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БРОЯТ Е ПОСВЕТЕН НА 160-АТА ГОДИШНИНА 
ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ ЧИТАЛИЩА

В далечната 1856 г. в градовете Свищов, Шумен и Лом се създават първите 
български читалища – храмове на просветата и културата, където се изгражда 

духовната същност на нашия народ!



Университетът по библио-
текознание и информационни 
технологии (УниБИТ) проведе 
за десети път своя традицио-
нен международен научен пъ-
туващ семинар „Съвременни 
измерения на европейското 
образователно и научно прос-
транство“, в периода 30 май 
– 5 юни 2016 г. в гр. Будапеща, 
Унгария. Семинарът е юбиле-
ен и за първи път се провежда 
съвместно с Университетската 
младежка академия за управле-
ние на знания (УМЛАУЗ) към 
УниБИТ и със съдействието на 
Българския културен институт 
в Будапеща. В семинара участ-
ваха 45 преподаватели, млади 
учени, студенти и служители.

Официалното откриване се 
състоя на 1 юни 2016 г. в зала 
„Kerényi“ на Държавния уни-
верситет „Лоранд Йотвьош“ 
и започна със слово на проф. 
д.ик.н. Стоян Денчев, Ректор 
на УниБИТ. Приветствие под-
несе Н. Пр. г-жа Бисерка Бени-
шева, посланик на Република 
България в Унгария. Прозву-
чаха поздравителни адреси от 
Народното събрание на Бълга-
рия, Министъра на образова-
нието и науката, Министъра на 
културата и от г-жа Олга Попо-
ва – Директор на Българския 
културен институт в Будапеща. 
От страна на унгарските дома-
кини бяха изпратени: привет-
ствие от ръководството на Ин-
ститута за библиотекознание и 
информационни технологии, 
прочетено от г-жа Мария Ду-
даш; поздравително писмо от 
д-р Петер Кисл, директор на 
същия институт; приветствие 
от ръководството на Инсти-
тута за славянски и балтийски 
филологии, представено от 
директора г-н Ищван Лукач, и 
приветствие от ръководството 
на Университета в Будапеща 
(ELTE).

Кратки презентации за двата 
университета направиха доц. 
д-р Мариела Нанкова от Уни-
БИТ и д-р Имре Хамар от „Ло-
ранд Йотвьош“.

В поздравителните адреси 
и приветствия бяха изразени 
уважение и възхищение от тази 
превърнала се в традиция ини-
циатива на УниБИТ – модерен 
и иновативен университет със 
значителна роля за развитието 
на образованието, културата и 
науката в България. 

Официалната част на семи-
нара приключи с представя-
нето на два пленарни доклада, 
изнесени на английски език от 
доц. д-р Васил Загоров – ръ-
ководител на катедра „Библи-
отечни науки“, на тема „Буда-
пеща и българската възрож-
денска книжнина“ и от доц. 
д-р Мариела Нанкова – нау-
чен секретар на Факултета по 
библиотекознание и културно 
наследство и преподавател в 

УниБИТ – пазителят на познанието, в Будапеща
Доц. д-р Мариела Нанкова

катедра „Библиотечен менидж-
мънт“, на тема „Българският 
културен институт – катали-
затор на българо-унгарските 
културни връзки в периода 
1989 – 2015 г.“. 

Участниците в семинара бяха 
поканени да разгледат Библио-
теката на Института за славян-
ски и балтийски филологии и 
Университетската библиотека 

на „Лоранд Йотвьош“. Осъ-
ществиха се ползотворни кон-
такти и професионален диалог 
между гостите от България и 
домакините. Научната програ-
ма на семинара продължи на 2 
юни 2016 г. с изнасянето на 30 
доклада, тематично обособени 
в четири секции: „Библиотеко-
знание, библиография и кни-
гознание“ с модератори проф. 

Участниците в Международния пътуващ семинар на „Площадът на героите“ Будапеща, Унгария

д.ф.н. Иванка Янкова и проф. 
д-р Кристина Денчева; „Науки 
за информирането“ с модера-
тори проф. д-р Иван Иванов 
и проф. д.н. Владимир Йоцов; 
„Културно-историческо на-
следство“ с модератори проф. 
д-р София Василева и доц. д-р 
Мария Николова; „Универси-
тетска младежка академия за 
управление на знания (УМ-
ЛАУЗ)“ с модератори доц. д-р 
Мариела Нанкова и гл. ас. д-р 
Диана Стоянова. 

От страна на домакини-
те доклади представиха Олга 
Попова – директор на Бъл-
гарския културен институт в 
Будапеща; д-р Ференц Боди и 
Ралица Савова от Центъра за 
социални науки към Инсти-
тута за политически науки на 
Унгарската академия на науки-
те; проф. дфн Камен Михайлов 
и др. Проведе се ползотворна 
научна дискусия, която под-
помогна обмена на изследова-
телски идеи, които могат да се 
доразвият в бъдещите проекти 
на всички участници. В заклю-
чение проф. Стоян Денчев бла-
годари за добрата организация 
на семинара на зам.-ректори-
те проф. Ирена Петева, проф. 
Иванка Павлова и проф. Иван 
Гарванов, на УМЛАУЗ, на дека-
ните на Факултета по библио-
текознание и културно наслед-
ство и Факултета по информа-
ционни науки проф. Иванка 
Янкова и проф. Иван Иванов, 
на доц. д-р Мария Николова – 
Директор на Департамента по 
общообразователни дисципли-
ни. Той припомни основната 
идея на Международния нау-
чен семинар – да спомага за ук-
репването на духовните, обра-
зователните и научните връзки 
между Р България и Р Унгария 

в контекста на Обединена Ев-
ропа, изправена пред сериозни 
предизвикателства днес, и да 
допринесе за реализирането на 
общо пространство на духа и 
творчеството. Той подчерта, че 
университетите и академични-
те общности, разбирайки свое-
то призвание, с достойнство 
трябва да изпълняват тази ми-
сия.

Научната програма продъл-
жи с организирано посещение 
на Националната библиотека 
„Сечени“ на 3 юни 2016 г., къде-
то бяха демонстрирани редки и 
ценни колекции от книжовни 
културни ценности. Присъст-
ващите бяха запознати с меха-
низма, по който библиотеките 
могат да привличат туристи. 

В рамките на семинара учас-
тниците се запознаха с култур-
ното наследство на гр. Будапе-
ща, на гр. Естергом – духовния 
център на Унгария и седалище 
на Католическата църква, пър-
ва столица на страната и роден 
град на крал Св. Стефан – съз-
дателя на унгарското крал-
ство. Посетиха и Вишеград – 
най-малкия град в Унгария на 
най-големия завой на Дунава, 
където е подписано споразуме-
нието за сътрудничество меж-
ду Полша, Унгария, Чехия и 
Словакия, известни като „Ви-
шеградската четворка“.

В този контекст провеждане-
то на Международния научен 
семинар в Будапеща спомага 
за укрепването на духовните, 
образователните и научните 
връзки между двете страни – 
идея, дълбоко вкоренена в ми-
сията на УниБИТ, свързана със 
създаването на мостове на съ-
трудничество и условия за раз-
витие на междукултултурните 
интердисциплинарни проекти.

Откриване на семинара. На снимката  проф. Денчев, Мариела 
Нанкова и Васил Загоров

Среща с ръководството на Библиотеката на Института  
за славянски и балтийски филологии  

и Университетската библиотека на „Лоранд Йотвьош“



Международен семинар на 
тема QED’16: Технологии за мо-
дерно качествено образование 
за всички (QED’16: Technology 
Advanced Quality Learning for 
ALL) се проведе от  13 до15 юни 
2016 г. в УниБИТ. Форумът бе 
организиран от Университета 
по библиотекознание и инфор-
мационни технологии чрез не-
говата Катедрата на ЮНЕСКО 
„ИКТ в библиотечните науки, 
образованието и културното 
наследство“ и е посветен на 60 
години от приемането на Репу-
блика България в ЮНЕСКО. 
Събитието се състоя под па-
тронажа на Националната ко-
мисия на Република България 
за ЮНЕСКО, а съорганизатор 
бe Институтът по информа-
ционни технологии в образо-
ванието на ЮНЕСКО със седа-
лище в Москва. Наши партньо-
ри и съмишленици са и Гергана 
Паси, дигитален шампион на 
България и основател на Ди-
гиталната национална коали-
ция в България, Институтът 
по математика и информати-
ка към БАН, РААБЕ – Бълга-
рия, Фондация „Заедно в час“, 
Webit.Festival, Action Project for 
Innovation и други. Събитието, 
което привлече повече от  120 
представители на универси-
тетската и научната общност, 
учители и студенти, бе открито 
от проф. д-р Иван Гарванов – 
заместник-ректор на УниБИТ.

Семинарът QED се органи-
зира за трети път от ЮНЕСКО 
катедрата при УниБИТ като 
регионално събитие, свързано 
с глобалните срещи на високо 
равнище EDUsumIT, които се 
осъществяват с подкрепата на 
ЮНЕСКО на всеки две годи-
ни от 2009 г. до днес. Основ-
ните цели на QED’16 са: да се 
представят резултати от сре-
щата на експерти на световно 
равнище в образователната 
сфера EDUsumIT’15: Advanced 
Quality Learning for ALL, про-
ведена на 14-15 септември 2015 

QED’16: Технологии 
за модерно качествено 
образование за всички

Проф. Румен Николов 

Участниците в Международния семинар QED’16 

Кръгла маса за EDUsumIT’17
Темите на QED’16 отразяват най-актуални образователни 

тенденции и проблеми в светлината на Националната страте-
гия за развитие на научните изследвания 2020 и на Иновацион-
ната стратегия за интелигентна специализация. Резултатите от 
семинара ще имат положително въздействие върху образова-
телната система в нашата страна, в региона и в Европа, като 
разнообразни материали са достъпни чрез сайта на ЮНЕСКО 
катедрата при УниБИТ на адрес: https://unesco.unibit.bg/work-
shops/.

Форумът бе осъществен чрез финансиране по проект на 
УниБИТ с Договор ПЧФНП 2016-05 по Наредба № 3 на МОН 
и eвропейския проект по Еразъм + Action Project for Innovation 
2014-1-BG01-KA203-001561. 

Пътуващ семинар
В края на 2016 г. и началото на 2017 г. предстои да бъде про-

веден Пътуващ университетски семинар „Обмен на знания за 
нематериалното култур-
но наследство на Юго-
източна Европа“, който 
е съвместна научна, об-
разователна и културна 
инициатива на Универ-
ситета по библиотеко-
знание и информацион-
ни технологии – София, 
Тракийския университет 
– град Одрин, Универ-
ситета в Ниш и Регио-
налния център за опаз-
ване на нематериалното 
културно наследство в 
Югоизточна Европа под 
егидата на ЮНЕСКО. Се-
минарът се провежда с 
активното съдействие на 
Асоциацията на универ-
ситетските библиотеки в 
България. 

През целия период на 
провеждане на Пътуващия университетски семинар в него ще 
вземат участие много изтъкнати учени и специалисти в областта 
на културното наследство, млади учени, докторанти и студенти от 
различни балкански държави.

Целта на семинара е да бъде създадена благоприятна научна и 
културна среда за обмен на знания и опит в областта на култур-
но-историческото наследство. Организаторите на семинара смя-
тат, че срещата, разговорите, представянето на научни доклади и 
провеждането на дискусии по въпроси, свързани с нематериално-
то културно наследство на Югоизточна Европа, ще бъдат прекрас-
на възможност за комуникация между участниците, а също така 
и пример за осъществяването на културен диалог и сближаване 
между народите. 

и културното наследство“ при 
УниБИТ.

Участие в QED’16 с пленарни 
доклади взеха водещи чуждес-
транни експерти: Kwok-Wing 
Lai (Нова Зеландия), Margaret 
Cox (Великобритания), Petra 
Fisser и Joke Voogt (Холандия), 
Александър Хорошилов (Ру-
сия), Rosa Doran (Португалия) 

и др. По темите на QED’16 до-
клади изнесоха чуждестранни 
лектори от Турция, Македония 
и Казахстан, както и български 
учени и педагози. Тематични 
панели с доклади и презента-
ции, паралелни сесии с пред-
ставяне на добри практики, 
дискусии и съпътстващи ра-
ботилници: Училище в облач-
ни структури (School on the 
Сloud) и Иновационна практи-
ка в образованието (Innovation 
Practice in Education) – бяха 
сред разнообразните формати 
за научно и професионално 
общуване, включени в семи-
нарните дни.

В Кръглата маса за планира-
не на EDUsumIT’17 дейно учас-
тие взеха чуждестранните гос-
ти и редица български учени, 
преподаватели и експерти от 
висши училища, МОН, БАН, 
ИТ сектора и други. 

ТОВА МЕРОПРИЯТИЕ Е ЧАСТ ОТ РАБОТНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА  
НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО 

Плакатът на пътуващия семинар

г. в Банкок; да се демонстрират 
добри практики от България 
и региона; да се подготови 
EDUsumIT’17, който ще се про-
веде в Боровец, България, на 18 
и 19 септември 2017 г. с дома-
кин ЮНЕСКО междуфакултет-
ската катедра „ИКТ в библио-
течните науки, образованието 

По време на една от работните презентации

Факултетът по обществено 
здраве към Медицинския уни-
верситет в София и Секцията по 
биоетика към ЮНЕСКО отбеля-
заха първото глобално честване 
на Световния ден на биоетика-
та на 19 октомври 2016 г. Той се 
чества от всичките 114 секции по 
биоетика в цял свят по уеднакве-
на програма и събития на тема 
„Достойнство и права на човека“ 
(чл. 3 на Всеобщата декларация 
по биоетика и права на човека, 
приета на този ден през 2005 г. от 
191 страни в света). 

„В Ръководството по биоетика на ЮНЕСКО човешкото дос-
тойнство се разглежда като присъщо качество на личността, 
способна на размисъл, чувствителност, словесна комуникация, 
свободен избор, на самоопределение в поведението и творчество.“

С тези въвеждащи думи на проф. д-р Цекомир Воденичаров 
– Декан на Факултета по обществено здраве, започна форумът, 
посветен на биоетиката. Приветствия бяха поднесени от името 
на г-жа Ирина Бокова – Генерален директор на ЮНЕСКО, проф. 
Стоян Денчев – Ректор на УниБИТ, и други важни гости на съ-
битието. За особен принос за общественото здраве по време на 
форума бяха наградени маг. фарм. Христо Григоров, д-р х.н., 
председател на Българския червен кръст, и д-р Огнян Палавеев, 
изпълнителен директор на фармацевтична компания. Обсъдени 
бяха важни въпроси и теми, свързани с етическите принципи и 
стандарти в съвременната медицинска практика. 

Национална  
конференция, 

посветена на Деня  
на биоетиката

Проф. д-р Цекомир Воденичаров



Мястото на читалищата е 
непроменено вече 160 години 
– на площада, до църквата и 
училището. Това е уникално – 
както в структурно отношение, 
така и в общностно. Защото 
това са трите стълба на Бълга-
рия. България такава, каквато 
успя да се съхрани. И докато 
и църквата, и училището, се 
подчиняват на строго опреде-
лени норми – както им е вме-
нено като основни институции 
за развитието на личността, то 
читалището дава свободата и 
полета на духа.

Свободата да общуваш, сво-
бодата да говориш. Свободата 
да правиш политики.

Българският народ винаги 
е бил много прозорлив. Ако 
вземем устава на първото ни 
читалище в Свищов, ще ви-
дим основни, бих казал, струк-
туроопределящи и днес фун-
даменти на българската идея 
за духовно развитие. И още 
– подреденост, яснота на упра-
влението и разпределение на 
отговорности.

Това е държавническо ми-
слене в епоха, в която няма 
на картата на света българска 
държава. И нека го кажем – 
учредителите на читалищата 
са разсъждавали като държав-
ници. За тях няма нищо по-ес-
тествено от това, да се създаде 
средище за книга и театро като 
дело на всички. Като общо-
народно дело. Като занятие, в 
което ще участват и бедни, и 
богати, и учени, и неграмотни, 
и големи, и малки.

Великият стратег Раковски 
изтъква нуждата от една „об-
ществена къща“, в която хората 
да държат „своите събрания“. 
Тази къща се нарича читалище. 
В читалищата няма място за 
ограничени хора. Трябва да 
имаш светлина вътре в себе 
си и да си готов да я раздаваш. 
Така, както Апостола раздаде 
себе си. Той ни призова „пър-
во да направим читалищата“. 
И още „да прикрием комите-
тите зад читалищата, братя“. 
От изключителната му про-
зорливост не убегна потен-
циалът на читалищната общ-
ност. Неговите следовници 
развиха читалищната мрежа.

Тези, които се бориха за въз-
становяване на българската 
държавност, бяха читалищни 
деятели. Да се поклоним на 
баба Тонка, Захарий Стоянов, 
Ангел Кънчев, Никола Обре-
тенов...

С мисълта за България
Народните читалища винаги са 

отстоявали височините на човешкия дух
З.ч.д. Николай Дойнов, председател  

на Съюза на народните читалища, член на Съвета за интелигентен 
растеж при Министерския съвет

Николай Дойнов

Първата страница от устава на читалището ни в Цариград, 
помещаващо се в  метоха при черквата „Св. Стефан“.

На „първия министър-пред-
седател“ – Павел Бобеков, 
председател на читалище „Ви-
делина“ в Панагюрище. Всички 
те вярваха, че читалищната 
идея е безсмъртна, както е 
безсмъртна идеята за Бълга-
рия.

Последните 25 години чита-
лищното дело претърпя силни 
удари. От една планирана и 
добре подсигурена ежеднев-
ност читалището премина в 
една груба и безцеремонна 

Печат на читалището в село 
Воден, община Болярово, 

Ямболско, от 1907 г.

Читалищата  
са моята религия

Всички български граждани имаме основание да се горде-
ем с възвишената българска духовност. Преди още да имаме 
съвременната си държава, българското общество чрез своята 
самоорганизираност създаде читалището и формира съзнание 
за общобългарска общност. В най-съкровените кътчета на на-
шето национално съзнание стои символът на българския дух и 
морал – народното читалище.

България има основание да се гордее с много неща, но на 
първо място аз мисля, че трябва да сме горди със своята азбу-
ка и със своите читалища. Това са двете най-важни отлики на 
нашата държава от другите държави в света. Според регистъра 
на българските читалища, през 2016 г. броят им в България е 
3614.

През годините съм се уверил, че българската нация е спо-
собна да оцелее, само ако съумее да съхрани духа, ценностите 
и идеалите си, а това може да се случи и се случва, когато ус-
пеем да запазим читалищата и да развиваме тяхната дейност 
като пазители на писмеността, народния дух, фолклора, бита и 
постиженията на нашия народ. Без своите морални и духовни 
опори народът не би могъл да преодолее трудностите на нас- 
тоящето и да се подготви за бъдещето.

И тук съм готов да извикам, не – да изкрещя радостно: Чи-
талищата са моята религия. И това не е мое откритие. Аз се 
присъединявам с цялото си сърце към заключението на бив-
шия министър-председател на Великобритания – „желязната 
лейди“ г-жа Маргарет Тачър, която е прозряла една изстрада-
на от нас истина: „Българската религия е читалището – храм, 
който пази духовната красота и достойнството на вашия 
народ“.

Съвременното българско общество и в този момент има 
необходимостта и осъзнатата потребност от съхраняване на 
най-ценните ни обществени и национални традиции. Има 
нужда от ново будителство и развитие на българските родо-
любиви, просветни и граждански добродетели. Има нужда от 
читалищните дейци, които доказват ежедневно своята надпо-
литическа значимост за съществуването и развитието на уни-
калната обществена институция – българското народно чита-
лище!

И отново ще се „провикна“: 
Да, читалището е моята религия!

18 октомври 2016 г. Проф. Стоян Денчев
София  Почетен председател на СНЧ

„държава на силния“. И то 
трябваше да се бори само за 
своето оцеляване. Но то оцеля, 
защото читалищата са извика-
ни на живот от самия живот. 
В този смисъл нямам безпо-
койства за тяхното бъдеще. Те 
винаги ще бъдат там, където 
нашите прадеди са ги постави-
ли – на площада, до църквата и 
училището.

Не зная дали някой някога 
ще приеме читалищата като 
„живи човешки съкровища“, 
но дори и това да не стане, в 
народната памет те ще бъдат 
онова място, в което можеш да 
се завърнеш.

Дори да се завръщаш от дру-
гия край на вселената.

Читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“ – Свищов (основано 1856), 
новата сграда с театрален салон от 1904 г.



Болно ми е! Да бъдеш първи в 
света, а да останеш последен! 
Дори и по турско време обра-
зованието на децата ни не е 
било толкова лошо. Тази болка 
измъчва 90-годишния Павел Ве-
личков.

Цял живот е бил отдаден на 
българското образование – 
бил е учител по български език 
и литература, бил е инспектор, 
написал е редица книги и пуб-
ликации, посветени на учение-
то и в помощ на преподавате-
лите.

„Преди няколко години от-
ворих един учебник и за да 
разбера какво пише, трябваше 
да взема речника за чуждите 
думи. Отидох на събрание на 
заетите в образованието във 
Варненска област и не чух нито 
една дума на тема образова-
ние!“, разказва с болка човекът.

Днес никой не задава най-ва-
жния въпрос, без отговора на 
който никое училище не може 
да работи смислено. А именно: 
какъв човек искаме да обра-
зоваме, какъв ще е младежът, 
който ще излезе от системата, 
като приключи с този етап от 
живота си.

Учителят Величков, защото 
и към ден днешен той може да 
научи мнозина на много, има 
няколко съвсем прости съвета, 
които ако някой чуе, може би и 
образователната ни система ще 
се изправи на крака, за да може 
децата ни един ден наистина да 
знаят и да могат. 

„Преустройството на сис-
темата трябва да се съгласу-

Ремонт на читалище  
в първомайското село Татарево

Българин, завърнал се след дълги години живот в Съединени-
те щати, ремонтира със собствени средства читалището в пър-
вомайското село Татарево. Идвайки си у нас, мъжът открива, че 
читалището в родното село на баща му е имало прекрасна сцена, 
затова решава да я възстанови.

Атанас Атанасов обединява свои приятели от село Татарево в 
събитие под названието „Отключване“. С тях успява да почисти 
красивия салон, да излъска сцената, да оправи седалките на сел-
ското читалище. Стотици жители и гости на първомайското село 
идват на откриването, което дава нов живот не само на сцената, 
но и на цялото населено място. 

„Ако съм очаквал,че целият салон ще се изпълни, че ще има сто-
лове отвън, че ще има хора отвън, извън сградата и че ще чакат...! 
И цялата лудница, която беше до последния момент, някак си ще 
се свърже в цялостен концерт и хората ще стават на крака, ще 
ръкопляскат и ще викат „Още!“. Нашата цел не спира до тук. За-
почваме да работим отново, да я направим по-хубава и дай боже 
до края на лятото да има киносалон вътре“, казва ентусиастът.

Атанас Атанасов живее с идеята да възроди театралния салон 
в читалище „Народна просвета“ в Татарево. От селото са баба 
му и дядо му, учители. Животът им също е свързан и с читали-
щето. Дядо му основава ансамбъл, имал е детска трупа, трупа за 
руски песни, водил ги е все в читалището. С него са свързани и 
най-хубавите детски спомени на Наско-младши. За театралния 
салон обаче разбира случайно преди две зими, докато си е дошъл 
за кратко. „Видях, че библиотеката в читалището е отворена и 
влязох вътре. Тогава библиотекарката ме попита: „Искаш ли да 
видиш и театъра, баба ти ми каза, че учиш театър“. Много ме 
учуди това, не знаех, че има в читалището и театър. Чувал бях, 
че са правили пиеси, но не знаех, че има сцена, и то такава. И че 
цял живот ми е била под носа, защото тази врата я помня от 
малко дете, но тя винаги е била затворена“. 

Иван Донев, кметът на село Татарево, Първомайска община, 
споделя: „Тези момчета отключиха не само сцената в Татарево и 
читалището. Според мен отключиха и сърцата на всички тата-
ревци… Радвам се и на тия млади хора, че са прехвърлили океана, 
за да дойдат тука и да направят нещо, което повече от 25-30 
години не се е случвало в Татарево“.

Средствата за реализиране на тази идея Атанас Атанасов наби-
ра чрез кампания в САЩ.

По: www.standartnews.com › Театър

Мъдри и тъжни думи
Интернет разпространи мислите на един 

дългогодишен учител за образованието днес
ва с развитието на днешното 
общество. Но когато основна-
та задача на заданието бъде 
оформена, тя трябва да бъде 
обсъдена с всички учители в 
страната, а не само с шепа 
хора и набързо. Когато минис-
терството реши през 1971 г. 
да направи подобно преустрой-
ство, цяла година вървяха об-
съждания по места, всеки има-
ше достъп до информацията и 
шанс да изрази мнение. Преди 
да се въведе преустройството, 
инспекторите, директорите и 
учителите бяха преквалифи-
цирани, съгласно новите изиск-
вания. Нито една крачка не бе 
прескочена, за да има качество 
на това, което се прави.“

Според Величков, ако днес 
зададете въпроса на който и 
да е учител кои са основите на 
методологията в учебния про-
цес, едва ли някой ще може да 
отговори. А отговорът е прост 
– обучение, възпитание, разви-
тие.

„Днес проблемът с нрав-
ственото възпитание на де-
цата тотално липсва! Тук не 
говорим за пряко поучаване 
или груб дидактизъм, но няко-
га букварите, учебниците на 
най-малките бяха пълни с на-
родни поговорки и поучителни 
разкази“, посочва преподавате-
лят. Не на последно място той 
засяга и проблема с децата от 
малцинствата, които отпадат 
от училище, а отпадането е ог-
ромен проблем пред съвремен-
ното българско образование. 
„Нима няма кой да подхване де-

цата от махалите, да ги научи 
да играят футбол, баскетбол, 
да им спечели по този начин 
доверието и да ги привлече в 
класната стая?! Просто липс-
ва желание. Затова тези деца, 
като няма какво да правят, се 
занимават с глупости“, комен-
тира Величков.

А за да могат учебниците да 
са достъпни за децата, те да ги 
разбират, да съумеят у дома 
сами да работят с тях, прос-
то трябва да бъдат написани 
от действащи учители, а не от 
професори, които от години не 
са имали досег с ученици. „За-
щото в крайна сметка деца-
та трябва да се научат не да 
повтарят или преразказват 
урока след учителя си, а да се 
научат как сами да се образо-
ват, как да разсъждават, как 
да прилагат наученото“, кате-
горичен е учителят.

Но всичко започва от върха 
на пирамидата. Министерство-
то на образованието трябва да 
има ясна задача, инспекторите 
трябва да помагат на учители-
те и да ги обучават, а накрая 
децата да излязат от училище 
такива, че всеки в системата 
да остане горд с плодовете на 
труда си. „Да са ти изрядни 
дневникът и документите, 
да отчиташ бройки – това не 
е образование“, посочва още 
Величков. И с мъка признава, 
че през 70-те години българ-
ското образование е било сред 
първите пет в света по качест-
во, а днес е в края на опашката.

Читалище „Постоянство“, Лом, основано от Кръстьо Пишурка през 
1848 г. През 1856 г. в сградата е първата театрална постановка

Даскал-Ботевото училище

Мъжкото класно училище е 
открито през 1848 г. 

Изградено е изцяло с даре-
ния и доброволната помощ на 
калоферци.

В училището учат или учи-
телстват видните български 

възрожденци: Ботьо Петков, 
главен учител до 1869 г., Ди-
митър Фингов, Иван Чунчев, 
Спас Съйков, Никола Касап-
ски, Иван Вазов, Христо Ботев, 
акад. Никола Начов и много 
други. През 1980 г. архитекту-

рата на сградата е възстанове-
на във вида от 1865 г. и учили-
щето е превърнато в музей.

В него се проследява разви-
тието на просветното дело в 
България и конкретно в Кало-
фер.

Няма друг народ, равен на  българския, който в преизподнята 
на мрака на  робството да се въздигне и създаде такава демо-
кратична, общочовешка и общодостъпна институция, наре-
чена читалище...

Уилям Гладстон



Времето, прекарано в  
гр. Браила (1864 – 1871) от До-
бри Войников, свързваме с ва-
жни неща за българската кул-
тура, за българския театър и за 
българската драматургия. Бра-
илският период е най-творче-
ският за Войников. Погледнато 
от друга страна и казано по 
друг начин, там се формира в 
основни линии драматургията 
ни. Няма друг писател, който 
да е написал за толкова кратко 
време толкова пиеси: „Стоян 
войвода“, „Райна княгиня“, 
„Покръщение на Преславский 
двор“, „Велислава българска 
княгиня“, „Възцаряването на 
Крум Страшний“, „Кривораз-
браната цивилизация“. Добри 
Войников проправя път във 
възрожденското време и това 
го определя като най-плодови-
тия писател и същевременно 
превръща Браила във важен 
център за Възраждането и за 
България. 

Основно място заема също и 
вестник „Дунавска зора“. Как-
то отбелязва Войников, той е 
вестник „за волните българи“. 
„Дунавска зора“ посочва по-
литическите насоки и настро-
ения на българите. Всъщност 
той предшества Каравеловата 
и Ботевата журналистика от 
края на 60-те и началото на 
70-те години на ХIХ век. Дори 
само това да беше сторил До-
бри Войников, трябва да за-
писваме името му със златни 
букви.

И още нещо. Град Браила 
отбелязваме и с раждането на 
първото театрално дружество, 
което пак свързваме с шумене-
ца Добри Войников. Неговата 
трупа се превръща и в пътуващ 
театър през Възраждането. Ос-
вен това в театъра на Войников 
за пръв път вземат участие и 
жени артистки като Матилда 
Попович, Александра Радионо-
ва и Кириакица Павлова. Как-
то се вижда, Добри Войников 
влияе и определя културата в 
Браила, която се превръща и 
в национална в изключително 
важен момент от създаване-
то си. След основаването на 
първото театрално дружество 
през 1868 г. също в Браила че-
тем във в. „Дунавска зора“, че 
е отпечатана вече драмата на 
Добри Войников „Покръщение 
на Преславский двор“, която 
ще бъде представена на 11 май 
– деня на двамата славянски 
първоучители – братята Кирил 
и Методий.

„Покръщение на Преслав-
ский двор“ е драма в четири 
действия с пения и осем зре-
лища. В нея на преден план 
излиза борбата на княз Борис, 
която води в Преслав, за ут-
върждаване на новата христи-
янска религия. Тя се превръща 
в контрапункт на остарялото 

Добри Войников и град Браила
Проф. д-р Николай Димков

езичество. Тази изострена бит-
ка между княз Борис I и жреца 
Светолид, Миробич и Вълчан, 
които пък от своя страна изра-
зяват езическите настроения, 
навлезли дълбоко в съзнание-
то и вярванията на народа. В 
тази борба участват още цари-
ца Радослава, княгиня Ирина, 
сестрата на княз Борис, него-
вите синове Страшимир и Вла-
димир. С появяването си Св. 
Методий и Св. Кирил внасят 
успокоение и разум и показват 
накъде трябва да поеме наро-
дът в това объркано време.

Като има пред себе си своя-
та „Кратка българска история“ 
(1861), на Добри Войников 
никак не му е било трудно да 
следва историческата истина в 
драмата. В този подход той не 
се придържа сляпо към факти-
те, към тяхното пренасяне на 
сцената, защото добре знае и 
разбира, че създава художест-
вено произведение и внася в 
него своите естетически схва-
щания за театъра като изку-
ство. Войников има предвид 
„просветителските идеи за све-
та и за човека“. Така се проявя-
ва в драмата мъдростта на княз 
Борис. Неговата далновидност 
на владетел, който решително 
трябва да изкорени езичество-
то и затова насочва към това 
цялата си енергия и сила. Княз 
Борис е представен от Добри 

Войников като уравновесен и 
разумен княз и България е по-
ставена в лоното на културно-
то и политическото простран-
ство на християнския свят. И 
когато езичниците заобикалят 
палата със стенобитни сечове 
и войска, изведнъж портите на 
палата се разтварят и княз Бо-
рис с кръст на гърдите излиза. 
Това е върховен момент в дра-
мата и кулминационна точка. 
Княз Борис нанася победа над 
размирниците и християн-
ството възтържествува, за да 
бъде основна религия през ве-
ковете. 

На историческите драми се 
отделя скромно място. Едни 
ги подминават, други изтъкват 
предимно техните слабости, 
а трети ги измерват със съ-
временен естетически подход 
и те, волю-неволю, остават в 
сянката на „Криворазбрана-
та цивилизация“. Подходът 
трябва да бъде друг. Те трябва 
да се оценяват в историческо-
то си време. Всяко напускане 
на историческото време води 
до абсурдни оценки, каквито 
най-малко заслужава бащата 
на този жанр. Като се връщаме 
назад в историческото време, 
ще усетим духа на Българско-
то възраждане, културата на 
българите, стремежа на драма-
турга да ни сроди с това ново 
изкуство; да накара историче-
ските факти да се превърнат в 
съвременна съдба. Всъщност 
Добри Войников създава свои-
те исторически драми (в т.ч. и 
„Покръщение на Преславский 
двор“) не само в сложна поли-
тическа обстановка, но и в едно 
пространство между докумен-
та и художествения естетиче-
ски изказ, а това винаги трябва 
да се има предвид, защото до-
кументът е само канава, върху 
която се разиграват значими 
факти. Това Добри Войников 
е усетил и предал в драмата си 
„Покръщение на Преславский 
двор“.

Гербът на Университета в Грац по време  
на ректорството на Пеячевич.

Чипровец родом
Барон Франц Ксавиер Иван де 

Пеячевич, професор от ХVІІІ век, 
и неговата „Historiа Bulgаrorum“

Божидар Пейчев

През 1968 г. след упорити дългогодишни издирвания в Загреб бе 
открита неизвестна „История на българите“, писана преди две 
столетия. Става дума за завещанието на барон Францискус Кса-
верий Иван де Пеячевич, професор по философия, ректор и канцлер 
на колегиуми, автор на седем обемисти философско-теологически 
съчинения. В клауза 7 на своето завещание той удостоверява, че 
поверява при смъртта си един ръкописен труд по история на бъл-
гарите на Георги Байряктари, за да го издаде печатно. За тази 
цел той му оставя и 1000 форинта в брой. Това става на 5 ок-
томври 1781 г.

Кой е Франц Пеячевич?
Според Държавния хърватски архив Пеячевичи произхождат 

от рударската колония Чипровец около гр. Берковица в България. 
Местните жители вдигат въстание по време на Австрийско-тур-
ската война от 1688 г., което е потушено от турците. Тогава Пеяче-
вичи забягват заедно с останалите чипровчани през Сърбия и се 
настаняват най-напред в Печулуй, а сетне в Осиек.

Самият Франц Ксавиер дава точни сведения за фамилията си 
като български болярски род, напуснал столицата Търново през 
1399 година. Това старо българско болярство е признато от импе-
ратор Карл VІ за баронство.

Завършилият колеж и философски факултет във Виена Франц 
Ксавиер след няколкогодишна преподавателска дейност става 
професор, директор на теологическите науки, канцлер и ректор 
на Университета в Грац между 1750 и 1760 година. Там за няколко 
години той издава и седемте си научни труда. През цялото време 
оставя следи за жива и настойчива работа в областта на истори-
ческата наука. Утвърждава се като именит и признат за времето 

си учен. В продължение на десетина 
години събира и подрежда материали 
за историята на българите.

Неговият труд се отличава с факти-
ческа пълнота и концептуално богат-
ство върху основата на огромен брой 
извори, част от които дотогава не са 
били достъпни на науката. Изложе-
нието проследява от най-ранни време-
на появата на прабългари и славяни с 
многобройни паралели до 1685 година.

Ръкописът има 500 страници, пове-
чето от които са изписани на латински 
език с 60 реда на страница.

„Царе на България“. 
Факсимиле от ръкописа 

на Пеячевич.

Добри Войников

В течение на няколко години, той написа и издаде няколко 
драматически произведения, които се представляваха навред 
из България и Румъния...

Като изнасяха пред очите на българина славните времена на 
неговата история; като представляваха в живи картини живота 
на някогашните наши царе и на нашите воеводи и като показ-
ваха нагледно, живо, какво е вършил някога българският на-
род – драмите на Войников възбуждаха в душите на зрителите 
неописуем възторг, съживяваха посърналата българска душа и 
пробуждаха в сърцата високи чувства и надежди…

Ето защо името на Войников беше станало толкова популяр-
но в онова време, а драмите му, при всичката си слабост в худо-
жествено-поетическо отношение и отсъствие на талант, имаха 
толкова голям успех; те отговаряха на нуждата на времето тога-
ва, но и за в бъдеще те ще останат като драгоценни паметници 
в нашата драматическа литература.

Димитър Маринов. История на българската литература. Пловдив, Издание и печат на 
Христо Г. Данов, 1887.



В книгата на нашето народ-
но битие, преизпълнена с про-
луки и недоизмълвени слова, 
образът на стария Балкан се 
издига със значение и сила, 
които не са достатъчно позна-
ти, а още по-малко заслужено 
и оценени.

В пазвите на Балкана са от-
гледани не само семената на 
новото ни възраждане. Той не 
е оставал само равнодушен 
зрител на събитията из древно-
то ни минало, приютявал е не 
само аскетите в него и не само 
хайдутите и бунтовниците от 
новото време е крил тайно в 
своите дебри. Все тъй тайн-
ствен и мълчалив, нему още от 
зората на народния ни живот 
бе се паднал съдбоносен дял в 
начертанието на нашите бъд-
нини. И не само като истински 
стар воин бе стоял на стража 
над тия съдбини, но с могъ-
щата си снага закрилял бе той 
народа, роден и израснал в ба-
щините му скути. Без  Балкана 
старата българска държава би 
останала само един мимолетен 
и отдавна забравен епизод.

Без  Балкана, а след това и 
изобщо без планините в на-
шата земя, тук на Европейския 
Югоизток не само че не би оце-
ляло, но не би се и явило на 
свят това, което вече живее от 
толкова време под името бъл-
гарски народ <...>

Преди всичко Балканът оси-
гуряваше на българите  една 
верига от незаменими наблю-
дателни постове. От неговите 
височини българите можеха да 
следят движенията на неприя-

Като стар воин
Балканът в нашата история

Проф. Петър Мутафчиев 

телските армии из равна Тра-
кия, прииждането им под не-
говите подножия. Тъй те имаха 
възможността да връхлетят 
над тях и да ги унищожат, пре-
ди да са достигнали  проходите 
на планината. Такъв бе краят 
на експедицията на Юстиниан 
ІІ Риномет в едно време, когато 
не бяха изминали и три десети-
летия от създаването на бъл-
гарската държава.

Близо пет столетия по-къс-
но византийците платили още 
по-скъпо неблагоразумието 
си да развиват становете си 
без нужната предпазливост в 
подбалканските полета. Това 
било още в самото начало на 
въстанието, от което възник-
на Второто българско царство. 
Асеневци тогава разполагаха с 
куманска помощ и техните на-
падения се разпростираха да-
леко из Тракия и югозападните 
земи. Но на открит бой с им-
ператорските войски, които ги 

превъзхождаха и по брой, и по 
въоръжение, те не се решава-
ха да излязат. Началството на 
действията срещу „варварите 
от Хемус“ по това време било 
поверено на храбрия и опитен 
във военното дело, но затова 
пренадменен кесар Йоан Кан-
такузин <...>

През Източния Балкан тога-
ва водели най-удобните и лес-
нодостъпни пътища от Тракия 
към бреговете на Дунава. По-
ради това не само през епохата 
на Първото ни царство, когато 
непосредствено на север от тия 
места лежали държавните цен-
трове на България Плиска и 
Преслав, но и тия през Второто 
царство именно към тамошни-
те проходи се насочвали обик-
новено опитите на византий-
ците да нахлуят в Дунавската 
равнина. За сигурната охрана 
на тия проходи владението на 
Източната Подбалканска ни-
зина е било за българите безус-
ловно необходимо.

Като истински воин, поста-
вен на стража, Балканът не 
измени на дълга си да закриля 
българската държава от ней-
ния могъщ съсед Византия. И 
ако няколко века по-късно не 
смогна  да я запази от ордите на 
Баязида, то бе между другото и  
поради това, че средновековна 
България, изхарчила сетните  
си сили в битие, изпълнено с 
неразрешими противоречия, 
неудържимо сама слизаше в 
своя гроб.

Из „Книга  за  българите“. Отг. ред. проф. 
Васил Гюзелев. София, Изд. на БАН, 1987.

Проф. Петър Мутафчиев

От всички наши поети Бот-
йов е най-близо до народна-
та песен.Той не й подражава 
като другите, не взима мотиви 
и изрази от нея, както Пенчо 
Славейков или Кирил Хри-
стов. Той сам е народен певец, 
защото носи в гърдите си духа 
на народната песен и притежа-
ва нейната ритмика. И всички 
стихотворения на Ботйов са 
народни песни, най-хубавите 
ни народни песни.

Ботйов не е заемал и не е ис-
кал да заема нищо от народ-
ната песен. Можем да кажем 
даже, че той не се е учил от нея. 
Отношението му към народ-
ната песен не е литературно и 
естетично. Той не е дирил в нея 
художествен образец, нито й се 
е любувал отвън като на нещо 
красиво. Той я е имал в себе си 
(красива или грозна – все едно) 
и я е носил в кръвта си като 
своя неизбежна съдба. Хайду-
тинът не е бил за него скъпа 

романтика, а сурова действи-
телност, защото той сам е бил 
хайдутин. Когато е разправял 
историята за Чавдар войвода, 
разправял е своята история. 
Когато е възпявал смъртта на 
Хаджи Димитър, възпявал е 
своята смърт. И стихотворе-
нието „На прощаване“ не е ли 
самото негово прощаване, и не 
носи ли неговия последен за-
вет? Не е ли издълбана цялата 
му етика в тия два стиха:

„Доброму добро да прави, 
а лошия с ножа по глава.“

Всичко това Ботйов е изне-
съл от живота си или е под-
крепил с живота си и нямало е 
защо да го взима отдругаде.

Връзката между поезията 
на Ботйов и народната песен 
е реална, нелитературна. Те са 
рожба на едно и също време 
и на една и съща действител-
ност. Една и съща психика се 
е отразила и в двете. Ботйов и 

народната песен са съвремен-
ници или по-право той е ней-
ният последен изразител, неин 
завършител.

Ботйов не е от нашето вре-
ме. Той затваря епохата преди 
Освобождението, епохата на 
петвековното робство и пет-
вековната жажда за свобода. 
Сякаш тия пет века са се съ-
средоточили в един човек, ма-
нифестират се с него, свършват 
с него. Оттук идва дълбоката 
символичност и несравнимо-
то величие на личността му и 
на поезията му. И както ние не 
можем да си представим живо-
та на Ботйов след Освобожде-
нието, така също невъзможно е 
неговата поезия (а следовател-
но и народната песен) да бъдат 
продължени.

Атанас Далчев

Сп. „Българска мисъл“, 1930, кн. 3, с. 132-
134 /Откъс/.

Доброму добро да прави
Христо Ботйов и народната песен

Читалище „Надежда“ – Прилеп, Македония, 1867 (основано 1858), 
снимката е от ПСВ, 1915-1918 г.

Монументът на Христо Ботев. Скулптор Владимир Гиновски (1964)



„Дядо Иконом – Един голям българин 
почина“. Такъв е насловът на цялата 
четвърта страница на елховския в-к 
„Пробуждане“ от 11 октомври 1941 г. 
Причината е, че дни преди това свърш-
ва земния си път свещеноиконом Вър-
бан Георгиев Върбанов, известен и нари-
чан от мало и голямо в Елховско с прос-
тичкото име „поп Върбан“. Това име ще 
използваме и сега.

Издателят на вестника Николай Заха-
риев пише: „Преди 30 години, когато в 
Елхово нямаше широка общественост, 
а проявленията на същата бяха само в 
отделни единици, които се брояха на 
пръсти, работеше един енергичен све-
щеник, който със слово и дело се оп-
итваше да изменя стария облик на Къ-
зъл-Агач, потънал в турски дух, и да 
сече протягащите се към него гръцки 
ръце... Интерниров (т.е. поп Върбан) 
имаше силно развито обществено чув-
ство и затова, както в миналото, така и 
почти до последните си дни беше един 
активен общественик, за който държа-
ва, народ, роден край и християнска 
вяра бяха кумир, на който той служи с 
цялата си енергия, знания и воля...“1

Такава е бързата възпоменателна 
оценка на неговите съграждани при 
кончината му. Но как можем да го оце-
ним ние днес от дистанцията на време-
то?

Задължителна в този случай е харак-
теристиката на неговото време в този 
пограничен край. И през 6-те години 
източнорумелийско управление след 
Освобождението, и веднага след Съеди-
нението, ситуацията в Елховско е слож-
на. Често силите и ресурсите на младата 
българска държава не достигат да опаз-
ва живота и най-вече имуществото на 
населението. Стопанството е разбито, 
населението – ограбено. Икономически 
то все още гравитира към Одрин. Про-
дължават честите набези на бандитски 
турски и черкезки шайки, спокойно 
минаващи през границата с цел грабеж. 
Агресивна е и политиката на гръцката 
Патриаршия за влияние върху бълга-
рите чрез населението на десетината 
т.нар. кариотски селища2. Не отстъпва 
по-назад и католическата пропаганда 
чрез институцията си – „Ордена на въз-
кресенците“ в Одрин, пуснала корени 
чрез и сред униатите в някои от селата 
по десния бряг на Долна Тунджа. Реал-
но в Елховско с пълна сила действува 
принципът „Бог високо, цар – далеко“. 
Такава е историческата подложка на 
времето, в което тече съзнателният жи-
вот на поп Върбан.

Интересът към житието и битието 
на поп Върбан не е секнал през десети-
летията. И не толкова заради тогаваш-
ния му сан на свещеник, а поради об-
ществените му ангажименти и начина, 
по който е живял и работил. Авторът 
на емблематичните за елховци фрази 
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„Къзъл-агач стана град, къзъл-агачани 
граждани – не“ и „Инджани3, играй-
те, играйте кукери, амбарлийци4 зав-
зеха чаршията“, ни е завещал няколко 
книжки с автобиографичен характер5. 
Те отдавна са библиографска рядкост. 
Едни от малкото запазени екземпляри 
се съхраняват в Документалния архив 
на Етнографско-археологическия музей 
– Елхово. „Един закъснял възрожденец 
в Одринска Тракия“ – така го нарича 
в биографична статия, публикувана в 
сп. „Духовна култура“ през 1970 г. Ст. 
Кръстев от елховското село Изгрев – 
негов възпитаник, завършил с помощта 
и съдействието му Духовната семина-
рия6. 

Животоописанието му е една пред-
ставителна извадка за живота в Къ-
зъл-агач, днешния град Елхово, около 
Освобождението. Поп Върбан е роден 
на 4 октомври 1865 г. в Къзъл-агач, в 
многодетно семейство, което има общо 
7 деца. На шестгодишна възраст остава 
сирак и започва тежкият му живот на 
слуга и ратай. В теглила и неволи дожи-
вява до Освобождението на България. 
Освобождението идва, но сиромаши-
ята и теглилата продължават. Вторият 
му баща Ничо Щерев и синът му Колю 
са обесени от турците като комити през 
лятото на 1877 г. За да изхранва много-
людната си челяд, майка му се омъжва 
за трети път за Иван Михов Арабаджи-
ята. На времето такива бракове между 
вдовци и вдовици са често явление, като 
основната мотивация е социално-ико-
номическа, за физическото оцеляване 
на семействата. За да извади малкия 
Върбан от безизходицата, по-големият 
му заварен брат Атанас го записва като 
ученик и стипендиант в Одринската 
католическа гимназия, създадена и уп-
равлявана от католическия Орден на 
възкресенците. Волната му душа обаче 
трудно приема ограниченията, посто-

янния надзор и „друговерството“. Бяга 
от училището и известно време е отно-
во слуга в Къзъл-агач. Работи пак само 
за единия хляб. Постепенно разбира, че 
без образование трудно ще се измъкне 
от „дъното“. Тръгва на училище и 17-го-
дишен завършва ІV отделение при учи-
теля Добри Чинтулов, тогава учител в 
Елхово. През 1882 г. заминава за Сливен 
и завършва двумесечен педагогически 
курс за помощник-учител по селата. 

Учителства три учебни години. Усе-
щайки празнините в знанията и подго-
товката си, постъпва пак като ученик, 
но в този път в Одринското епархийско 
и екзархийско духовно училище през 
1885/1886 учебна година. Завършва го с 
отличие през 1887/1888 учебна година. 
Ръкоположен в свещенически сан, през 
същата година е изпратен за свеще-
ник по бреговете на Бяло море, където 
свещенодейства и учителства в с. Тор-
балъкьой (Турско Балъкьой), Ференска 
нахия, Дедеагачески санджак. Учител е 
на 70 ученика от 4 отделения. 

Младата буйна възраст и патриотич-
ният му жар го изявяват като „закъс-
нял“ възрожденец в този изостанал в 
пробуждането си български край. В с. 
Чемерен, Лъжакьойска енория, прогон-
ва двама самонастанили се български 
свещеници, които фанариотите ползват 
като „троянски кон“ за отлъчването на 
български села от Екзархията към Пат-
риаршията. Същата съдба имат четири-
ма гръцки свещеници и трима гръцки 
учители. Въпреки опитите за гонения 
от страна на турци и гърци, успява да 
обърне все повече българи от 12 околни 
села към Екзархията7. 

За пръв път тук се проявява и като 
поет. Пише стихове, които учениците 
пеят по мелодията на народни песни. 
Поетическата им стойност не е голя-
ма в сравнение с творчеството на П. Р. 
Славейков и Добри Чинтулов. Голяма е 

обаче политическата им тежест и връз-
ка с тежненията на духовно поробените 
тракийски българи. 

В Дедеагач е направен и първият опит 
от гърци за покушение срещу него. В 
живота му ще следват още два, за щас-
тие неуспешни… 

През 1889 г. по настояване на съселя-
ните си се връща в Къзъл-агач, където 
става енорийски свещеник. Учителства 
и в Окръжното третокласно училище, 
където преподава Закон божий и Все-
обща история. 

Поп Върбан е полкови свещеник по 
време на Балканските и Първата све-
товна война. С нестандартни за све-
щеник проповеди повдига бойния дух 
на войниците на позициите в Кожух 
планина в Македония. Внушителната 
му фигура е навсякъде, където се чув-
ства нужда от утеха, съвет или помощ. 
В един от случаите използва метафо-
рично интересен пример от родния си 
Къзъл-агач8. Беседвайки с войниците 
за умората от войната, откъснала ги за 
дълго от родните места, им разказва за 
традиционното неделно хоро: На него 
се събират малки и големи, богати и бе-
дни, учени и неграмотни. Единствената 
музика е една гайда, като на гайдаря 
плащат солидарно играчите. Хваналите 
се за хорото играят с желание и вдъхно-
вение, но … след два часа играта се пре-
връща в мъка. Краката се преплитат, 
устите пресъхват и телата се обливат в 
пот. Никой обаче не смее да се пусне от 
хорото, тъй като по неписано правило, 
на гайдаря ще платят първите, които 
се откажат. Затова, въпреки че капва 
от умора, всеки играч чака да се пусне 
съседът му, та той да плати „парсата“ 
на гайдаря. Та поп Върбан в беседата 
си пред войниците сравнява всяка една 
страна участничка в Първата светов-
на война с играчите на хорото. Всички 
страни са уморени и изтощени, но все 
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През 1889-1893 г. под различни псевдо-
ними пише дописки във в-к „Селянин“, 
издаван в София, в-к „Съветник“, изда-
ван в Сливен, и в-к „Тунджа“, издаван в 
Ямбол11.

Поп Върбан е автор и на „Малка апо-
логия на българите от гръцките интри-
ги в Каваклий“. Издава я през 1901 г. и 
това не е случайно: същата година се 
готви нов Закон за административно 
деление на Княжеството. Проблемът е 
как да бъдат административно органи-
зирани земите на Долна Тунджа. Кой 
ще бъде административният център – 
Къзъл-агач или Каваклий, т.е. Елхово 
или Тополовград? Със силен полеми-
чен език и стил защитава правото на 
Къзъл-агач да бъде административен 
център за сметка на гъркоманския Ка-
ваклий12. 

Но борбата му срещу гъркоманите в 
Елховска околия е с по-ранна дата. Във 
всяко негативно начинание на източно-
румелийското правителство и по-къс-
но това на Княжество България срещу 
българите по Долна Тунджа, поп Вър-
бан вижда коварството на каваклий-
ските „гърци“, които си плетат кошни-
цата благодарение и на българската ху-
манност и наивност и са „един цирей“ 
върху българската снага. Аргументите 
му са ясни и разбираеми от население-
то, той се надява да се разберат и чуят 
и от новите политици и управници. 
Според него до Освобождението, като 
туркофили заедно с турците, гъркома-
ните са грабили българското население. 
Нито един гъркоманин не е пролял, 
даже и от носа си, нито една капка кръв 
за свободата, от която сега безгранич-
но се ползват и даже злоупотребяват с 
нея. Правят всичко възможно да избе-
гнат службата в българската войска. В 
с. Козлуджа (дн. Орешник) обират по 
башибозушки начин държавния бир-
ник Герасимов и му задигат 10  000 лв. 
държавни пари. Гъркоманин открадва 
от кап. Димитриев в Къзъл-агач парите 
за продоволствието на ІІІ погранична 
дружина и бяга в Турция13.

Няколко години по-рано, при цър-
ковното териториално деление, поп 
Върбан организира общински кметове, 
свещеници и църковни настоятели, от 
чието име изпраща колективни жалби 
до Св. Синод на БПЦ и VІІІ ОНС, като 
изтъква пагубните резултати от ликви-
дирането на Архиерейското наместни-
чество в Елхово през 1895 г. и слагането 
му в подчинение на Каваклийското. Но 
народняшкото правителство на Кон-
стантин Стоилов не решава въпроса в 
полза на Елхово и оставя 40 000 бълга-
ри подчинени в духовно отношение на 
един „гръцки“ градец. „О, нехайство, 
тъпоумие и недалновидност българска“ 
– пише с горест поп Върбан14. 

Но да се върнем към страстите по 
новото административно деление през 
1901 г. През ноември 1900 г. правител-
ствена комисия набира данни за ново-
то административно деление на Кня-
жеството. Опасността за населението 
идва от там, че комисията предлага да 
се закрие Къзълагаческата околия и 
населените й места да се присъединят 
към Каваклийска. Поп Върбан е отно-
во един от основните инициатори за 
подготовка и изпращане на прошение 
до министъра на вътрешните работи 
Васил Радославов и Председателя на 
Х ОНС. По-късно е подготвена така-
ва и до министър-председателя Петко 
Каравелов. Прошението е занесено от 
специална делегация начело с поп Вър-

още играят и никоя не иска да се пусне 
първа от „хорото“, защото по железните 
закони на войната разноските и стра-
данията ще плати оня, който първи се 
оттегли от бойните полета.

Поп Върбан е прототипът на Йор-
дан-Йовковия герой – свещеника поп 
Върбан от разказа „Земляци“. Вероят-
но първата среща на двамата е в края 
на септември и началото на октомври 
1912 г., когато 41. пехотен полк, в кой-
то Йордан Йовков е командир на 5-а 
рота, е разквартируван в района на 
Елхово в очакване на обявяването на 
Балканската война. Интересен е обра-
зът му в очите на Йовков: „Свещеникът, 
който служеше [отслужващ панихида-
та – б.м.] – той е познатият на всички 
поп Върбан, който навсякъде следва 
полка с малкото си черно конче. Поп 
Върбан има сурово и енергично лице 
на фелдфебел и сега дори, под златни-
те черковни одежди, виждат се тежките 
му войнишки чизми...“ и още: „Дългата 
служба се свършва. Но сега идва ред на 
речите. Най-напред говори поп Върбан. 
От чисто духовна тема той изведнъж 
преминава в политиката, прави възтор-
жен и лиричен апотеоз на българския 
войник и след това свирепо се нахвърля 
върху всички велики сили и тая велика 
безпътица, която се казва Европа...“9.

Спокойно можем да поставим знак 
за равенство между публицистиката, 
обществено-политическата и религиоз-
ната му дейност, защото и поп Върбан 
не прави разлика между тях. Той не е 
просто църковен служител, той служи 
на източноправославието и Българска-
та екзархия, в постоянна борба срещу 
гъркоманите, вкопчили се в гръцката 
Патриаршия, и срещу католическата 
пропаганда, разчитаща на малобройно-
то униатско население в няколко села по 
дясното поречие на Долна Тунджа. 

През 1904 г. е командирован в с. Соу-
джак, днешното с. Студена – едно чисто 
българско село с над 300 къщи, за да па-
рира опитите на католиците от „Ордена 
на възкресенците“, чиито възпитаници 
дори чрез физическо насилие са игно-
рирали възрастния православен свеще-
ник Анастас Събев. Не след дълго време 
поп Върбан решава проблема в полза 
на православието. Не го възпира дори 
вторият опит за покушение срещу него. 
Подобна е ситуацията и поведението му 
в елховското село Мурданлии, днешно-
то с. Мамарчево, където гъркоманите 
патриаршисти завземат църквата, во-
дят службите на гръцки и не допускат 
в нея българите екзархисти. Пак работа 
за поп Върбан... След два месеца ста-
туквото е възстановено и българите 
отново могат да посещават църквата10.

Поп Върбан постоянно ползва и цър-
ковните служби за произнасяне на ви-
сокопатриотични, църковнопросветни 
и общественополезни беседи, слова и 
речи. И за разлика от опитите му в ме-
рената реч, тук той е ненадминат ора-
тор за времето си. Елховлии обичат да 
го слушат заради широката му начете-
ност и аргументираност, цветистия му 
език, формата, стила и съдържанието 
на словата.

Още като учител, през 1883 г. поп 
Върбан почва да пише за в-к „Наро-
ден глас“, издаван в Пловдив. През 
1887/1888 година като български миси-
онер по бреговете на Бяло море, тогава 
в Османска Турция, пише дълги статии 
и дописки за просвещението на бълга-
рите в Турция, които публикува във в-к 
„Зорница“ под псевдонима „Същий“. 

бан. В продължение на 10 дни се срещат 
с почти всички министри, народните 
представители от района, водачите на 
политическите партии в НС. Този път 
след предложение на правителството на 
Демократическата партия начело с Пет-
ко Каравелов, НС със 105 срещу 15 гла-
са решава казуса в полза на Къзъл-агач 
и закрива Каваклийска околия, като 
присъединява по-голямата й част към 
Къзълагаческата. 

Политическите страсти и в Елхов-
ско са особено силни след падането на 
правителството на Стефан Стамболов 
през 1894 г. На власт идва Народната 
партия начело с Константин Стоилов, 
по-известна с прозвището „народняш-
ка“. Поп Върбан е водач на Прогресив-
но-либералната партия – най-русо-
филското крило на бившата Либерална 
партия, и поради това е обект на пре-
следване. В излязлата под името Ин-
терниров през 1898 г. книжка „Кратко 
описание на градеца Къзъл-агач и епо-
халните дела на народняците в Сливен-
ско“ в свой стил дава характеристика на 
политическия климат тогава в Елхово 
и околията. Използва местна легенда, 
че някой от турските султани дошъл на 
лов в лонгозните гори по река Тунджа... 
но му откраднали соколчето... и „Султа-
нът проклел жителите на този град тъй: 
„ако ли го е откраднал българин, нико-
гаш двама българи да не могат да бъдат 
в съгласие, ако ли пък го е откраднал 
турчин, нито един турчин да не може да 
живее тук!“15. 

Все пак поп Върбан търси бедите в 
тежкото историческо наследство на 
Елхово около и след Освобождението. 
Това, че през лятото на 1877 г. „всички-
те человеци, които избесиха, бяха [тези] 
които водеха общите ни работи в града 
и най-развитите...“, е станало причина 
след Освобождението във властта да 
влязат случайни, алчни за облаги по-
средствени хора, които не работят за 
общото благо, а против него, преслед-
вайки само личните си интереси16. 

Поп Върбан е човекът, който посто-
янно воюва срещу политическата пар-
тизанщина и опитите й да подчини 
даже църковната институция. Не про-
щава критиките дори срещу църковния 
си началник – Сливенския митрополит 
Гервасий. Има смелостта открито да 
застане срещу митрополита, който уп-
равлява еднолично, игнорирайки Епар-
хиалния духовен съвет. Подава си ос-
тавката като свещеник, тя не е приета, 
но е направен опит да бъде интерниран 
в с. Вършило, Бургаско – в Странджа. В 
негова защита е изпратено прошение, 
подписано от най-видните елховски 
граждани начело с кмета Стоян Яламов. 
В крайна сметка Митрополията отстъп-
ва... 

Почетните и изборните длъжности 
на поп Върбан красноречиво показват 
обществената му ангажираност: 15 го-
дини поред е делегат на Епархийското 
събрание; делегат е на два църковни 
конгреса в София; председател е на 
редовния конгрес на Съюзното право-
славно свещеничество в София; 3 годи-
ни подред е избиран за посредник (съ-
временната и модерна чуждица сега е 
„омбудсман“) между свещениците и Св. 
синод, и свещениците и правителство-
то; контрольор на Свещеническия съюз 
„Вяра, надежда и любов“ – гр. Сливен; 
член е на Славянското благотворител-
но дружество в гр. София; председател 
е на Контролната комисия на Земе-
делското взаимноспомагателно дру-

жество в Къзъл-агач; Председател е на 
Културно-икономическото дружество 
в Къзъл-агач; един от учредителите е 
и председател на Управителния съвет 
на Къзълагаческата Популярна банка; 
секретар на Македоно-одринското око-
лийско дружество „Борец“; 11 години е 
училищен настоятел; един от учредите-
лите и 2 години председател на читали-
ще ,,Развитие“ – Къзъл-агач17. 

Приживе оценен по достойнство, поп 
Върбан е кавалер на няколко ордени и 
медали: Народен орден за граждански 
заслуги; За човеколюбие; За участие в 
Балканските войни; За участие в Пър-
вата световна война. 

От дистанцията на времето с чиста 
съвест можем да „сложим“ в устата му 
думите на апостол Павел до Тимотей: 
„Пътя извървях, делото изпълних, вя-
рата опазих“. 

Такъв е бил е елховският поп Върбан. 
Дори тези отделни щрихи го разкриват 
като един наистина „закъснял“, изли-
защ за днешните български земи извън 
стандартните хронологични рамки на 
Българското възраждане, но възрожде-
нец по съдба, душа и дела! Като такъв го 
помнят и се надяваме да продължат да 
го помнят елховци!
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При преброяванията на на-
селението на България след 
Освобождението и в различни 
официални сведения – руски и 
турски – като се  изключат де-
сетина или двайсетина души 
цигани (роми), посочвани като 
„мохамедани“, през различни-
те години всички живеещи в с. 
Горна Бешовица са вписани в 
графа „вероизповедание“ като 
„източноправославни“. Няма 
да сгрешим, ако допуснем, че 
така е било още от времето на 
приемането на християнство-
то като официална религия. 
Нещо повече, селото е енория 
– населено място обслужвано 
от един свещеник.

В „Списък на войнуци от 
казата Ивраджа“ – турски до-
кумент от 1548 г., е записано: 
„Балчин, син на поп Добро от 
Бешвиче-и Баля (с. Горна Бе-
шовица – б.м., Й.Ц.). За да има 
призната от османските власти 
такава длъжност, явно е има-
ло (съгласно християнския 
канон) и място, където попът 
да изпълнява своите ритуали. 
В Окръжния държавен архив 
в гр. Враца се пази справка за 
историята на селото, където е 
записано: „Преди Освобожде-
нието в селото е имало първо-
начално Параклис, а през 1864 
година е построена църквата 
по инициатива на Димитър 
поп Неделков, който е ходил на 
манастира Св. Гора – Атонския 
полуостров. След завръщането 
си се заел с направа на черк-
ва и откриване на училище. 
В черковния двор се намират 
изработени три камъка, кои-
то са останали от Параклиса. 
На единя от тех камъни има 
вдлъбнатина, прилична на кон-
ско копито. За нея съществува 
предание, че е от копитото на 
коня на Крали Марко“.

Не можем да говорим за тази 
стара църква, но сведения за 
подобна на нея имаме от съ-
седното село Царевец (влашко 
село до 1934 г.) – там „старата 
черква“, строена съгласно оп-
ределените законови предпи-
сания – да не бъде висока по-
вече от един метър над повърх-
ността на съответния терен, е 
посветена на Св. Николай Чу-
дотворец, датирана е от ХІV в. 
и има вграден надпис, от който 
узнаваме, че е обновявана през 
1747 г.

Съществуващата и до днес, 
макар и в окаяно състояние, 
в Горна Бешовица черква „Св. 
Димитър“, обявена за памет-
ник на културата с национално 
значение (Държ. вестник, бр. 
59, 1973), е строена през 1862-
1863 г. и е осветена на Дими-
тровден през 1864 г. Местопо-
ложението й – в най-високата 
точка на терена на селото, в 

150 години от освещаването на черквата  
„Св. Димитър“ в с. Горна Бешовица – Врачанско

Йордан Ценов

зданията, които са отредени за 
църкви, училища, болници и 
гробници. Ако ся случи някои 
от тези здания да искат изново 
да се направят и са одобрени 
от патриарсите и обществе-
ните началници, те трябва да 
ся подложат на Високата Моя 
Порта, която ще ги одобри чрез 
Царската Моя заповед, или ще 
направи Замечанията си в оп-
ределеното време… Когато ся 
касае нови здания да устроят, 
нужното дозволение ще ся иска 
чрез Патриарските и Общест-
вените началници от Висока-
та Моя Порта, която ще вземе 
Царското решение и ще даде 
това дозволение, освен ако ся 
не случат Администратически 
препятствия. Посредничество-
то, което администратическата 
власт во всите подобни деяния 
ще прави, ще е даром…!“  /2/

Десетина години след обя-
вяване на черквата „Св. Дими-
тър“ в с. Горна Бешовица за па-
метник на културата с нацио-
нално значение в сп. „Векове“ 

под заглавие „Възрожденски 
учител и иконописец“ за зо-
графа на горнобешовишката 
черква е написано: „Един от 
скромните дейци на народна-
та просвета и на българското 
възрожденско изкуство е Пет-
ко Танов Даскалов – учител, 
зограф и съзаклятник от влаш-
коселската Въстаническа чета 
във Врачанския край, наричан 
по-късно Петко Търновски. 

Зографът Петко Даскалов се 
ражда около 1802 г. и израства 
във Влашко село (сега с. Царе-
вец, Врачанско)… Приет е да 
се учи в Присовския манастир 
за даскал и свещеник... Триго-
дишният му престой там му 
помага да изучи правилата на 
църковното богослужение и 
полага изпит за свещеник.

Междувременно Петко се 
увлича и в рисуването… Под-
помогнат от хаджи Минчо – 
зограф от известната Тревнен-
ска школа, тръгва да се учи за 

тел в селото, е написал за Ди-
митър поп Неделкьов следно-
то: „Годината и денят на ражда-
нето му стоят в неизвестноост. 
Знае се, че е умрял две години 
преди Освобождението и е бил 
на около 65 години. Баща му, 
свещеник, когото по тукашно-
то наречие зоват поп Неделкьо, 
родом от същото село, а майка 
му – баба Вълкана – от съсед-
ното село Цаконица, същата 
околия. Оставен да се развива 
всред балканска природа, той 
е бил човек със силно и здраво 
телосложение. На грамотност 
и образование се е учил при 
баща си и в Атонските мана-
стири, където той заминал още 
в ранната си възраст. В Атон-
ските манастири Димитър хо-
дил два пъти. При първото си 
отиване престоял две години. 
При второто си отиване той 
престоял малко повече. С как-
во се е занимавал Димитър в 
манастира, не може да се знае, 
но за вярване е, че той е рабо-
тил за своето образование чрез 
четене на книги, защото щом се 
завърнал в селото си през 1838 
г., отворил „ДАСКАЛНИЦА“. 
През втората година започнал 
да се занимава с кръчмарство. 
След 11 години учителстване 
даскал Димитър, доволен, че е 
изпълнил своя дълг към про-
светата в родното си село, на-
пуснал учителството и се пре-
дал изключително на търговия 
и главно на бояджийство, кое-
то научил от нарочно повикан 
от Враца бояджия. Само за 
няколко години той спечелил 
завидно състояние… Той обя-
вил, че ще строи църква – „се-
ляните да му докарат само ка-
мъни и гора, която тогава се 
намирала в изобилие“. Баща 
му енергично се противопос-
тавил… Димитър сполучил да 
склони съселяните си и църк-
вата била почната през 1861 г.

След дълги години безпо-
койства, най-сетне в 1864 г. 
Димитър видял желаната меч-

та увенчана с успех. Църквата 
била готова и като девица била 
кацнала на най-видното место 
всред селото. За служител бил 
поканен друг свещеник, защо-
то поп Неделкьо от старост не 
могъл да престолва литурги-
ята… Като виждал, че съселя-
ните му изпитват голяма труд-
ност, като минават през едно 
доста дълбоко дере…, даскал 
Димитър не закъснял да по-
строи и един хубав каменен 
мост, който и до сега – 1913 г. 
стои неповреден.

Димитър поп Неделкьов не 
доживя да види плодовете на 
своята народополезна дейност. 
Той умря, както казахме, две 
години преди Освобождение-
то.“

Върху надгробната му плоча, 
която е запазена , има надпис: 
„Димитъръ Бояджи – 1875“.

Църковната сграда е памет-
ник на културата с национално 
значение от 1973 г., но рестав-
рация е извършена чак през 
1994-1995 г., в резултат на кое-
то, от липса на знание ли, от 
липса на отговорност ли, сгра-
дата е заплашена от срутване, 
особено северната й стена. 

В продължение на повече от 
стотина години Димитровден 
беше ден на събора на село Гор-
на Бешовица.

Църквата „Св. Димитър“от село Горна Бешовица,
Община Мездра, Врачанско

Стенопис от тавана на църквата, зограф Петко Даскалов

Изображение на воин светец

близост до неразкрит и непро-
учен некропол от римско време 
и първите векове на християн-
ството, за които говори архео-
логът Теофил Иванов, ни дава 
основание да предполагаме, че 
ако е имало „стара“ и „най-ста-
ра“ църковна сграда, тя трябва 
да е била на същото място. 

Архитектурата на сградата 
показва, че тя е строена след 
периода на т.нар. танзимат 
– реформи в Османската им-
перия, започнали с „Гюлхан-
ския Хатишериф“ от 1839 г. и 
разширени с „Хатихумаюна“ – 
султански указ от 1856 г., с кой-
то се провъзгласява равенство 
за всички поданици в Импери-
ята без разлика на вероизпо-
ведание. Ето какво е записано 
в „Указа“ по проблема: „В гра-
дищата, селата и селцата, гдето 
жителите вси едно вероизпо-
ведание имат, ще можат без 
никое препятствие да попра-
вят, според първия техен план, 

зограф вТрявна… След девет-
годишно отсъствие се завръща 
в родното си село. Учителства 
много години и през ваканции-
те рисува икони и изографисва 
църкви. Негово дело са сте-
нописите на църквите в този 
край: Типченица, Лик, Рогозен, 
Горна Бешовица, Кунино, Лесу-
ра, Попица…

След Освобождението дядо 
Петко е пенсиониран, а на не-
гово место за учител е назна-
чен синът му Иванчо… Синът 
се преселва в с. Попица, близо 
до гр. Бяла Слатина. Тук зогра-
фът Петко Танов изографисва 
иконостаса на църквата „Св. 
Параскева“ безплатно. Призна-
телното население погребва зо-
графа в църковния двор, като 
му издига скромен паметник с 
надпис: „Тук почива прахът на 
Петко Танов – изографин – по-
чинал на 27 юли 1889 година“.

А под заглавие: „Забравени 
дейци от народното ни Въз-
раждане“ още през 1912 г. Ан-
гел Иванчов Катерински, учи-



Пионерът на съвременната сръбска 
култура, бащата на сръбската фото-
графия и литография Анастас Йова-
нович е роден в България, чувствал се е 
българин и никога не го е криел…

Неуместно е да споменаваме непре-
къснато травмите на балканските на-
ционализми като оправдание, че не 
познаваме положителните страни на 
културното взаимодействие, което на-
родите и държавите от региона са си 
оказвали през различните епохи. „Сега 
княжество Сърбия стана за нас крило; 
очите ни са устремени към княз Миха-
ил Обренович. Неговият престол ста-
на средоточие за българите, сърбите и 
другите славяни. В Сърбия трябва да 
търсим спасение си. Там ще намерим и 
наука, и съвет, и войски, и пари. Сър-
бия трябва да стане за южните славяни 
дървото, на което ще се опрат клоните.“ 
– пише Любен Каравелов… Обобщено 
в конкретен образ, тези редове твърде 
конкретно подхождат за живота и дело-
то на Анастас Йованович, сочен в исто-
риите на сръбската култура като осно-
вател на новата епоха в нея.

Той е роден във Враца през 1817 г., 
учи писмо и четмо при книжовника и 
издателя Константин Огнянович. Ко-
гато навършва 9 години, баща му го 
отвежда да продължи образованието 
си в Белград (1826), където вуйчо му е 
работел в княжеското шивашко ателие. 

Творчеството му започва с правенето 
на Климентовите букви

Снимка на белградски музиканти, направена от Анастас Йованович

Автопортретът, който си е  направил Анастас Йованович през 1841 г., е и най-старият 
запазен портрет, изработен от сръбския фотограф

завежда я по европейски образец. Про-
явява талант в рисуването и гравиране-
то на букви и орнаменти върху метал. 
За успеха му говори следният факт – на 
него се поверява изписването на посве-
щение върху сабя, която княз Милош 
през 1836 г. подарява на барон Хердер.

След 2 години друго важно събитие 
коренно променя живота на Анастас 
Йованович. Трябва да се издаде първи-
ят сръбски буквар, но печатницата не 
разполага с курсивни кирилски букви. 
Да се поръчат в чужбина би затруд-
нило осъществяването на идеята. С 
направата на матриците се заема Ана-
стас. Най-напред започва с буква Ж, 
най-трудната. Като я видели майсто-
рите от букволеярната, ахнали: „Мно-
го добре, много добре...“ След няколко 
седмици задачата е изпълнена, а впо-
следствие на „бял свят“ се появява и 
букварът в тираж 40 000 броя.

Княз Милош Обренович високо оце-
нил таланта на Анастас и препоръчал да 
бъде изпратен като стипендиант на спе-
циализация в Австрия. Учи живопис в 
Художествената академия във Виена. 
Изучава литография, гравиране върху 
мед и стомана, един от първите запоз-
нат с фотографията дагеротипия и тал-
ботипия. 

Анастас Йованович си поставя за 
цел да овладее „новото изобразително 
средство“ и след 2 години със собстве-

Във Виена Анастас Йованович не е 
забравен от своя благодетел Милош 
Обренович, който често го посещава, 
поощрява го в пресъздаването на сръб-
ската история в литографии. Анастас 
дори се води като негов личен секретар.

При него през 1852 г. идва и будният 
български младеж Николай Павлович 
от Свищов. Той има желание да постъ-
пи в художествена академия, трябва да 
бъде подготвен по рисуване. Съвмест-
ната работа сближава двамата творци. 
По-късно Йованович ще му окаже по-
мощ при отпечатването на литографии 
по сцени от романа на Велтман „Райна 
– българската княгиня“.

През 1858 г. в Белград пак е извършен 
преврат и Обреновичите отново идват 
на власт. Новият княз Михаил назна-
чава Анастас Йованович на високия 
пост хофмайстер – „управител на двора 
княжеского“ – след многогодишно пре-
биваване във Виена пак е в Белград. Но-
вите задължения пречат да се занимава 
усилено с литография и изобразително 
изкуство, но през свободното му време 
фотоапаратът е на негово разположе-
ние.

В княжеския двор Анастас Йовано-
вич отваря фотографско ателие и за 
придворен фотограф е назначен бълга-
рин от Самоков – Анастас Карастоянов, 
негов ученик във фотографската прак-
тика.

През своя живот Анастас Йованович 
винаги се чувства българин (не забра-
вя своя корен), а едновременно с това 
и сърбин. Дори известно време се под-

писва под своите литографии „Танаша 
Йованович, българин литограф“. Из-
вестни са думите му, че негова майка 
е тази, която го е родила, но като няма 
средства и го вземе друга жена, за да го 
отхрани, и тя му е майка.

В своите мемоари за учението си в 
Белград през 1871 – 74 г. известният ет-
нограф Димитър Маринов отбелязва, 
че Анастас Йованович е бил почетен 
член на българското дружество в града, 
в което участвали и много българи от 
Македония. На членовете му оказвал не 
само морална, но и материална помощ. 
През годините до своята смърт (1 ноем-
ври 1899 г.) Анастас Йованович живее 
както в своята стара къща в Белград, 
така и във Виена.

Не престава да твори и да следи но-
востите във фотографията и изобра-
зителното изкуство. Оставил ни е своя 
дневник и записки за живота си до 1842 
г., които би трябвало да бъдат преот-
крити и публикувани. А едни от послед-
ните му думи са: „Жалко, жалко! Всичко 
ме интересуваше, но сега вече всичко е 
отминало.“

Много от творбите на Анастас  
Йованович са притежание на различ-
ни сръбски и чуждестранни галерии и 
музеи, някои се съхраняват в Белград-
ската национална библиотека. Неговите 
биографи отбелязват, че е създал повече 
от 200 литографии, рисунки и над 800 
фотографии. Те му отреждат, особено 
снимките, значимо място в световната 
фотография.

А за два народа е просто Първият! 

През 1830 г., след смъртта на бащата на 
Анастас, в Белград идват да живеят и 
неговите близки: майката Мария, брат 
му Михаил и сестра му Катерина. Но 
след една година ново нещастие споле-
тява семейството – почива и вуйчото.

През 1832 г. в Белград се открива пе-
чатница с букволеярна. На германските 
специалисти, донесли машините, на-
правила впечатление схватливостта на 
момчето, което просто в началото хо-
дело от любопитство да ги наблюдава, 
и му предложили да работи и учи печа-
тарския занаят. Много скоро Анастас 
така напредва в работата, че застава на-
чело на фамилията си, купува къща, об-

на дагерова камера прави своите първи 
снимки във Виена. Нещо повече – опти-
кът Прокеш му организира в града фо-
тоизложба. През 1846 г. става и член на 
фотографското дружество.

Жени се за австрийка, а през 1839 г. се 
ражда и неговият първороден син Кон-
стантин, който по-късно става извес-
тен виенски архитект и трайно свърз-
ва творческата си кариера с България. 
След Освобождението по негови про-
екти се построяват сградата на Народ-
ното събрание и тази на Книжовното 
дружество (БАН) в София, Първа мъж-
ка софийска гимназия и гимназията в 
град Лом. 



Кой ли наистина ще може да изрече достойна похвала на вас? 
Вие станахте равни на небето и като обходихте със своите стъпки 
цялата поднебесна земя, просветихте света.

Благословен е вашият език, чрез който посяхте духовните слова 
за спасение на многолюден народ. Вие двамата получихте от Бога 
боговдъхновен дар и прогонихте отвсякъде мрака на незнанието, 
като дадохте сами пример за всички и разляхте духовна сладост 
от устата си.

Вие станахте разрушители на всякакво езичество, бяхте про-
тивници на еретиците и прогонители на бесовете. Вие станахте 
светлина за помрачените и учители на децата, като разливахте ду-
ховна наслада. Вие сте изобилна храна за гладните, непресъхващ 
извор за жадните, дарители на богато одеяние за голите, помощ-
ници на осиротелите, гостолюбиви към странниците, посетите-
ли на болните, утешители на скръбните, защитници на изпадна-
лите в опасност, помощници на вдовиците и сираците, дарители 
на светлина за слепите, котва – велика надежда за ония, които се 
люшкат в житейското море, защитна стена и покрив за тези, които 
прибягват към вас, противници на юдеите, изповедници на Света 
Троица, изпълнители на Божия промисъл, служители на Божие-
то величие, извори на Божието слово, непоклатими стълбове на 
Христовата църква, печат на правдата, щит на вярата, шлем на 
спасението, клас многоплоден, лоза медоносна. Вие бяхте оби-
талище на Божия промисъл, избрани съдове на Светия Дух, раз-
несли Христовото име по цялата земя. Вие двамата взехте върху 
себе си кръста, презряхте всичко, което е временно, и получихте 
наслаждение от вечните блага.

Всесвети и истински пастири, молете се непрестанно и усърдно 
за избраното свое духовно стадо, прогонете нашите страдания и 
ни избавете от беди и нещастия! 

Просветлете очите на нашите сърца и подкрепете нашия разум, 
за да последваме достойно вашите стъпки! 

Като вземете върху себе си нашата немощ, дайте ни сила свише, 
та като живеем достойно за Христа, да бъдем наследници на ва-
шите трудове и проповедници на истинската вяра, която вие сте 
ни завещали, та всички единогласно да прославим Трисветия Бог 
– Отца и Сина и Светия Дух – сега и всякога, и вовеки.

Амин!
Превод Атанасий Бончев

Нормализация Петко Петков

Св. Климент Охридски

Похвално слово 
за Св. Св. Кирил и Методий
Похвално слово за нашите свети и преславни учители на славянския народ, 
които му създадоха писменост и преведоха Новия и Стария завет на техния 

език – за блажения Кирил и за Панонския архиепископ Методий



Св. Климент Охридски

Похвално слово 
за Св. Св. Кирил и Методий
Похвално слово за нашите свети и преславни учители на славянския народ, 
които му създадоха писменост и преведоха Новия и Стария завет на техния 

език – за блажения Кирил и за Панонския архиепископ Методий

Св. Климент Охридски 
Похвално слово за Кирил

„Той довърши онова, което апостол Павел не бе успял да 
свърши, прелитайки като орел по всички страни – от изток на 
запад, от север на юг.“

ІХ в.

Величаем Тя, святителю
отче Клименте,

иже ученьми твоими роды
словенския просветил еси 
и ко Христу привел еси.

Със словата си ти поучи езичниците 
на Божията вяра, а с делата си се възвиси 
до божествения безпечален живот;
с чудесата си просия пред ония,
които пристъпват
с вяра към тебе,
а със знаменията преславно
озари западните земи.
Затова, Клименте, славим твоята
божествена памет. 

Тропар, глас 4

• • •

Твоят храм, свети, преславно духовно 
лекарство се показа на пристъпващите с вяра, 
защото всички от различни болести избавя 
и всякакви душевни страсти приспива. 
Ето защо, всеблажени, топло те 
назоваваме застъпник. 

Кондак, глас 3, подобен: Дева днес



В основите на българистика-
та стои най-древният писме-
но засвидетелстван славянски 
език – старобългарският. През 
1852 г. Аугуст Шлайхер отбе-
лязва:

„В областта на славянските 
езици той заема същото мяс-
то, каквото се отдава на гот-
ския сред германските езици 
или на стария индийски език 
сред индоевропейските праези-
ци“.

Три десетилетия преди него 
А. Востоков вече е въвел тер-
мина „старобългарски“ в свое-
то „Рассуждение о славянском 
языке“ от 1820 г.

За българския характер на 
най-стария славянски книжо-
вен език говорят още в среда-
та на ХІХ в. и учените Ф. Боп 
(1833), Павел Шафарик (1837), 
М. Хатала (1885), Л. Гайтлер 
(1873), Аугуст Лескин (1886), 
както и резултатите от из-
следванията на цяла редица 
слависти от следващите поко-
ления. Той се поставя в осно-
вата на славянската филология 
най-напред на немскоезична 
територия.

Поради изключителната по 
рода си ситуация, при която 
Кирило-Методиевият език на-
мира първоначалното си офи-
циално признание, той е инте-
ресен обект на изследване за 
богослови, историци на църк-
вата, социолози.

Старобългарският език като символ 
на толерантността

Проф. д.н. Румяна Златанова 
Университет на Хайделберг, Германия

Отваряйки дверите на ума

П ъ р -
в и т е 
с л а -
в я н с к и 

преводи 
на Св. 

Св. Кирил 
и Методий 

от гръцки на 
говорим народен 

език представляват 
още през тогавашния ІХ в. 

изключително постижение за 
европейската култура, не на 
последно място и със заложе-
ното в тях предизвикателство 
за противопоставяне на т.нар. 
днес „световни“ езици. С дъл-
бока убеденост и самоотверже-
ност двамата апостоли защи-
щават правото на съществу-
ване на един нов писмен език 
редом с езиците от надписа на 
Христовия кръст – латински, 
гръцки и еврейски. Принос, 
който не само в продължение 
на векове не загубва значение-
то си на двигател на духовен 
напредък, но е от значение и 
за бъдещето на днешна обеди-
няваща се Европа и съдбата на 
езиците в нея.

В духа на класическия гръц-
ки хуманизъм и новозаветна-
та патристична антропология 
славянските първоапостоли 
очевидно не са смятали, че въ-
просът за единната църква и за 
многообразието на културите 
са в противоречие помежду си. 
Вярата в единството на Църк-
вата за тях не означава придър-
жане само към един „свещен“ 
език, за какъвто средновековна 
Европа безспорно смята един-
ствено латинския като езика на 
християнството. Именно сре-
щу нетолерантно проповядва-
ното едноезичие на западните 
си латински опоненти и тех-
ния език те привеждат редица 
библейски цитати, които ут-

върждават равнопоставеност-
та на всички езици.

Западът обаче не обръща 
дължимото внимание на тех-
ните аргументи и както тога-
ва, така и днес, не знае почти 
нищо за Изтока, за съжаление.

Критиката на тези властите-
ли на икуменизма е насочена 
срещу една доктрина, възпри-
ета и следвана неотстъпно от 
Рим, но намираща се в проти-
воречие както с толкова насто-
ятелно прокламираната хрис-
тиянска толерантност, така и 
със самите исторически факти.

Още в средата на ІХ век, в 
току-що започващия диалог 
между Изтока и Запада, двама-
та солунски братя се изявяват 
като вестители на европейско-
то многоезичие, застъпвайки 
се за езикова толерантност на 
Стария континент. Преводът 
на Библията, извършен от Св. 

Каменен надпис от ІХ-Х в.

В старобългарския 
език понятията 

„ЕЗИК“ и „НАРОД“  
се изразяват с една  

и съща дума.

ския език, не се разпространя-
ва в резултат на териториални 
завоевания или политически 
претенции. Това е езикът на 
една многонародностна дър-
жава в Европейския югоизток 
– език, достигнал книжовен 
разцвет векове преди появата 
на други европейски книжовни 
езици като френски, немски, 
италиански, английски или 
руски език. Повече от хилядо-
летие вече този език е в упо-
треба, без нито за миг да е било 
необходимо да бъде защитаван 
или налаган със сила.

Да не забравяме, че една 

за християнската култура като 
цяло.

Ние, българите, сме приз-
вани да живеем в една страна, 
чието географско разположе-
ние я превръща в мост между 
Изтока и Запада, между Се-
верна и Южна Европа. Тук се 
кръстосват пътищата на раз-
лични народи: траки и гърци, 
македонци и келти, ромеи и 
византийци, хуни и авари, сла-
вяни и прабългари, нормани 
и франки, татари и османски 
турци. Исторически преврат-
ности и противоречия оказват 
своето влияние върху духовно-
то и културното ни развитие от 
древността до ден днешен. Но 
и сега, в началото на ХХІ век, 
старобългарският език пове-
че от всякога се откроява като 
символ на толерантност по 
отношение на другоговорещи-
те, другопишещите, другомис-

„Енински апостол“. Кирилски паметник от ХІ век

Методий и неговите първи 
ученици, бележи най-значи-
телната литературна изява на 
славянското средновековие и 
си остава единственият авто-
ритетен текст за богослужение 
на православните славяни чак 
до ХІХ век. По този начин ста-
робългарският език на Мето-
диевата Библия става основа за 
развитието на редица модерни 
славянски литературни езици 
и на забележителната славян-
ска книжнина, която обога-
тява значително европейския 
духовен живот и разбирането 

лещите, сиреч като символ на 
езиков плурализъм.

Както показват многоброй-
ните каменни надписи от Х-ХІ 
в., изписани с кирилски, гла-
голически, гръцки, латински, 
рунически знаци и пр., този 
език възниква и се утвърждава 
в една многоезична държава, в 
която си дават среща културни 
традиции на различни народи. 
Този език не се налага под въз-
действието на стопански, воен-
ни или политически фактори, 
какъвто е случаят например с 
латинския, английския или ру-

четвърт от населението на Ев-
ропа – или 270 милиона души 
– говори някакъв славянски 
език, така че след групата на 
китайските, индийските, гер-
манските и романските езици 
славянските заемат пето мяс-
то върху езиковата карта на 
планетата, а над 230 милиона 
от тях понастоящем пишат на 
кирилица.

Извлечение от словото, произнесено при 
награждаването на проф. Румяна Златанова 
от Университета в Хайделберг с почетен ме-
дал „Иван Вазов“ на Държавната агенция за 
българите в чужбина, 23 септември 2004 г.



Проф. Иван Шишманов на-
рича Константин Фотинов 
„последният ученик на Паисий 
и учителят на Раковски“. 

Роден в Самоков около 1790 
г., където завършва килийното 
училище, Фотинов продължа-
ва обучението си в Пловдив, а 
после и в Кидония при гръц-
кия хуманист Теофилос Каи-
рис. След завършване на обра-
зованието си той се премества 
в Смирна – значителен търгов-
ски и научен център в Мала 
Азия с голяма българска коло-
ния, където работи в продъл-
жение на дълги години. През 
1828 г. открива там първото 
частно смесено елино-българ-
ско училище с преподаване на 
български език. 

Редом с учителстването си 
развива и богата книжовна и 
преводаческа дейност. Съста-
вя ръководства за българските 
и гръцките училища, издава 
учебници и преводни книги 
на български език като „Бол-
гарский разговорник“ (1845), 
„Гръцка граматика“ (1838), 
„Общое землеописание“ (1843) 
и др.

У него назрява идеята да съз-
даде българско периодично 
издание, което да информира 
българите за обществените съ-
бития по света. С тази цел през 
1842 г. той предприема пъту-
ване из България, за да търси 
настоятели и абонати за бъде-
щото си списание, както и да 
събира материали за него. Още 
същата година публикува про-
бен лист на първото българско 
енциклопедично списание под 
название „Любословие“, а от 
април 1844 г. започва редовно-
то му ежемесечно издаване. То 
излиза в продължение на две 
години благодарение усилията 
на хаджи Рали Мавриди – ца-
риградски търговец, родом от 
Шумен, и с даренията на Аме-
риканския борд. Отпечатва се 
по две книжки месечно в пе-
чатницата на Я. Дамянов на ки-
рилица. Буквите били доставе-
ни през 1840 г. от Британското 
библейско дружество за печа-
тането на Новия завет. 

Пробният лист дава ясна 
представа за посоката, в която 
ще се списва „Любословие“. В 
програмна статия редакторът 
набелязва нуждата от периоди-
чен печат:

„Почто другите списания 
издават се за веднаш и от вед-
наш може да му земе човек сла-
достта, а това се подновува 
на секий месец и има различни 
нови многообразни повести и 
разуми, които можат да на-
слаждават человяка и да го 
подновуват на всегдашно любо-

Прозорец към света
Константин Фотинов и първото българско 

списание „Любословие“
Доц. д-р Татяна Илиева

питствование и расмотрение 
человеческих дел и живение.“ 
„Кой народ е на земята толкоз 
сиромах?“. „Кое списание имат 
нашите братя българи? Камо 
им землеописанието, с което 
да би можели да познаят баре 
своите си места и своето оте-
чество?“

И научните знания – матема-
тика, физика, философия и пр., 
и художествените творби, и 
периодичните издания Фоти-
нов определя като по-потреб-
ни от хляба за съвременния 
човек. Редакторът предрича, че 
на българите те ще позволят да 
се покажат като словесни меж-
ду другите словесни създания 
Божии.

тинов превежда и публикува 
дословно статии от него и из-
ползва илюстрации от стари 
броеве.

Тиражът на „Любословие“ е 
бил около 500 броя. Списание-
то имало настоятели и абонати 
в Измир, Самоков, Котел, Сли-
вен, Търново, Солун, Велес, 
Кратово, Цариград и Одрин, а 
и в Белград, Букурещ и Браила. 
Фотинов набирал абонати и се 
готвел да превърне списание-
то във вестник, но не успял да 
стори това. Поради финансови 
затруднения през 1846 г. списа-
нието престава да излиза.

Въпреки влиянието на за-
падния медиен стил и подпо-
магащите го мисионери, сп. 

Книговище  
за прочитане

Д-р Иван Богоров

В българский наш език КНИГА има осем значения:
1/ Книга викаме на бялата хартия за писане или за свиване на 

нещо;
2/ Книга наричаме и писмото за пращане;
3/ Книга казваме и на няколко хартийни листа, напечатани и 

подвързани заедно;
4/ Книга се наричат онези хартиени късчета за игра;
5/ Книга значи и четене. „Да знаех книга да пиша млого щеше 

да ми е добре“;
6/ Книга наричат някои и тефтера.
7/ Книже са именува и тумбакът на преживниците;
8/ Книга ще рече и наука, отдето произлазя и думата кни- 

жовник, сиреч учен човек. „Той знае дълбока книга.“
Тъй както от зима става зимовище, така и от книга – книгови-

ще, което ще рече:
1/ място, дето държат заради науката множество напечатани 

книги, натрупани или накитени с ред, дето може да поседне човек, 
за да прочете някое списание.

2/ Книговище се нарича и всякоя лавица с няколко полици, 
сгодна да се наредят на нея доста книги;

3/ Книговище казват и на книгите, що са намират в една сграда, 
в някоя къща;

4/ Книговище казват преносно и ради едно списание с различни 
познания.

„Книговище“. Езиково и общообразователно списание, ре- 
дактирано и издавано от Иван Богоров в Прага и Виена през 1874 
– 1875 г.

Списание „Любословие“, Измир, 1844–1845 г.

„Константин Фотинов“. Худ. Ари Калъбев (1939)

Из сп. „Любословие“:
„Болгари благочестиви и православни, докога ще спавате на 

той тешкий сон без учение и неведение?“ 
„Образованието на езикът на едного народа образува и обо-

гатява духът того народа. Който народ не радее за езикът си, 
той няма език, той също е ням. Чуждите езици са неверни тол-
ковници.“ 

„Истинна любов за отечеството трябва да е весма некорис-
толюбива и весма чиста... Истински отечестволюбец радува се 
на благополучие отечествено и скорби за нещастие, какво и да 
било, що имат негови соотечественици, труди се благодарно за 
благополучие народно и отечествено и когато е нужна потреба 
презира своя особена полза за общо дело.“

Фотинов призовава просве-
тените българи да сътрудничат 
с дописки за всичко, което са 
прочели в книги и вестници, 
видели или научили за бълга-
рите, за тяхното минало и на-
стояще, за ежедневния им жи-
вот и проблеми. Между при-
влечените от него сътрудници 
на „Любословие“ са Васил Ап-
рилов и Гаврил Кръстевич. 

Списанието се осъществява 
с прякото участие на амери-
кански мисионери. За модел 
на новото издание служи сп. 
„Съкровище за полезни зна-
ния“ – вече успешно издавано 
на гръцки език. По-късно Фо-

„Любословие“ не се превръща 
в инструмент за чуждестранно 
влияние. В своите 24 броя то 
предлага разнообразна, акту-
ална за съвремието си инфор-
мация от различни области на 
живота: материали за просвета 
и образование, по езикови въ-
проси, теми за религия, нрав-
ственост, география, физиоло-
гия и хигиена. Многобройни 
са статиите по естествознание 
и история, литературни въ-
проси, търговия и стопанство. 
Публикувани са анекдоти и 
кратки частни съобщения и 
обяви.

За 24 май Съюзът на българските писатели награди главния 
редактор на в. „За буквите – О писменехь“ Илия Пехливанов 
с почетна грамота за принос в съвременната българска лите-
ратура.



В своята „История на Со-
фия“ католическият епископ 
на София Петър Богдан Бак-
шев (1601 – 1674) изтъква, че 
„Триадица е място, където в 
древността е бил разположен 
един манастир извън София, 
на юг към полите на планина-
та, наричана от турците Ток-
маклия, сега (този манастир) 
е разрушен. Казват, че той се 
е наричал от гърците Триада, 
вярвам, че този манастир е бил 
посветен на св. Троица. Също 
казват, че поради големите 
удобства и поради добрия въз-
дух на това място се е състоял 
Сердикийският събор.“

Така още преди три столетия 
той обърнал внимание върху 
изключителната роля, която 
базиликата на Кръста от нача-
лото на ІV в. е имала в истори-
ята на града. 

През 1913 г. историкът с ев-
ропейска известност проф. 
Богдан Филов е написал по по-
вод на Сердикийския събор, че 
„по предание той се е състоял 
даже не в самия град, но в една 
голяма църква извън града, раз-
валините на която са се виж-
дали чак до ХVІІ в.“

Д-р Иван Велков съобщил 
през 1954 г. за останките от 
раннохристиянската базилика 
и за „засводена гробница“, раз-
крита редом на терасата върху 
възвишението, където провел 
своите изследвания. Понеже 
разрухата продължавала да 
тегне над руините, точно след 
двайсет години синът му проф. 
Велизар Велков припомнил не-
говите разкрития в напразни 
усилия дано ангажира държа-
вата и столичната община да 
спасят историческата свети-
ня. Бележитият археолог из-
тъквал, че около останките се 
намирали изобилни следи от 
културен живот от края на ІІІ 
и първата половина на ІV в. 
Неговата професионална чест 
на учен обаче не му позволила 
да премълчи: „Твърде възможно 
е тази голяма базилика, свър-
зана с жилищен комплекс, да е 

Недостойно есть!
Реквием за епископската базилика  

на Протоген в София
Христо Буковски

била епископската базилика 
на Протоген. За това място 
има и писмена традиция, коя-
то говори за продължителен 
манастирски живот и през 
Средновековието.“

Съвременниците на серди-
кийския епископ Протоген са 
го наричали „фамозен“. Той се 
прочул като много умел, но и 
умерен ортодоксален богослов 
още в споровете на Първия 
вселенски църковен събор в 
Никея през 325 г., затова под 
неговите решения се подписал 
десети за господните църкви в 
Дакия, Калабрия, Дардания и 
съседните области сред 318-те 
свети отци на Събора. Когато 
император Константин Велики 
обявил: „Сердика е моят Рим“ 
и предпочел от тук да управля-
ва Римската империя, та гра-

бяха установени в спокой-
ни професионални разкопки, 
щеше да бъде установено до-
казано, че Лозенската базилика 
е една от най-монументалните 
базилики, разкрити досега на 
наша територия – с обща дъл-
жина над 80 м и височина 18-
20 м. 

Но спокойни, изчерпател-
ни, професионално направени 
разкопки на останките върху 
свещеното място нямаше. Ско-
ро се разбра защо – в началото 
на 2000 г. там нахлуха булдозе-
ри и багери. Подготовката за 
строеж започна бързо да поми-
та свещените руини от базили-
ката и останките от околните 
манастирски градежи. 

Докато БЕЗотговорните слу-
жители посмяха да се „изнена-
дат“ от разкритията, машините 
бяха изгребали към три чет-
върти от завареното. Мястото 
им стигало за строежа на гре-
ховния жилищен блок, който 

та е била 35 м – без притвора 
и абсидата с диаметър 7 метра! 
Широка е била 17 м и стените 
на храма отвътре са били по-
крити с изящни изображения, 
а към високия 17,5 м свод са 
били устремени колони с изис-
кани капители. От двете стра-

дът станал първата християн-
ска столица, Протоген получил 
изключителни права (включи-
телно и да освобождава роби). 
Именно той бил домакинът на 
Втория църковен вселенски 
форум в Сердика през 343 – 
344 г., а неговите гости поло-
жително са му оказали честта 
да ознаменуват епископската 
му базилика, като в нея откри-
ят върховния църковен форум.

През 1984 г. архитект Дафина 
Василева двукратно публикува 
статии, дано убеди властници-
те колко уникален бил храмът 
на местността Кръста (над сто-
личния квартал „Лозенец“). 
Като специалист тя изтъква, че 
обичайно ранните базилики са 
имали пред западната фасада 
и оформен открит двор, т.нар. 
атрий, като обикновено дъл-
жината на атрия е най-малко 
1/2 от дължината на корпуса. 
Не е изключено базиликата да 
е имала и двойно преддверие с 
кули, извисени от двете страни 
на западната фасада. Ако тези 
два момента от нейния план 

вдигнаха там с бързината на 
рутинно убийство. На археоло-
зите оставиха неизринати око-
ло 800 кв. м на терена, които 
им хартисаха – абсидата и мал-
ко от външното продължение 
на южния страничен корпус. 
Не бяха досринати и стени от 
околните манастирски граде-
жи – поне които не са им пре-
чели да развърнат техниката.

Когато срещу погрома се 
вдигнаха хората от района, 
предвождани от дейната учи-
телка Надежда Мадолева и 
участниците в създадената от 
нея фондация „Св. Патриарх 
Евтимий“, в изкопа влязоха ар-
хеолози и откриха основите на 
голям раннохристиянски ком-
плекс с внушителна по размери 
базилика от IV в. 

Макар да беше останало мал-
ко от старината, всичко сви-
детелстваше за изключително 
представителен градеж, дори 
ако се съди по намерените ко-
лони, капители, мраморната 
облицовка... Само дължината 
на средния кораб на базилика-

ни на отворената към кораба 
абсида е имало по едно пра-
воъгълно помещение (пасто-
форий), а страничните кораби 
били наполовина по-тесни и 
по-ниски, затова светлината 
прониквала в централния кор-
пус през прозорците под свода 
му – обичайното за базиликите 
осветление. Така сградата не-
съмнено е била удобна за за-
седанията на 282-мата еписко-
пи, които (според тогавашния 
александрийски папа Атана-
сий) са се подписали под реше-
нията на Събора като предста-
вители на всички християни от 
разните страни. Находките от 
живота, текъл в храма, се ока-
заха към три хиляди – монети, 
накити, оръжия и съдове – и те 
„разказаха“, че хората, които са 
го посещавали, са били с добро 
положение в обществото.

Фактът, че беше намерена 
безценна реликва – не просто 
от историята на Сердика, а на 
Европа и дори на целия хрис-
тиянски свят, не стъписа пог-
ромаджиите. Никой не се трог-
на, когато отец Сионий изведе 
с литийно шествие срещу по-

ругателите на една от най-ста-
рите преславни обители цял 
клас от Софийската духовна 
семинария с патрон духов-
ния покровител на България 
св. Йоан Рилски. Осветеният 
кръст, който тогава те благо-
говейно поставиха там, дано 

Капител от попиляната 
историческа базилика, изложен 

на станция „Сердика“ 
в софийското метро

Руини около „Блок 90“ – оцелялото от манастирския комплекс 
около историческата базилика от началото на ІІІ век

Така е изглеждала знаменитата базилика  
според арх. Дафина Василева 

Възпитаниците на отец Сионий от Софийската духовна семинария, 
които той изведе на литийно шествие срещу поругателите  

на базиликата, стоят потресени сред останките  
от свещеното олтарно пространство на храма

Жалки останки от преславната базилика, вградени в прословутия 
блок 90 на Жилищна група „Южен парк“, който я заличи

с божията помощ съхранят от 
поругателите му свещеното 
място на знаменитата базили-
ка „Св. Троица“ във върховата 
зона на сакралния комплекс, 
скоро изчезна. Несъмнено са 
го изхвърлили служителите на 
божия враг. 

Старите софиянци са пом-
нели добре от какво са били 
17-вековните руини, щом 
местността, където е бил раз-
положен „раннохристиянски-
ят комплекс“, те са наричали 
Славище.

И в Столичната община зна-
ят от кое историческо съби-
тие е паметникът, унищожен 
с престъпното бездействие 
на техните служители. Изтъ-
кнали са го дори с имената и 
на основните му дейци, кои-
то са дали на околните улици: 
„Сердикийски събор“, „Света 
Троица“, „Св. Осий Кордовски“ 
и „Св. Атанасий Велики“. На 
улица „Епископ Протоген“ има 
един-единствен адрес: Блок 
90 на „Жилищна група Южен 
парк“, затрил останките от 
епископската му обител.



Преди славата на древните 
Гърция и Рим, дори преди по-
явата на първите градове на 
Месопотамия или храмовете 
по поречието на Нил, в Дунав-
ската равнина и подножията на 
планините на Балканите живе-
ели хора, които били твърде 
напредничави в изкуството, 
технологиите и търговията.

В продължение на 1500 г. – 
от началото на 5000 г. пр.н.е., 
те обработвали земи, строяли 
големи градове, някои от които 
били с по 2000 жилища. Май-
сторили огромни медни пещи 
– нова технология за онова вре-
ме. В гробниците им са откри-
ти изящни корони и накити за 
глава, огърлици, а в една от тях 
е най-голямата и най-древна 
колекция от златни накити, на-
мирана досега някъде по света.

Слабо известната култура 
излиза от неизвестността с из-
ложбата „Изгубеният свят на 
Стара Европа: Дунавската рав-
нина 5000-3500 г. пр.н.е.“ За нея 
отвори врати Институтът за 
изследване на Древния свят в 
Нюйоркския университет. Над 
250 експоната от музеи в Бъл-
гария, Молдова и Румъния са 
изложени в САЩ за пръв път.

В апогея си около 4500 г. 
пр.н.е. Стара Европа е едно 
от най-просветените места на 
света, където се развиват мно-
го от политическите, техноло-

Преди славата на Рим
Следи от древна цивилизация по нашите земи

Свидетелства на в. „Ню Йорк Таймс“
гичните и идеологическите бе-
лези на цивилизацията.

Въпреки че разкопките през 
последния век установяват 
следи от древни селища и се 
натъкват на фигурките на бо-
гините, едва през 1972 г. учени-
те започват да допускат, че това 
не са били бедни племена и 
народи, обитавали неструкту-
рирани егалитарни общества. 
Промяната настъпва, след като 
учените намират във Варна го-
ляма гробница от Vвек преди 
новата ера.

Историята, която научаваме 
днес, е на истински пионери в 
земеделието, които след 6200 г. 
пр.н.е. тръгват на север от Гър-
ция и Македония към Стара 
Европа, пренасяйки семена на 
пшеница и ечемик, домашни 
животни, овце. По бреговете 
на Черно море, речните до-
лини и хълмовете те създават 
колонии, които се разрастват 
в свързани помежду си, но все 
пак отделни култури, устано-
вяват археолозите. Селищата 
поддържат тесни връзки чрез 
мрежи за търговия с мед и зла-
то, използват сходни краски в 
керамиката.

Отсъствието на елитарна 
архитектура води учените до 
заключението, че в Стара Ев-
ропа почти е липсвала власто-
ва йерархия. Откритието на 
гробницата край Варна през 

1972 г. обаче опровергава това. 
В следващите две десетилетия 
след 1972 г. археолозите откри-
ват 310 гроба, датирани 4500 г. 
пр.н.е. Според д-р Антъни това 
е „най-доброто доказателство 
за съществуването на ясна и 
отчетлива йерархия по социа-
лен и политически признак“.

В 62 от гробовете са откри-
ти над 3000 златни предмета, 
медни оръжия, инструменти, 
накити, огърлици, гривни с 
егейски орнаменти. Концен-
трацията на престижни внос-
ни предмети в малка част от 
гробовете предполага, че са 
съществували институциона-
лизирани нива в обществената 
йерархия.

Озадачаващо е все пак, че 
елитът, изглежда, не е живял 
прекалено разточително. Хора-
та, които се окичвали  в злато 
приживе, са живеели в обик-
новени жилища като всички 
останали.

В периода 17–20 октомври 2016 г. в гр. Болярово, обл. Ям-
бол, се проведоха заседания на комисия във връзка с изготвя-
не на предложение за определяне на режими за териториален 
обхват и предписания за опазване на недвижими археологиче-
ски културни ценности „Средновековен манaстир“ и „Средно-
вековна крепост Малкото кале“, разположени на територията 
на с. Воден, община Болярово, област Ямбол. Пред комисията 
докладваха директорът на РИМ – Ямбол, и ръководителят на 
проучванията на средновековната крепост Стефан Бакърджи-
ев. В доклада се описват значението на тези археологически 
обекти за историята и културата в Ямболски регион, много-
образието от находки, перспективите за бъдещи проучвания, 
както и за консервация и реставрация на тези археологически 
паметници. Комисията единодушно одобри предложение към 
експертната комисия в Министерството на културата статутът 
на тези два паметника, вече като единен археологически ком-
плекс, да се промени от статут на археологическа недвижима 
културна ценност от местно значение на археологическа не-
движима културна ценност от национално значение.

Явор Русев, археолог, РИМ – Ямбол

Малкото кале
Участие на студенти от УниБИТ 

в разкопките при с. Воден

През септември 2016 г. за 
четвърта поредна година се 
проведе археологическо про-
учване на територията на вил-
но имение от римската епоха в 
м. Селището, в землището на с. 
Сухаче, общ. Червен бряг. Това 
е единственият археологиче-
ски проект, изцяло финанси-
ран и ръководен от УниБИТ.
Ръководител на разкопките 
е гл. ас. д-р Венета Ханджий-
ска от катедра „Културно-ис-
торическо наследство“. В тях 
участват докторанти и студен-
ти от специалностите Инфор-
мационни фондове на КИН, 
Национална сигурност и КИН 
и Защита на КИН. През този 
сезон беше продължено про-
учването на две пещи за изпи-
чане на луксозни керамични 
съдове, функционирали през 
първата половина на III в.

Сред находките се открояват 
няколко червенолакови подно-
са с украса от флорални мотиви 
и фрагмент от долиум с релеф-
но изображение на Херакъл, 
убиващ хидрата. Потвърждава 
се хипотезата за наличието на 
грънчарска работилница на те-
риторията на вилното имение, 
чиято продукция е била пред-
назначена за по-широк пазар.

Римската вила при с. Сухаче



На 20 май 2016 г. бе проведена 
ХІІ Студентска научна конфе-
ренция и изложба на Универ-
ситета по библиотекознание 
и информационни техноло-
гии под наслов „Информация, 
знание, цивилизация – пътят 
на човечеството“ с девиз: „Не 
по-малко достойно е да опа-
зиш придобитото от това да го 
спечелиш“. Бяха представени 
365 доклада от 346 студенти, 4 
докторанти и 8 преподаватели 
на УниБИТ, 3 библиотекари, 1 
студент на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ 

По традиция проведен в 
Деня на отворените врати на 
УниБИТ, форумът бе посве-
тен на 24 май – националния 
празник на българската про-
света и култура и на славян-
ската писменост; 1100 години 
от Успението на Св. Климент 
Охридски; 200 години от рож-
дението на екзарх Антим І; 140 
години от Априлското въста-
ние; 60 години Национална ко-
мисия на ЮНЕСКО; 65 години 
Държавен библиотекарски ин-
ститут – днес УниБИТ. 

Ректорът на УниБИТ проф. 
д.н. Стоян Денчев в своето 
приветствено слово се обърна 
към студентите с думите: 

„На добър час по трънливия 
път на човешката цивилиза-
ция, в която вие също ще има-
те и вече имате – чрез форуми 
като настоящия – своя скро-
мен, но в същото време безце-
нен принос!“

С особено внимание аудито-
рията изслуша поздравителни-
те адреси от името на минис-
тър-председателя на Републи-
ка България Бойко Борисов, 
председателя на Синдиката на 
българските учители д.н. Янка 
Такева, председателя на Цен-
тралния кооперативен съюз 
д.ик.н. Петър Стефанов, дирек-
тора на Централната библиоте-
ка на БАН Силвия Найденова, 
директора на Столичната биб-
лиотека д-р Юлия Цинзова, ди-
ректора на Народната библи-
отека „Иван Вазов“ Димитър 
Минев и др.

Поздравление към УниБИТ 
и неговите студенти произнесе 
консултантът на университета 
по аспектите на трансмисията 
на северния соларен култ към 
Иран, Мала Азия и Балканския 
полуостров, доцент по пер-
сийска литуратура и култура 
в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ д-р Иво 
Панов – ръководител на специ-
алност „Иранистика“ от съз-
даването й през 1993 г., който 
е преподавател по персийски 
език и различни иранистични 
дисциплини и в други висши 

училища. Водещи изследова-
тели на информатизацията в 
България бяха експерти на фо-
рума.

Студентското научно обще-
ство на УниБИТ, създадено 
през 2005 г., е инициатор и дви-
гател на конференциите. През 
годините те са посветени на 
разнообразни теми. Създадена 
е серия от електронни библи-
отеки. Основна тема на пре-
обладаващата част от изслед-
ванията е проблемът за цен-
ностния геном на българската 
духовност като част от универ-
салния цивилизационен модел. 

Начало на форума даде Ака-
демичната интертекстуална 
аксиология „Да се наречеш 
болгарин“. Студентите подне-
соха на проф. Стоян Денчев 
библиографски указател във 
вид на свитък от описания-
та на 1725 техни публикации, 
направени в универсалния и 
специализирания периодичен 
печат. Той получи и дарение 
за Библиотечно-информа-
ционния център на универси-
тета – електронна библиотека 
ARYANIKA от 167 номерирани 
единици: каталог, показалци, 
ценни издания и ксерокопия 
на документални източници, 
направени в чуждестранни 
библиотеки, което му бе връче-
но от проф. д.п.н. Александра 
Куманова – ръководител на 
СНО при УниБИТ. 

В словото си при откриване-

то на конференцията тя каза: 
„Развивайки сертифицирани-
те умения на студентите чрез 
методологията „учене чрез 
правене“ и творческия синтез 
„учене чрез писане“, педаго-
гиката на СНО при УниБИТ 
извежда учебния и научноиз-
следователския процес на сту-
дентите до дидактиката на 
отвореното учене, при което 
хората са в състояние да учат 
самостоятелно, по неструк-
туриран маниер, по теми, 
които ги интересуват – т.е. 
създават се трайни интереси 
към научноизследователска ра-
бота по ключови проблеми на 
съвремието и миналото“. 

Работата на конференцията 
и изложбата премина в девет 
проблемни кръгли маси, обе-
динени в три секции – „Биб-
лиотекознание, библиография, 
книгознание“, „Информацион-
ни технологии“ и „Култур-
но-историческо наследство“. 

Бяха излъчени 16 най- 
добри определения на студен-
ти за интерпретация на фено-
мена „цивилизации“. Форумът 
завърши с феноменологично 
обобщение за цивилизация-
та – диалог между проф. д.п.н. 
Александра Куманова и ас. д-р 
Николай Василев.

Симеон Димитров
Студент ІI курс,  

спец. „Печатни комуникации“

Учене чрез правене
Студентска научна конференция  

и изложба на Университета по библиотекознание 
и информационни технологии

„Който сее скъдно, скъдно и ще пожъне; а който сее щедро, 
щедро и ще пожъне.“     (2 Кор. 9:6)

Остава с живота си
Габровецът и Априловец Денимир Велчев ни напусна на 21 сеп-

тември 2016 г. след продължителна борба с болестта си. Ще при-
помним част от дарбите му.

Денимир има разностранни таланти – през 2003 г. печели на-
ционалния конкурс по ораторско майсторство на английски език; 
той рисува, пише текстове и музика за рапгрупата „Забив“. Въз-
питаник е на Националната Априловска гимназия. Освен това е 
изиграл няколко главни роли в постановките на университетския 
театър във Велико Търново, където през 2007 г. завърши Прилож-
на лингвистика с английски и японски език. През 2009 неговата 
новела „Последната страница“ спечели конкурса „Новелови на-
гради“. Малко хора също така знаят, че името му е включено в 
Kнигата на бележитите габровци за XX век. Денимир е и един от 
първите комици в България, които правят stand-up comedy. От 
2012 работи за образователната онлайн платформа „Уча.се“ и 
прави уроци по история за VIII и IX клас.

Дарин Маджаров, основателят на платформата за видеоуро-
ци „Уча.се“, сподели в специално видео за Денимир: 

„Нашият колега Денимир почина и искаме да ви разкажем колко 
велик беше! Гордеем се, че познавахме този голям мъж и нека него-
вата история вдъхновява всички нас и вас как всеки ден да живеем 
и да се раздаваме, за да правим добро!

Денимир се бореше с болестта и избра последните 3 години от 
живота си да работи здраво и да създаде над 200 видеоурока по 
история за VIII и IX клас и химия. Направи този избор, а със си-
гурност можеше да пътува и да се наслаждава на живота. Там е 
работата, че за великите хора като него да се наслаждаваш на 
живота означава да оставиш нещо голямо и смислено след себе си, 
което движи човечеството напред!“.

Илюстрация от Симеоновия сборник  
(по Светославовия препис от 1073 г.). Худ. Калин Николов



Стилиян Чилингиров

О, Клименте свети!
Химн за Св. Климент Охридски

На неразделни роден край
звездата и възхода!
Чрез твоя дух народа
през цели векове мечтай
простор и висоти,
О, Клименте свети. /2/

И облак нееднаж смрачи
небето му красиво
и чашата горчива
изпи с насълзени очи –
но страж му беше ти,
о, Клименте свети!

И твоят подвиг векове
запази в родно слово.
Сега той бъдно ново
в борба за родний дух кове,
тъй както нявга ти,
О, Клименте свети!

През октомври и ноември 
2016 г. Националната худо-
жествена академия и катедра 
„Книга и печатна графика“ ще 
честват 100-годишнината от 
рождението на проф. д-р Васил 
Димитров Йончев – учител, 
художник, теоретик и основа-
тел на българската шрифтова 
художествена школа, творил в 
областта на изкуството на кни-
гата и изкуството на шрифта, 
носител на международната 
награда „Гутенберг“ на кмета 
на град Лайпциг за постиже-
ния в изкуството на книгата. 

Честването е част от събити-
ята, свързани със 120-годиш-
нината на НХА, и ще бъде от-
белязано с голяма изложба на 
няколко поколения български 
художници на шрифта от 50-те 
години до днес (Галерия „Шип-
ка 6“ на СБХ, 4 – 27 октомври), 
посветена на научноизследо-
вателската и творческата дей-
ност на проф. Йончев (Гале-
рия „Академия“, 24 октомври 
– 18 ноември) и международен 
симпозиум „Мястото и ролята 
на България в развитието на 
кирилската писмена система 
като трета европейска офици-
ална азбука“ (Галерия „Акаде-
мия“, 25 – 26 октомври). Сред 
участниците в симпозиума са 
Иван Русев от Германия, рабо-
тещ в областта на типография-
та, Лукас де Гроот – световно-
известен дизайнер в областта 
на типографията и шрифта, 
преподавател в Берлин, и Кра-
сен Кръстев – преподавател по 
типография в Американския 
университет в Дубай.

100-годишнината от рожде-
нието на проф. Йончев е повод 
да отбележим особено важно-
то, значимо и незаменимо мяс-
то, което големият интелектуа-

Васил Йончев – биографични данни:
1916 – роден на 22 ноември в Ар-

банаси. 
1935 – 1940 – студент в Худо-

жествената академия, София, жи-
вопис, проф. Борис Митов. Ди-
пломна защита. 

1944 – член на СБХ. 
1944 – 1945 – учител по рисува-

не, Пловдив. 
1945 – художник в „Народно ко-

оперативно издателство“. 
1954 – 1955 – художник на списа-

ние „Наша родина“. 
1955 – 1966 – художник на изда-

телство „Народна култура“. 
1962 – 1966 – преподавател по 

шрифт в Националната художест-
вена академия, София; 1966 – 1971 
– доцент в катедра „Оформление 
на книгата и шрифт“; 1972 – 1982 – 
професор в катедра „Оформление 
на книгата и шрифт“; 

1983 – доктор на изкуствозна-
нието. Илюстратор и оформител 
на книги. 

1985 – починал на 10 май в Со-
фия. 

Теоретични трудове за изку-
ството на шрифта и книгата: 

1965 – „Шрифтът през вековете“. 
1977 – „Книгата през вековете“. 1
1982 – „Древен и съвременен 

български шрифт“. 
1997 – „Азбуката от Плиска, ки-

рилицата и глаголицата“, посмърт-
но. 

Награди: 
1959 – сребърен медал от Меж-

дународната изложба на изкуство-
то на книгата (IBA) – Лайпциг. 

1966 – специална награда от кон-
курса „Най-добра българска книга 
(Шрифтът през вековете)“. 

1967 – златен медал от Междуна-
родната изложба на изкуството на 
книгата (IBA) – Лайпциг („Шриф-
тът през вековете“). 

1968 – международна награда 
„Гутенберг“ на кмета на град Лайп-
циг от Международната изложба 
на изкуството на книгата (IBA). 

1970 – сребърен медал от Меж-
дународната изложба на книгата, 
Москва. 

1971 – златен медал от Междуна-
родната изложба на изкуството на 
книгата (IBA) – Лайпциг („Шриф-
тът през вековете“). 

1977 – златен медал от Междуна-
родната изложба на изкуството на 
книгата (IBA) – Лайпциг („Книгата 
през вековете“); специална награда 
за най-добра книга от Национал-
ния конкурс за дизайн и полигра-
фическа изработка. 

1978 – специална награда за 
критика и изкуствознание на СБХ 
(„Книгата през вековете“). 

1982 – златен медал от Междуна-
родната изложба на изкуството на 
книгата (IBA) – Лайпциг („Древен 
и съвременен български шрифт“); 
специална награда на СБХ за висо-
ки постижения в илюстрацията и 
оформлението. 

1983 – специална награда на СБХ 
за високи постижения в изкуство-
то на българската книга и илюс-
трацията. 

Виден теоретик и основател  
на шрифтовата ни школа

лец, теоретик, преподавател и 
общественик заема в българ-
ската култура, и силното вли-
яние, което оказва и днес като 
основоположник на академич-
ното образование по шрифт и 
калиграфия, формирал съвре-
менния възглед за графичната 
форма на българската писмена 
система.

В условията на засилващ 
се обществен и професиона-
лен интерес към съвременния 
български шрифт и все по-за-
дълбочаващия се проблем за 
двойния стандарт в графична-
та форма на нашата писменост, 
честването по повод годиш-
нината на проф. Йончев е въз-
можност да бъдат представени 
постиженията на българската 
школа в шрифтовото изкуство, 
да бъде повдигнат отново въ-

просът за нейното бъдеще и да 
се предизвика обществен дебат 
за българската идентичност в 
национален и международен 
план, както и за ролята на об-
разованието, държавната ад-
министрация и обществото в 
неговото решаване.

Съвпадението в отбелязва-
нето на 100-годишнината от 
рождението на проф. Йончев 
и 120-годишнината на НХА 
не е случайно. Той е стожер на 
Академията – водеща държав-
на институция във висшето 
специализирано обучение в 
областта на графичния дизайн, 
изкуството на книгата, шриф-
та и типографията, в която на 
принципно правилната основа 
се създават национални шриф-
тови форми. Цел на НХА е да 
се постигне основна и богата 
шрифтова палитра, с която не 
само държавната администра-
ция, но и медиите като цяло, 
отделните социални групи и 
индивидуалности като ползва-
тели ще налагат и развиват съ-
временната естетическа мярка 
– разграничаване на малките 
(редовните) букви от главните. 
Друга основна цел на Акаде-
мията е въвеждането на този 
Кирилски графичен еталон във 
всички нива на визуалната ко-
муникация – както в България, 
така и по света.

Проф. Васил Йончев

Св. Климент Охридски

Поучение в памет 
на апостол и мъченик

Братя, каква полза за човека, ако придобием и цял свят, а погу-
бим душата си или я ощетим? С какво лице ще изкупим душата си 
от мъката, ако тук не се откажем от злото и не се покаем или ако 
не помогнем на бедните?

Но нека отсега нататък да се потрудим усърдно да влезем през 
тесните врати във вечния живот, сиреч чрез въздържание и пост. 
А истинският пост е това: не само да се въздържаме от храна или 
от питие, но да отбягваме всеки грях, понеже той погубва душата, 
и да изтощаваме плътта си чрез страдания и мъки заради Христа, 
с каквито този блажен мъченик ... (казва се името му) извърши 
подвиг, предаде тялото си на страдания и удари, и на безчестна 
смърт заради Христа, Божия Син. Затова и сега той сияе в Божия-
та слава повече от слънчево сияние и за негов помен нашият Гос-
под Бог извършва дивни чудеса и изцеления. Този, който с вяра 
почита паметта му, се избавя от греховете си и от всяка беда ще 
се избави.

И тъй, братя, нека ревностно да последваме неговия пример и 
също така да вършим добри дела! Защото и той беше човек като 
нас, но възненавидя всяка злоба, а възлюби Божията благодат и 
милост.

Нека се потрудим и ние да го възлюбим, за да бъдем синове на 
Бога и участници в Неговото царство, като прославяме Светата 
Троица – Отца и Сина и Светия Дух. Амин!

Това е едно от най-ранните Климентови слова, може би възник-
нало още по време на Моравската мисия.

Превод Атанасий Бончев



Акад. Дмитрий Лихачов и журналистът Петко Тотев  
разглеждат  вестник „За буквите – О писменехь“

Скулпторът Станислав Корчев пред своята творба –  
бюст на акад. Дмитрий Лихачов, поставен в квартал „Обеля“. 

Архитект на камерния монумент е Венцеслав Йочколовски 

На 9 декември 1980 г. аме-
риканският писател Норман 
Мейлър пише по повод гибел-
та на Джон Ленън: „Напусна ни 
един гений на Духа“. В човеш-
ката история има личности, 
чиято съдба и чийто характер 
са ги поставили в необичайна 
роля – да бъдат нещо повече 
от обикновени човешки съще-
ства. Тези рядко срещани хора 
се оказват в особената ситуа-
ция да бъдат необикновени, да 
бъдат образец не за това, което 
човекът е, а за това, което чове-
кът може да бъде, да бъдат ге-
нии на Духа. През 2005 г. Цве-
тан Тодоров посвещава книга-
та си „Спомен за злото, изку-
шение по доброто“ на такива 
непознати личности от близ-
ката история – например на 
оцелелите от концентрацион-

ните лагери. Такива са Жермен 
Тийон, Албен Камю, Махатма 
Ганди или ... баба Тонка Обре-
тенова. Това са личности Х, не 
само защото често са слабо по-
знати на широката аудитория, 
но и защото имат Характер и 
това ги прави Хора с главно Х, 
заради което винаги са и забе-
лежителни Хуманисти. Една от 
тези необикновени личности 
на ХХ век е и Дмитрий Сергее-
вич Лихачов. 

Човешките характери често 
се каляват и развиват от труд-
ната и особена съдба. Така е и с 
Дмитрий Лихачов, който е пре-
живял няколко големи прело-
ма в живота си – заточението 
в трудов лагер, обсадата на Ле-
нинград през войната, загубата 
на любимата му дъщеря. Тези 
изпитания не само не са сло-

мили човечните му качества, 
а напротив – калили са ги и са 
ги развили до такава степен, 
че да се превърнат в образец, в 
стожер на човечността и чест-
ността. Това превръща инте-
лектуалната и професионал-
ната му дейност в това, което 
първоначално е означавала ду-
мата „професия“ – призвание, 
мисия, защита на ценности. 

Като един от най-забележи-
телните медиевисти, литера-
туроведи и защитници на Кул-
турата на своето време, като 
истински и винаги честен учен, 
Лихачов изключително цени 
уникалността на България и на 
българската култура и книжов-
ност. Хора от неговия калибър 
не могат да ценят нещо и да 
не се превърнат в негови най- 
добри приятели. Ето защо Ли-
хачов е и един от най-страст-
ните, верни, обичащи и всеот-
дайни приятели, които българ-
ският дух и българската култу-
ра някога са имали. 

„Най-важните неща са не-
видими за очите“ – пише Ек-
зюпери в „Малкия принц“. 
Това, което Лихачов обикна в 
България, е най-важното – не-
видимото за очите – нейният 
Дух. Той ни помага да разберем 
мащаба на българската култу-
ра като изключителен духовен 
феномен в историята на чове-
чеството. И същевременно ни 
помага да разберем и големи-
ната на малките неща, защото 
именно те са това, които от-
ключва приятелските чувства 
– топлотата, обичта и верност-
та в човешките сърца. 

Лихачов обикна България 
заради мащабите на невидимо-
то – хилядолетната българска 
духовна и книжовна традиция, 
но и заради очарованието в 
миниатюрността във видимо-
то – градинките пред къщите, 
цветята по первазите, човеш-
ките и човечните измерения 
на малките църквици и на мал-
ките улички; и в усмивките, 
шегите и искрената топлота в 
погледите на хората. В това от-
ношение Дмитрий Лихачов е и 
откривател – той е откривател 
на съкровища. А едно от съ-
кровищата, които е открил – не 
само за себе си, но и за нас, а 
и за всички, които четат и ще 
прочетат текстовете му, това е 
онова все още живо съкрови-
ще, което пазим у нас – в тра-
дицията ни, но и в сегашните 
ни нрави и живи сърца и души 
– съкровището на българската 
култура и духовност. 

Ето защо паметникът на 
Дмитрий Лихачов е намерил 
своето наистина подобаващо 
място в столичния квартал 

Обеля, в някогашното китно 
българско селце Обеля. Разпо-
ложението (ситуираността) на 
паметника в пространството 
отговаря на това, което самият 
Лихачов би нарекъл „екология 
на културата“. Там той е наме-
рил своето място не само във 
физическото, но и в метафи-
зичното време-пространство 
– в културния хронотоп на гра-
да. Това е и главното условие, 
за да бъде наистина паметник 
– нещо, което да напомня и да 
припомня онези необичайни 
стойности, за които произве-
денията на Дмитрий Лихачов 
отварят очите ни да ги преоце-
ним. Наоколо са всички онези 
неща, които големият руски 
и общочовешки хуманист об-
икна в България – китните 
градинки и дворчета, малките 
улички и цветята по прозор-
ците, зеленината и пейзажът, 
който опасва Софийското поле 

Държавата на духа
28 ноември 2016 г. – 110 години от рождението 

на Дмитрий Сергеевич Лихачов
Д-р Петър Д. Канев

във венеца от планини. Обеля 
е недобре известен квартал на 
София, чието очарование е не-
опознато от столичани, точно 
както очарованието на бъл-
гарската култура и духовност 
е непознато за света. И именно 
тук е и мястото на паметника 
на откривателя и приятеля им 
– Дмитрий Лихачов.

Паметникът се намира на 
централно място в паркчето, 
в което играят деца, събират 
се младежи, разхождат се въз-
растни хора и майки с колич-
ки. Към него води централната 
улица в Обеля, която наскоро е 
кръстена на Лихачов – тя тръг-
ва от метростанцията, минава 
покрай паркчето и покрай па-
метника на големия хуманист, 
минава покрай храма – покрай 
трите църквици на Обеля – и 
завършва на местната агора – 
на някогашния селски площад 
с кметството и с централната 
градинка. 

Под бюста на Лихачов върху 
постамента са изписани кри-
латите му думи, които е добре 
всеки един от нас по-често да 

си припомня – на себе си и на 
децата си. Те гласят: 

„Плътта на българската 
държава създаде Аспарух, 
нейният дух – Кирил и Мето-
дий. И чуждите завоеватели 
не можаха да победят тази 
държава на духа, защото в 
защита на българския народ 
в плътен строй стояха ези-
кът, писмеността, литера-
турата.“

Паметникът на академик 
Дмитрий Сергеевич Лихачов 
беше тържествено открит пре-
ди една година в присъствието 
на представители на софий-
ската научна и културна об-
щественост – с поздравление 
от кмета на град София и от 
Светия Синод на Българската 
православна църква. Проче-
тени бяха и поздравления от 
потомците на Дмитрий Лиха-
чов, от директора на Научно-
изследователския институт за 

културното и природното на-
следство „Дмитрий Лихачов“ 
Арсений Миронов, от Николай 
Малинов – председател на На-
ционалното движение Русофи-
ли, от представители на руско-
то посолство и от ученици от 
столични училища.

Инициативата за поставяне-
то на монумента е на Нацио-
налното движение Русофили, 
с подкрепата и съдействието 
на общинската власт на сто-
личния район Връбница. Сред-
ствата за издигането на памет-
ника са осигурени от Нацио-
налното движение Русофили и 
спонсори. Автор на проекта е 
арх. Венцислав Йочколовски, а 
скулптор – Станислав Корчев.

Акад. Дмитрий Сергеевич 
Лихачов бе дългогодишен член 
на Международния редакцио-
нен съвет на Кирило-Методи-
евския вестник „За буквите – 
О писменехь“. В негова памет е 
кръстена и една от библиотеч-
ните зали на Университета по 
библиотекознание и информа-
ционни технологии в София. 

Първият паметник на Св. Св. Кирил и Методий в Мурманск. 
Именно на Мурманск принадлежи първенството по възраждането на 
Деня на славянската писменост през 1986 г. В знак на признателност 

българската страна дарява на града паметник,  
който е точно копие на паметника в София, открит 1990 г.



Красимира Александрова 
е родена в Шумен. Завършва 
българска филология в Шу-
менския университет „Кон-
стантин Преславски“. Спе-
циализира мениджмънт на 
културата в Нов български 
университет. Била е директор 
на Регионалната библиотека 
„Стилиян Чилингиров“ в Шу-
мен. От 2013 г. е преподавател 
в Университета по библиоте-
кознание и информационни 
технологии, където до начало-
то на 2016 г. е ръководител на 
Лабораторията по библиотеч-
ни технологии, комуникации 
и информиране – LibLab. 

Първи ноември – Ден на на-
родните будители! Празник на 
духовното извисяване и стре-
межа към усъвършенстване. 
Ден – символ! Символ на дос-
тойнство, традиция и духо-
вност! 

„... животът само тогава е 
ценен, когато е вдъхновен от 
идейност, от стремеж; само 
тогава животът е съдържате-
лен и смислен, когато е обзет 
от идеализъм, когато душите 
и сърцата трептят за хубаво-
то, националното, идеалното, 
а това е вложено в образите 
и творенията на всички ония 
наши дейци, които будиха на-
шия народ в дните на неговото 
робство, които го водиха към 
просвета и национална сво-
бода през епохата на Възраж-
дането и които му създадоха 
вечни културни ценности през 
неговия свободен живот... Ми-
нистерството на народното 
просвещение определя деня пър-
ви ноември, деня на св. Йоана 
Рилски, за празник на българ-
ските будители, за празник, да 
го наречем, на големите бълга-
ри, който да се превърне в култ 
на българския народен гений: 
отдавайки почит към памет-
та на народните будители.“

Този откъс от Окръжно пис-
мо от 24 май 1923 г. на Стоян 
Омарчевски – министър на 
народното просвещение, дати-
ра на Деня на народните буди-

Ден на народните будители 
Доц. д-р Красимира Александрова, 

директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

тели. Денят Първи ноември е 
историческа дата в календара 
на българската култура. Иде-
ята за честването му възниква 
във време на духовна разруха, 
когато българското общество 
губи своя възрожденски идеал 
и духовните си устои. Време, 
което не е много различно от 
настоящето ни. Но независимо 
от трудностите и разочарова-
нията, във вековната си исто-
рия българската нация оцеля-
ва и се възражда благодарение 
на общите усилия на личности, 
които днес с признателност и 
гордост наричаме будители. 

Библиотеката принадлежи 
към тези притегателни места, 
в които се дава възможност 
за сближаване на хора и идеи, 
обединяване в каузи и пости-
гане на взаимно удовлетворе-

ние. Това е и мисията на На-
ционалната библиотека „Св. 
Св. Кирил и Методий“, която 
има привилегията да пази без-
ценното духовно богатство 
на България. Съградена като 
храм на духа, тя до днес си ос-
тава такъв, защото ревниво 
пази традициите и културна-
та ни история. Тя е мястото, 
което възпитава поколения 
българи в любов към знание-
то и уважение към човешките 
ценности. Основана през 1878 
година, днес НБКМ е най-го-
лямата библиотека в страната 
и най-старият културен ин-
ститут в следосвобожденска 
България. Във фондовете й се 
съхраняват близо осем мили-
она регистрационни единици. 
Сред тях е най-старият кни-
жовен паметник на кирилица 
„Енински апостол“ – ръкопис 
от XI век, открит през 1960 г. 
при ремонт на храма „Света 
Параскева“ в село Енина. Друг 
уникален документ е един-
ственият запазен славянски 
препис „Сръбска (Софийска) 
илюстрована Александрия“ на 
ръкопис от XV век на антична 
повест с обширен цикъл от ми-
ниатюри. 

Връщайки се към завети-
те на будителите, виждаме, че 
едно най-важните им послания 
е да се отстояват традицията и 
националната идентичност, за-
щото държава, която не помни 
миналото си, няма бъдеще. 

Доц. д-р Красимира Александрова

Камино де Сантяго
Eдно пътуване към себе си,  

но може би ще има още подобни 
маршрути в бъдеще

Сантяго е дало идея на Радио Прага да създаде поклоннически 
маршрути в Чешката република, които да са по стъпките на Све-
тите братя Кирил и Методий. Камино де Сантяго е уникална дес-
тинация за своята религиозна принадлежност, но и духовна цел и 
наистина, маршрутът все повече се ползва с голяма популярност. 
Но в стила на съвремието мнозина изминават големите разстоя-
ния без абсолютно никаква религиозна мотивация – просто жи-
веят в трансформация със собствената си воля. Силата пред умо-
рата, пътуването сред природата, спокойствието, тишината, но 
също така усилията ден след ден, борбата с болките, превръщат 
преживяването в нещо като победа над обикновеното в живота. 

Това е „едно пътуване към себе си“, както го е нарекъл чешкият 
математик и пътешественик Жан Франтишек Бим, защото, ходей-
ки, потъваме към мисълта, че сме част от мистична експедиция, 
продължаваща вече с векове. Въображението също така придава 
духовност, че по един или друг начин ние сме като истинските пи-
лигрими.

В действителност себеусещането като част от Вселената и Исто-
рията е не само посветена на Камино де Сантяго, но се интересу-
ва от всичко, до което се докосваме. Това е накарало Жан Бим да 
се ангажира, за да намери подкрепа и направи подобен маршрут, 
с който да бъде отбелязана мисията на Кирил и Методий, която 
също преминава през половината от Европа, като се започне от 
Изток, когато те донасят от Солун писмеността на славяните до 
Велика Моравия. 

Забележителна стъпка по този път е да се види плочата на църк-
вата „Св. св. Кирил и Методий“, поставена в памет на убитите от 
групата, ликвидирана от нацисткия наместник в Чехия Хайдрих. 
В Гестапо била получена дезинформация, че атентатът е осъщест-
вен от двама чешки пилоти, които били емигрирали във Велико-
британия и които били укрити от съселяни на роднините им от 
село Лидице. На 4 юни Хайдрих починал, а Хитлер изпаднал в шок 
и бяс. Точно в този момент Хайнрих Мюлер влетял при фюрера 
с предварително поднесената му дезинформация и той наредил 
безжалостни мерки спрямо извършителите и техните укриватели 
помагачи. Лидице трябвало да стане изкупителна жертва зара-
ди събитието. Оказало се обаче, че всички заговорници и атен-
татори не се укривали сред селяните на Лидице, а в криптата на 
катедралния православен храм „Св. св. Кирил и Методий“, кой-
то бил на Чешката православна архиепископия под юрисдикци-
ята на Сръбската православна църква по това време. Най-голям 
шок предизвикала тази новина у пражкия архиепископ Горазд II, 
който по време на тези събития се намирал в Берлин и който бил 
единственият непосветен в тайната организация.

След многократни атаки и акции със сълзотворен газ немски-
те военни части довеждат пожарна кола, за да се опита да залее 
криптата… Най-голямата лична трагедия от всички е преживял 
Горазд II, който след процеса е бил оправдан напълно, но останал 
без паство и свещенослужители. 63-годишният духовен водач сам 
предпочел смъртта пред позора и ведно със своите виновни архи-
ереи избрал концентрационния лагер. Впоследствие цялото иму-
щество на Чешката православна архиепископия към Сръбската 
православна църква било конфискувано.

Архиепископ Горазд още като младеж под името Матей Павлик 
е писал трудове върху мисията на светите братя. На 4 септември 
1942 г. е бил доброволно екзекутиран.Худ. Калин Николов



Наскоро участвах в една 
конференция за глобалните 
промени и съдбата на Бъл-
гария през XXI век, на която 
присъстваха представители 
на различни научни области 
– философи, социолози, пси-
холози, историци, изкуствове-
ди, лингвисти. Дебатираха се 
теми от историята, правото, 
езика, изкуството, глобалните 
промени и т.н. Участниците в 
конференцията подробно се 
спряха на различни аспекти на 
безкрайния български преход. 
И за пореден път стана ясно, 
че на този въпрос му липсва 
нещо, като и този път не се 
отвори дума, всъщност напра-
во отсъстваше литературата, 
която да изяснява прослову-
тия преход и очертае неговите 
контури.

Това е обяснимо. Има фило-
софия на историята, правото, 
езика, изкуството, естетиката, 
правото, глобалните промени 
и пр., но няма философия на 
литературата. Да, има теория 
на литературата, има филосо-
фия на литературната история, 
но философия на литературата 
липсва. Защо? Навярно защото 
литературата е самодостатъч-
на, тя няма нужда от допълни-
телна философска интерпрета-
ция. Тя е самото Високо Слово! 
Истинското Слово, което е в 
кръвна връзка с изначалното, 
което както може да сътворява, 
така може и да заличава. Сло-
вото е по-силно от най-силно-
то лекарство и по-опасно от 
най-страшната отрова… Сре-
щу отровата винаги се намира 
противоотрова. Но противо-
слово срещу Словото няма. 
Дори само защото то най-мал-
ко също трябва да е Слово!

В това изказване няма да га-
дая пътищата, по които Силвия 
Томова е стигнала до Словото, 
нито ще изричам предсказа-
ния за бъдещото развитие на 
авторката на романа „Милост 
за приятелите“, който е посве-
тен на прословутия ни преход 
и на новите времена, които 
настъпиха вследствие дири-
жираните промени в България 
преди повече от четвърт век. 
Чел съм достатъчно научни и 
художествени книги за този 
несвършващ наш преход и не 
вярвах, че нещо, посветено на 
тая толкова преекспонирана 
тема, вече може да ме впечатли. 
„Милост за приятелите“ обаче 

една от целите на налаганите с 
пълна скорост глобалистични 
схеми е именно дехуманизира-
нето на литературата, обособя-
ването й като матрица за про-
изводство на маса от повърх-
ностно запознати с моралното 
познание потребители, а не на 
естетически развити духовни 
личности. 

Романът „Милост за прияте-
лите“ на Силвия Томова е раз-
рез на  действителността ни, 
която все повече се лишава от 
оптимизма на надеждите. Той 
е точна, майсторски разгър-
ната дисекция на нашия свят, 
в който не стихват стълкнове-
нията и конфликтите – скри-
тите форми на перманентната 
война; мирът и свободата са 
непрекъснато провокирани и 
елиминирани, националните 
граници и международните 
принципи са застрашени; не-
преодолима става пропастта 
между богатството и бедност-
та; обществена норма са вече 
корупцията и организираната 
престъпност, високата безра-
ботица е постоянно явление и 
наблюдаваме социалния крах 

на милиони хора. Като съпро-
тивителна реакция спрямо со-
циалните проблеми и духовна-
та деградация се появяват хора 
и цели организации, които под 
маската на връщане към из-
конните традиции и възражда-
не на традиционния морал се 
стремят да наложат радикални 
течения и движения. 

Но романът „Милост за при-
ятелите“ е интересен не само 
със своята актуалност, а и с 
начина, по който авторката е 
постигнала съзвучието с про-
блемите на съвремието ни. То-
мова притежава запомнящ се 
индивидуален стил, темпори-
тъмът на текста е умело балан-
сиран; типизацията на героите 
и случките са подчинени на 
естествения изказ. Всъщност 
авторката е създала свое дока-
зателство за истината, че кога-
то темата, сюжетът, фабулата и 
същинското словесно месиво 
попаднат в ръцете на майстор, 
се превръщат в един от ония 
самуни, които са не само хляб, 
а с неповторимия си аромат, с 
формата и изумителния вкус 
са символ на нашето детство, 
на израстването и доказването 
ни като личности.

Наистина „Милост за при-
ятелите“ е роман-въпрос, ро-
ман-метафора. Всеки отговор 
в търсене на истината е съд-
бовен за нашето битие, макар 
прозрението за смисъла на съ-
ществуването да не ни е даде-
но. Затова ако използваме един 
своеобразен оксиморон, няма 
да възразим на твърдението, 
че въпросите, а не отговори-
те са предизвикателства пред 
читателите на новата книга 
на Силвия Томова „Милост за 
приятелите“.

Накрая ще си позволя да пе-
рифразирам един наш поет и 
ще кажа, че истинският писа-
тел не е съществително, а гла-
гол, и то единствено в сегашно 
време – Е. Затова с писателя се 
говори винаги на живо, очи в 
очи.

Здравей, Силвия Томова, 
глагол в сегашно единствено 
време!

Творецът е глагол в сегашно  
единствено време

Слово на Мюмюн Тахир, произнесено на представянето на романа  
на Силвия Томова „Милост за приятелите“

опроверга това мое неверие 
– за първи път всеобхватно и 
хуманистично, в литературно 
произведение се представят 
преходът и новото време.

Книгите, казва Умберто Еко, 
се пишат не за да им вярваме, а 
за да разсъждаваме по тях, за-
щото ако не говорят за реално-
то битие, говорят за възможно-
то битие. Казано иначе – те са 
вариант на бъдещето, писан в 
сегашно време и така става из-
лишен въпросът, дали си заслу-
жава създаването на художест-
вена литература днес, когато 
и физическото, и духовното 

пространство са пренаситени с 
безчет копия на Франкенщайн, 
а символът на вдъхновеното 
творчество Пигмалион се мяр-
ка сегиз-тогиз в някоя съвсем 
епизодична роля. Въпросът 
донякъде е риторичен, защо-
то в самото ни сътворение е  
заложена необходимостта от 
доброта и нежност, от топлина 
и целеустременост, от търсене 
на смисъла и превъзходството 
на духа над материята. Затова 
си заслужава да се създава ду-

ховна, некомерсиална, морал-
на художествена литература. 
Днес и винаги. 

Не харесвам преразказване-
то като доказателство, че гово-
рещият или пишещият са наяс-
но с обекта, за който се изказ-
ват. По-важно – и като цяло, и 
в частност – е да се определи 
отношението на дадена творба 
към ония ценности, които са 
в основата на хуманистичния 
характер на изкуството. Защо-
то е видно и с просто око, че 

Снимки Анджела Димчева

Силвия Томова

София Несторова: 
„...Това е социално чувст-

вителна книга, която започ-
ва като поглед през ключал-
ката, за да разкрие неочак-
ваната панорама на обеща-
ното, но неслучило се по 
очаквания начин бъдеще...“



Четене. Картина от Жул Бретон (Франция, 1827-1906).
Маслени бои върху дъска. 

Композицията изобразява възрастен мъж, който  седи в едно 
кресло и с брадичка се е опрял на бастуна си, като внимателно 
слуша четенето от младата жена. В скромната обстановка словото 
е пренесло героите на картината в друг свят, с други измерения за 
хода на времето и значението на случващото се, което  в момента 
е сред реалните ценности на двата нарисувани персонажа.

Тазгодишното издание на най-голямата изложба за модерно  
изкуство в света „Документа 14“, заедно с Франкфуртския пана-
ир на книгата кани издатели, автори и просто симпатизанти да 
дарят книги, които са били забранени сега или в миналото, за да 
ги включат в инсталирането на "The Book Parthenon" на аржентин-
ската художничка Марта Минухин. Необходими са около 100 хи-
ляди тома. Книжният Партенон е построен там, където през 1933 
г. под контрола на  лидерите на нацистката партия са били изго-
рени около 2000 книги в знак на протест срещу „не-немски дух". ISSN 1312-3785 
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Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като 
българи... Той ръководил целия народ като един човек, водейки ги не с насилие, а доброволно по тесния и стръмен път към 
Христа. Те били привличани не само от магическата сила на неговите мъдри слова и съвети, но и от многото чудеса, които 
Христос извършвал чрез своя верен служител. Той дарявал на слепите прозрение и на немите ясен говор, лекувал беснуващи, 

изцерявал чрез молитва и докосване болни от треска, бидейки винаги готов гонител и на всяка друга болест, поради което дори 
възкресил с молитвата си детето на един човек... Изобретил и други форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които 

изнамерил мъдрият Кирил. С тях написал цялото боговдъхновено Писание, похвални слова, жития на свети мъченици и преподобни 
и свещени песни, на които с усърдие научил по-способните си ученици, а достойните от тях издигнал до свещенически сан.

Из „Кратко житие на Св. Климент Охридски“ (Охридска легенда) от Димитрий Хоматиан
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