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ЪЛГАРИСТИКАТА: ЕЗИЦИТЕ НА ДОМА

Скъпи съмишленици и читатели,
След четвъртия брой на сп. „Филологически форум” – „Балканският човек:
времена и пътища” – ви предлагаме да се спрем и да се огледаме в своя български и
българистичен контекст. Балканистичният брой, поради многоликостта на балканския
свят, неизбежно насочи нашия поглед навън, но носеше потенциала за проявата на
вътрешен резонанс. Оформянето на тази първа за 2017 г. книжка естествено отговори
на тази потребност. В нейната сърцевина стои опознаването на своето, което днес
трудно може да бъде видяно като компактно и единно. Българското е разпиляно,
разноречиво, разнолико и като такова се налага необходимостта от новото му
осмисляне и дефиниране отвъд гръмките клишета и навика, отвъд приетите нагласи за
родното.
Заглавията на рубриките: „Българистични резонанси”, „Домовете на историята”,
„Думите на дома”, „Архитекти на езика”, „Приютите на идното” задават границите и
оформят знаково концепцията на броя.
Към дома не се отнасяме носталгично.
Домът за нас не е хомогенно пространство, нито география. Той е състояние,
което съзнателното говорене и писане освобождават от инерцията на наложените от
традицията понятия и нагласи.
Домът за нас в този брой не е уютно пространство, а изпитание за нашата
заедност, което е единствена възможност да живеем българското, без бягство и страх.
Оставането тук за нас не е спиране, а съзерцателно притихване в кризата и
същевременно смела стъпка към вътрешното израстване и трансформация.
Поетичният пролог „Тукашен блус” издава идейния тласък на този брой.
Произшествието, в което всеки ден сме, е вътрешен път, който позволява повторно
свързване с другите и със самите нас през себеизследване, до което хуманитаристиката,
и в частност филологията, има достъп.
Тематично
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„Де

е

българистиката?”, в която ще публикуваме отзиви за българистичния живот извън
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България.
В създаването на този брой са вложили своя авторски и редакторски труд 25
млади изследователи, мнозинството от които са докторанти и студенти. В подкрепа на
броя с текстове участват проф. Людмил Димитров (СУ), проф. Матея Пездѝрц Бàртол
(Словения), доц. Татяна Ичевска (ПУ), доц. Любомир Георгиев (НБКМ) и гл. ас. д-р
Елена Крейчова (Чехия), за което им благодарим.
Всички научни публикации са анонимно рецензирани, а броевете на списанието
се качват в Централно и Източноевропейската електронна библиотека (CEEOL).
Имаме радостта да споделим, че нашите инициативи оттук насетне ще носят
различни наслови. С отдадеността на каузата на списание „Филологически форум” ние
решихме първият наслов да бъде: Verba volant, scripta manent (Думите отлитат,
написаното остава).
Редакторите
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