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Н О в О

В центъра  
на новия брой  
160/Пролет 
на списание 
„Християнство 
и култура“ е 
съвременното 

православно богословие. В памет на Черноморския 
и Приморски митрополит Амфилохий (Радович) 
е публикуван неговият текст Съборността на 
Православието (или Съборност, или ирационална 
бездна), а рубриката „Християнство и истина“ е 
продължена със статиите на Владимир Цветкович 
Парижката школа, Атинската школа и Американската 
православна богословска диаспора и на бившия 
митрополит на планината Ливан Георгий (Ходр) 
Християнството в един плуралистичен свят: 
домостроителството на Светия Дух. Темата 
„Християнство и история“ включва анализите 
на Веселина Кокудева Баптизмални аспекти на 
амартологичните дебати в Ранното средновековие. 
Първороден или прародителски грях? и на Александър 
Смочевски Нови ценни издания в областта на 
каноничното право. В „Християнство и философия“ са 
представени текстовете на Георги Каприев Учението 
за енергиите във „Всестранното учение“ на Михаил 
Псел  и на Стилиян Йотов Личността според Спиноза, 
Пуфендорф и Лок, а в „Християнство и политика“ – 
статията на Василиос Сирос Галеновата медицина и 
социалната стабилност в ранномодерна Флоренция 
и ислямските империи. Рубриката „Християнство и 
изкуство“ е представена с текстовете на о. Стоян 
Чиликов Сотириолични предпоставки в поезията на 
архимандрит Серафим Алексиев и на Антоанета Дончева 
Естетика на асимптотичната точка и е продължена 
с богословското есе на о. Николай Петков Из „Малка 
книга за малките пророци“. Броят е илюстриран с 
картини на Петя Константинова. 

Н А Г Р А Д И

I N  m e m o r I a m

Двестагодишнината 
от рождението на 
Георги Раковски е 
водещата тема в 
новия брой 04 на 
сп. „Култура“. За 
„неистовий Раковски“ 
във всичките му 
превъплъщения – 

революционер, писател и дипломат, деятел на църковната 
независимост и борец срещу насилственото обезлюдяване 
на България от страна на Русия – може да прочетете в 
интервюто с проф. Надя Данова, а проф. Николай Аретов 
прави прочит на поемата „Горски пътник“ като един от 
възлите в националната митология. И още – в броя можете 
да прочетете Дневника на Раковски за придвижването на 
четата му (18 юни – 8 август 1854 г.), както и разговор 
с колекционера Александър Алексиев за новоткрития 
ръкопис на Раковски „Падения Болгарий“. В броя може да 
прочетете разговори с Марио Варгас Льоса за „крехката 
свобода“ и с Алайда Асман за „преоткриването на нацията“, 
както и есето на полския мислител отец Юзеф Тишнер 
„Умирането на Иисус“. И още: интервюта с Маргарете 
фон Трота и Радослав Спасов, както и разговор с проф. 
Благовест Златанов за рецепцията на „Сянката на 
Балкана“. Освен това – „Шекспирови вариации“ от Анелия 
Янева и разговор със Здрава Каменова, кореспонденция 
на Жанина Драгостинова от Берлинале 2021, разговор 
с кинорежисьорите Камен Калев и Димитър Радев. 
Фотографиите в броя са на Константин Вълков, а разказът 
в „под линия“ е на Михаил Вешим.  

В събота, 17 април, по обичайния напоследък начин 
– през фейсбук – се разпространи информацията 
за смъртта на още един от строителите на 
съвременната българска литературна общност. 
Образът на Георги Чобанов е на първо място това – 
създател на „Литературна мрежа“ („LiterNet“). А този 
сайт, разширявал и обогатявал се с всяка година от 
създаването си през февруари 1999 г., е преди всичко 
реализираната утопия за общност.
Хора като Георги Чобанов са изключително значими 
за литературата, но и за цялото общество, но съвсем 
естествено такива личности биват заскобявани 
едва ли не като помощен персонал на авторите и 
остават в сянката им. И общността получава шанс да 
признае значението му. Важните фигури, които само 
големите литератури знаят да ценят – редакторите, 
преводачите, литературните мениджъри, критиците.
Както написаха във фейсбук Владислав Христов, 
Даниела Горчева и много други, Георги Чобанов беше 
скромен, но и горд човек с мисия. Неговият принос не 
бе само в това да развива в интернет пространство 
за българската литература, а да подбира, да подрежда, 
да внася актуалност, да образова вкусове, да поддържа 
паметта за постигнатото, да изисква от авторите си 
гражданска отговорност.
„LiterNet“ е едно от най-трайните и смислени 
литературни начинания и платформи за създаване 
и популяризиране на качествено съдържание в 
българското интернет пространство. Не само на 
художествена литература. За да си представим 
постигнатото от Георги Чобанов, можем да го 
сравним с други подобни проекти и да отчетем веднага 
отличителното. Подобно на „Хулите“ и „Буквите“, 
„LiterNet“ е широкоскроена платформа с много 
автори, но за разлика от тях не всеки би могъл да 
публикува, защото първо трябва да мине през цедката 
на главния редактор. За разлика от „Литературен 
свят“ „LiterNet“ не се определя като свързан с една 
писателска организация и поддържа единствено 
свободата на възгледите на авторите си. Но Георги 
Чобанов бе възпитаник на „Българска филология“ 
на Великотърновския университет и вероятно и 
това е повлияло на постоянния му ангажимент към 
публикуването на етнографски, фолклористични и 
преводни научнопопулярни текстове. „LiterNet“ е нещо 
като съвременен вариант на Сборника за народни 
умотворения, наука и книжнина. Това не е пресилено.
Още на втората година от съществуването на 
„LiterNet“ в него започва публикуването на онлайн 
версии на списанията „Български език и литература“ 
и „Мост“. Още на втората година Георги Чобанов 
поканва в „LiterNet“ редактори, които да отговарят 
за отделни рубрики (Мая Дългъчева – „Детски 
кът“, Елена Владова – „Ателие“, Борислав Гърдев 
– „Кинокритика“). На третата година се създава 
българска секция на проекта „Растко“ (http://www.
rastko.rs) – най-големия за Източна Европа уебсайт 
за междукултурни връзки, за сръбско-български и 

българо-сръбски 
литературни, 
културни и 
хуманитарни 
текстове. През 
2002 г. „LiterNet“ 
започва 
публикуване 
на електронни 
книги с ISBN. 
Това е годината, 
в която 
стартира 
представяне 
на авангардния 
литературен 
кръг „Рамбо 13“, 
но и в която 
излизат първите 
две части на 
антологията 
„Култура и критика“, съставена и предговорена 
от Албена Вачева, с представителните текстове 
на българската критическа и хуманитарна мисъл 
от първата половина на 20. век. През 2003 г. заедно 
с Албена Вачева Георги Чобанов развива и своя 
най-значим проект по дискутиране на темата за 
авторството в дигиталната епоха и цитирането 
на източници във и извън интернет, като търси 
съдействието на Народната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“. Проектът „Електронно 
публикуване и стандарти“ довежда до първата 
българска стандартизация на академичното цитиране. 
И така – година след година – „LiterNet“ се превърна 
в най-устойчивата съвременна българска интернет 
платформа за хуманитаристика и литература. А 
Георги Чобанов разчита за това не само на съпругата 
си и на двамата си синове, но и на разширяващ се 
кръг от симпатизиращи на идеализма му писатели 
и преподаватели (университетски и от средното 
училище).
През 2008 г. Георги Чобанов създаде платформата 
за употребявани, нови и антикварни книги „Книжен 
пазар“, както и новинарския сайт „Културни новини“.
Дори само това скромно описание на галактиката 
„LiterNet“ би било достатъчно, за да можем да кажем, 
че сме се разделили с един от най-достойните ни 
съвременни литератори и културни строители. 
Но Георги Чобанов беше и активен гражданин, а 
публикациите му във фейсбук го показваха като един 
от непримиримите интелектуалци. Последната му 
публикация е тъкмо по повод безнадеждността, в 
която са захвърлени обикновените българи, станали 
жертва на пандемията.
Светла памет.

ЙОРДАН ЕФТИМОв

Избрани са шестимата 
номинирани за Националната 
литературна награда  
за роман на годината
През 2021 НДФ „13 века България“ ще връчи 
Националната литературна награда за български роман на 
годината „13 века България“ за десети път.
На 19 април 2021 журито определи шестимата 
номинирани от общо 33 участници в конкурса:
„Времеубежище“ с автор Георги Господинов на 
издателство „Жанет-45“,
„Гълъбария“ с автор Стефан Коспартов на издателство 
„Сиела“,
„Мястото Янтара“ с автор Керана Ангелова на 
издателство „Фабер“,
„Поздрави от Хадес“ с автор Яница Радева на 
издателство „Жанет-45“,
„Резиденцията“ с автор Георги Тенев на издателство 
„Колибри“,
„Сянка“ с автор Васил Панайотов на издателство 
„Сиела“.
На 11 май 2021 сред тях ще бъде избран новият носител 
на наградата. Церемонията ще се състои в Литературен 
клуб „Перото“, НДК.

НДФ „13 века България“  
връчи наградите в конкурса  
за къс разказ на млади писатели  
„Рашко Сугарев“ 2021
По повод 23 април – Световния ден на книгата и 
авторското право, Националният дарителски фонд 
„13 века България“ за двадесет и четвърти път връчи 
наградите в конкурса за къс разказ на името на Рашко 
Сугарев.
Поради сложната обстановка, свързана с 
разпространението на Ковид-19, събитието се проведе 
камерно в зала „Проф. Васил Геров“ в централния офис на 
Фонда. Водеща беше журналистката  Магдалена Гигова, 
експерт „Връзки с обществеността“ на Фонда.
Писателят Деян Енев, член на журито, връчи поотделно 
грамотите на отличените. Г-жа Слава Иванова – 
изпълнителен директор на Фонда, поздрави всеки от 
тях, поднесе книги – издания на Фонда, и пожела нови 
творчески успехи.
Първа награда получи Йордан Радичков за разказа 
„Кучешки живот“, втора награда – Ралица Райкова, за 
разказа „Солта на земята“ и трета награда – Елеонора 
Бойчева, за разказа „Пейката“.

Георги Чобанов 


