е на “ти” с
дебелите книги. Та, за “По-мал-
ко”. Да започнем със заглавието,
както правят добрите методици.
Нямам идея защо книгата е озаг-
лавена така! Предположението на
доц. Лозанов ми се струва доб-
ро, а и аз въобще не съм добър
методик.

Историите в книжката са
друго нещо. “Книжката е театър
на имитацията” - това го е казал
(и аз като циганите  използвам
преизказност) пак доц. Лозанов.
Какво се има в предвид :  Люд-
мил Станев обожава да имитира

на вече ими-
тирана поч-
ва. Той  се
прави на ис-
торик и ако
приемем, че
историята е
една имита-
ция, ето Ви
същността
на Людмил
С т а н е в .
Аторът се
прави още
на Шекс-
пир, матема-
тик, поет и
т.н. Той опе-
рира текста
(оперира не
е в кавички,
защото за

Станев този глагол може да бъде
използван и буквално). Нещо по-
вече,  Станев дори интубира те-
кста, или както той сам казва, ко-
гато някоя дума му се струва раз-
клатена и поддава, той влиза в
текста през нея и в самия текст
създава допълнителен такъв, ка-
то един вид го  подсилва, след
което излиза пак от същото мяс-
то, от където е влязъл. Ако не ми
вярвате, вземете който и да е от
неговите кратки трактати и ще
се убедите. Само не четете “Диа-
лози” или “Трактат за краката”,
ако имате проблеми със сърцето,
защото ще се задъхате от смях.

И за да не се сърдят литера-
турните историци, трябва да при-
числим Людмил Станев към ня-
коя група хора, която по прин-
цип и по навик е озаглавена пос-
редством излишно сложен тер-
мин, какво да се прави, нали това

е играта на големите - обичаме да
си усложняваме живота. Значи
нареждаме Людмил Станев до
Бекет, Юнеско  и Уди Алън -
т. нар. деструктивисти. Да знае-
те обаче, че преди мен това го е
измислил ( пак в преизказност)
доц. Лозанов. И отново той оп-
риличи Станев на компююютъ-
рен вирус в текста. Всички оста-
нали определения аз съм си ги из-
мислил!

ГЛАВА ТРЕТА
Тази ще бъде сериозна, обе-

щавам. Тъй като дълбоко уважа-
вам литературните историци и се
прекланям пред тяхното умение
и търпение да четат и анализират
множество графомани, ето нещо
сериозно “за протокола”, както
се казва.

Людмил Станев е роден във
Варна (затова как точно е роден,
виж трактата “Кратка енцикло-
педия за ученици 1950-1960”).
По професия е лекар, практику-
вал 12 години. Специализирал е
психиатрия, но е по- известен ка-
то писател-хуморист. Първата му
книга е “Няма такава книга”, сле-
дват “Неприятният татарин” и
“Ненакърнимо”. “Малка нощна
приказка” е книжката му за деца.
Последната книга на Станев е
“По- малко”.

Самият автор казва за себе
си, че не е много продуктивен пи-
сател. Пише по една книжка на
две-три години. Отличава се с
оригиналност на стила и дестру-
ктивност. По-близо е до разказ-
вача. Специалистите казват за не-
го, че е един от малкото честни
български писатели, поради фа-
кта, че пише, просто защото иска
да бъде автор. Терминът “писа-
тел-хуморист” може да бъде из-
ползван за него, ако се счита, че
хуморът е вид философия. Люд-
мил Станев е автор, който обича
да разлага думите, обича да се
смее. За него текстът е музика.
“Аз не пиша, аз се забавлявам” -
казва авторът за себе си. Така е
щастлив и свободен. Често не
знае какво пише, но това не му
пречи да пише качествено. От
българските автори харесва
Йордан Радичков, Христо Фотев
и Емилиян  Станев. Особена сим-
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ПРОФ. ВЕРБИЦКАЯ - РЕКТОР
НА САНКТПЕТЕРБУРГСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ, ПОЛУЧИ

ОРДЕНА НА ПОЧЕТНИЯ ЛЕГИОН

ÀËÌÀ ÌÀÒÅÐ

Проф. Людмила Алексее-
вна Вербицкая, ректор на Сан-
ктпетербургския университет,
с който  Пловдивският универ-
ситет поддържа тясно сътруд-
ничество, получи най-голя-
мата награда на Франция - Ор-
дена на Почетния легион. На-
градата й беше връчена на
23 декември 2004 г. в Петровс-
ката зала на Университета. Че-
стито на проф. Вербицкая! И
нека сътрудничеството меж-
ду нашите два университета
да се развива и укрепва.

Орденът на Почетния ле-
гион се присъжда на граждан-
ски и военни лица за изклю-
чителни заслуги пред нация-
та в мирно и военно време.

Наградата е учредена от На-
полеон Бонапарт през 1802 г.

В днешно време  орде-
нът има три степени - кава-
лер, офицер, командор, и
две категории - висш офи-
цер и кавалер на Големия
кръст. Поредната степен се
получава само при наличие
на предходната. Начело на
ордена стои Великият маги-
стър (Президентът на Репу-
бликата), който получава в
деня на встъпването си в
длъжност знака на кавалер
на Големия кръст и огърли-
цата на ордена.

 “Пловдивски
университет”

патия изпитва към “Антихрист”,
а Милан Кундера е любимият му
чуждестранен автор. Людмил
Станев е и един от сценаристите
на известния български сериал
“Клиника на третия етаж”.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
(допълнение)
Искаше ми се да Ви кажа

къде точно можете да намери-
те книгите на Л. Станев, но ня-
кои ще го сметнат за безплат-
на реклама. За всеки случай
рекламният афиш е гениален.
Поздравления! А самият Ста-
нев е вече достатъчно популя-
рен. Можем само да му поже-
лаем да продължава да забав-
лява и себе си и нас - читате-
лите. Чакаме с нетърпение сле-
дващата му книга, а с още по-
голямо такова очакваме разка-

за за  “мечката ,  която  кара
влак” - онези, които го чуха,
знаят за какво иде реч, или,
както казва една моя препода-
вателка: “Е, гениално, просто
гениално...”.

     Ако се доберете до “По-
малко” , което Ви пожелавам, мо-
ля, не забравяйте препоръките
ми. И още една малка забележка:
забележителната си обща култу-
ра авторът е предал в книгата,
което, разбира се, провокира чи-
тателя да я има, ако не същата, то
поне наполовина. Иначе не е ин-
тересно. Как разбрах ли? - про-
четох я на съквартиранта си и той
ме изгледа тъпо... Вие не го пра-
вете, четете на когото Ви падне,
нищо, че ще Ви гледат странно.

   Ами, приятно четене! Спа-
звайте препоръките и моля Ви,
не вземайте много на сериозно ав-
тора, той и без това не съществу-
ва...!

ГРЪЦКИЯТ КОНСУЛ
ПРАЗНУВА ВАСИЛЬОВДЕН
ЗАЕДНО СЪС СТУДЕНТИ

ОТ УНИВЕРСИТЕТА
По идея на Генералното

консулство на Република Гър-
ция в гр. Пловдив и на секция
“Новогръцки език” в Пловди-
вския университет “Паисий
Хилендарски” за втори път съ-
вместно беше отпразнуван
гръцкият обичай “Василопи-
та” (“Васильова пита” е бъл-
гарският му аналог). На 15
януари в ресторант “Пълдин”
се събраха студенти от специ-
алностите “Български език и
новогръцки език” и “Балкани-
стика”, техни преподаватели и
представители на гръцкото
консулство в Пловдив, начело
с консула г-н Матиудакис.
Сред официалните гости бяха
заместник-ректорът доц. д-р
Запрян Козлуджов, помощ-
ник-ректорът Румен Киров,
деканът на Филологическия
факултет доц. д-р Иван Чоба-
нов, депутатката Нонка Мато-
ва и др.

Според гръцкия народен
обичай “Василопита” през
първия месец на новата годи-
на за успех, здраве и късмет
се разрязва пита с пара, при-
готвена по специална рецеп-
та. Първото парче се нарича
на Исус Христос. В Гърция
този обичай се изпълнява и в
домовете, и в учрежденията.
Питата беше разрязана от
г-н Матиудакис, който нарече
първото парче за Христос,
второто за дома, както е по
традиция, а следващите бяха
символично за България и
Гърция. Той поздрави студен-
тите, отбелязвайки, че те ще
бъдат сред хората, затвържда-
ващи духа на приятелство и
партньорство между  Бълга-
рия и Гърция - две държави,
които са близки по своите ис-
тория, култура и религия.

 “Пловдивски
университет”
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ЗА ВСЕКИГО “ПО-МАЛКО”

ЗАДАЧИ. ГЛАВОБЛЪСКАНИЦИ
1.Пита кашкавал при ед-

но отрязване с нож се разделя
на 2 части; два пъти като отре-
жем - на 4 части. Може ли без да
я местим, с три отрязвания да я
разрежем на 8 части?

2.Коварни въпроси
а) В един район има 10 се-

лища, всеки две от които са
свързани с шосе. Колко е об-
щият брой на шосетата в този
район?

б) Брат и сестра харесали
пощенска марка, но за да я ку-
пят на брата не достигнали 20
ст., а на сестрата - 14 ст. Когато
събрали заедно парите си, не
им достигнали 4 ст. Колко стру-
ва марката?

ОТГОВОРИ
НА ЗАДАЧИТЕ ОТ
МИНАЛИЯ БРОЙ

1.Куб: При разрязване
на оцветен куб с ръб 4 см
на малки кубчета с ръб 1 см,
56 от получените кубчета
имат поне една оцветена
стена.

2.Коварни въпроси
а) Шахматна дъска с от-

делени 2 диагонални квадра-
та не може да се покрие с
домино, защото броят на
черните и белите квадрати
в този случай не е един и
същ.

б) Студент по химия мо-
же с две ръкавици да обра-
боти 3 реактива, ако третият
път си служи с две ръкави-
ци - обърнати една към дру-
га с мръсните страни.

в) След три пъти е си-
гурно, че ще сме извадили
от кашона два еднакви чо-
рапа.

Подготвил: доц. д-р
Георги КОСТАДИНОВ


