люб о вния ди скурс

да видим къде има интересни
събития, да погледнем на втора
страница на „Литературен вестник”.
Интересното, както вече бяхме
почнали да разбираме, се оказа самият
вестник – вероятно най-голямото
литературно събитие в България за
последните двадесет години.
Дарин Тенев

и на класиката, и на еднодневки,
които отлитат безвъзвратно преди
печатарското мастило да е изсъхнало.
Това е очарованието на ЛВ: да отказва
вписване в йерархии, да постоянства
в непостоянното, да бъде себе си.
За много години, с благодарност за
радостните изживявания.

преценка за много по-важни неща,
отколкото за качествата на конете.“
Честит рожден ден, „Литературен
вестник”! Нека още много години
страниците ти да отгатват сивата
кобила в черния жребец!
Инна Пелева

Галин Тиханов

Понеже баналните
пожелания пожелават най-важното, ще
бъда банална и ще припомня позната
(поради Селинджър) приказка.
Китайският император поискал от
По Ло да му посочи онзи, който би
могъл да избира коне за владетеля
вместо остарелия вече служител. По
препоръчал Чу Фан-као, търговец на
дърва и зеленчуци.
Когато Чу за първи път избрал кон
за императора, попитали го, какъв
кон е предпочел. „Сива кобила”, рекъл.
Щом показал коня обаче, всички
видели, че това е черен жребец. „Та
той не различава жребец от кобила
и черно от сиво”, възмутил се
управникът пред своя бивш служител.
„Не, постигнал е съвършенството!,
възкликнал По. Чу прониква в
строежа на духа. Интересувайки
се само от същественото, забравя
незначителното; прониквайки във
вътрешните достойнства, губи
представа за външните белези. Той
вижда това, което му е нужно, и не
обръща внимание на ненужното. Чу
е толкова мъдър, че би могъл да дава

Понеже преди време и издателството,
за което се грижа, навършваше 20
години, си мислех това дали е много,
или малко, както и защо винаги броим
– кой години и текстове, кой пари или
любови, чуждите лица, отпечатани
върху своето, или отраженията на
другите върху ни; понякога броим
с разтвореността на прегръдка –
“колкото повече, толкова повече”, друг
път – в отдръпнатостта на „колкото
е, толкова”... Този вестник се прави
от различни хора, които, струва ми се,
знаят или подозират налютяващата
тайна, че успехът е крехко и безкрайно
повтарящо се изравняване между
един цял живот и един-единствен
миг, че всъщност е количеството
(пак броим) изпитвана радост. Та
затова пожелавам да тече светлина
без броене през страниците му, над
които надписът „литературен” е за
мен и ирония, толкова любима ирония,
към етикетирането и прокарването на
граници между „дисциплини”, защото
патосът за мен като читател е в
неговата недисциплинираност, във
всякаквите смисли на младост, на
20-годишност.
Антоанета Колева

Двадесет години литературен сизиф
и редактиране! Благодаря ви заради
безсъниците от 1998 насам, вие сте
моята врата в полето: Е:то. Цялата
литература – в един вестник, всяка
седмица – плацебо. Знам, знам, уморени
сте, личи си… но ви очаква безсмъртие.
Благодаря ви всякак, най-вече нощем:
insomnia завинаги. Make LV – живот
след смъртта!
ВБВ, ваша пишеща машина

Лиричен възбудител; лавина-възгледи;
лято вертикално; лабиален възел;
луксозен верблюд; лъжевеселие; лична
виртуозност; леярна вулканична;
лековит вик; ламя-вена; луди
времекрушенци; лъкотворци важни;
линейно ведро; лагуни-везни; ляво
внимание?; лениви връзки; люлчен
великан; лава вежлива; лауреатвенчило; лазерен въпъл; любопитни
вести; лилипути, въй!; лек вихрогон;
лесовитязи; литни, верую;
лингвистичен вятър; летлив връх;
ламтеж ведър; логика верижна; лекции
вред; лански Вергилий; лагер ведно, лик
вироглав; литър вяра; ломоти варварин;
лавровършитба; лъкатушкане вербално;
лети, вестоносец!; литературен
волт; лист верен; лилийна врата;
лилаво вино; лъх весел; лапидарен
вокал; лястовици верни; лентовисулка;
ложа влиятелна?; любезно войнство;
лежерна ведрина; литургия виртуална;
локомотив високопарен; лабораторен
Везувий; лайтмотивна виртуозност;
лъжеписател – вижте; люде: вардачи;
любими ветропоказалци; листната
всерадост; лидер веродавен; лелеете
високост; лириковелможи; лъха
вишенрав –

„Литературен вестник” открих
малко след средата на деветдесетте
и оттогава не е преставал да бъде
важно издание за мен по много и
променящи се начини – алтернатива на
всичко, което знаех за литературата,
трибуна на нов тип литературна
критика и критическо мислене,
пространство за нови теории, вход за
преводни художествени и теоретични
текстове. Помня как още докато
бях студент първи курс, малко
преди занятие по Западноевропейска
Liebe вас, ликувайте вкупом,
литература опознаващият се курс
либерално все, литературни винаги,
пееше дружно под звука на китара, а
летописен вестник, леле!, вива!
някаква част от хората танцуваха
(беше в 160 аудитория, тогава все
Дьорд Сонди
още цяла) и когато влезе Миглена
Николчина, лекторката, никой не я
забеляза. Тя погледа отстрани, а после
– сред настъпващ смут и стихващ
шум – каза, че ако ни е интересно
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