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СТЪПИТЕЛНИ ДУМИ

Скъпи читатели,
Пред вас е първият брой на списание Филологически форум, посветен на
Античността. Идеята ни беше да представим този период като жива и развиваща
се научна област, като познание и сфера на интереси, които не остават
кристализирани в стриктните хронологични граници, в които най-честото
разбиране я поставя, а като преливаща в настоящето интердисциплинарна област,
която не стои (като) чужда.
Затова в броя, освен научните разработки на млади учени и докторанти, посветили
силите си на древността, могат да се намерят и текстове, обвързани с други научни
интереси (като медиевистика и сравнителна граматика), които вярваме, че са
симбиотично преплетени със заниманията с Античност. Чест е за нас, че освен като
място за изява на млади хуманитаристи, което винаги ще е централният фокус,
списанието е желана платформа за текстове на утвърдени имена във
филологическите среди. Щастливи сме, че в настоящата книжка участие взеха
учени от множество области на хуманитаристиката, подкрепяйки по този начин
визията ни за една по-отворена към настоящето древност; древност, която не се
изключва от съвременността, а допълва разбиранията ни за нея и чрез която се
постига една по-пълнокръвна картина.
В броя присъстват и интервюта с двама души, в чиито животи заниманията с
Античност са изиграли (или все още играят) ключова роля – доц. Николай Гочев от
Катедрата по класическа филология – преподавател по старогръцка литература в
Софийския университет и преводач на множество антични съчинения, сред които
и Метафизика на Аристотел, и доц. Константин Горанов – един от основателите на
Факултета по дентална медицина в Медицински университет – гр. Пловдив. В част
от вече традиционните ни рубрики читателят също ще срещне импликации на
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Античността в различни проявления на съвремието – от живата палитра на
изминалите научни събития, през книгите и преводите на гръцка поезия (антична
и съвременна). Освен това в редовната рубрика „Де е българистиката?“ имаме
честта да приютим няколко литературни есета върху българската класика, дело
на френски студенти българисти, които Миряна Янакиева любезно подбра и
преведе.
С всичко това се надяваме да сме успели поне донякъде да представим
Античността като живо поле на научен интерес, като вечно съпровождащ спътник
и мъдър съветник на хуманитарното познание, неотстъпващ по младежки
ентусиазъм на най-новите течения.
Завършваме с традиционната формула, надявайки се този брой да види и други
свои наследници и понеже традицията, освен да се преосмисля, трябва и да се
познава:
FECI QVOD POTVI, FACIANT MELIORA POTENTES
Редакторите
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