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ТАМ ДЕТО ЗНАНИЕ ЖИВЕЙ

В навечерието на 24 май винаги се се-
щаме за мястото и значението на образо-
ванието в живота ни. Още в годините на
Възраждането българите са проумели, че то
просветлява всеки, дава му крила за досто-
ен живот. Поетът Стоян Михайловски ще
напише след Освобождението вдъхновена
ода за устрема на народа ни към светли
бъднини, чийто апогей ще станат стихове-
те: “Напред! Науката е слънце, /което във
душите грей” И по–нататък: “Народността не
чезне, /там дето знание живей!” Вдъхновен
от тези огнени думи – учителят – компози-
тор Панайот Пипков ще положи направо на
черната дъска нотите на песен, която зави-
наги ще влезе в душите ни като възторжен
химн на българската просвета и култура.

С каквито и трудности да сме се
сблъсквали през годините, на каквито и из-
питание да сме били подлагани, никога не
сме загърбвали школото си. Не го загърб-
ваме и днес. Но вместо да го изведе на ви-
соко, уж демократичното ни общество след
промените през 1989-а, го натовари с про-
блеми, каквато в предишни времена не е
имало. Препъвано от беднотия и грубо по-
литиканство, газено от глупави реформи,
обезлюдени селища, ошашавени учители и
“изтървани” подрастващи, образованието ни
е стигнало дъното. Докато някога мислехме
за задължително средно образование, сега
неграмотността е поголовна. А тенденция-
та е още по-обезпокоителна. По данни на
Националния статистически институт през
2014 г. общообразователното училище са
напуснали 13 000 ученици. И по–голямата
част от тях – 11 800, са от системата на ос-
новното образование /до VIII клас/. Това е
станало главно по семейни причини – 42, 7
на сто от напускалите деца. Още 10 на сто
са загърбили училището поради нежелание
да се учат. Не е трудно да разберем, че не
само бедността, а и липсата на всякакъв
стремеж у някои хора, особено от малцин-
ствените групи, е в основата на това нера-
достно явление. Както и играта на безплод-
ни реформи на сменящите се управници.

Ще сложим ли някога край на тази тре-
вожна тенденция и кога?

БЛИКА НЕЙДЕ ПЕСЕН

Избуяват пъпки, кипрят се цветя.

Иде с тихи стъпки

вредом пролетта.

И ти става мило като гледаш как

слънце подранило

се усмихва пак.

й с любов пилее сребърни лъчи.

В утрото се реят

грейнали очи.

Вятърът унесен приказки шепти.

Блика нейде песен,

розов цвят цъфти...

Петър ДИНЧЕВ

Що ми е мило и драго, че се е пролет пукнала.

160 години от
рождението на

Константин Величков
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почит

Петко Тодоров Франгов

(1855-1931) е роден в село Бяла
черква и учи при легендарния
Бачо Киро.

Става и негов помощник-учи-
тел, като в същото време подо-
брява образованието си. После
сам учи, децата е село Горско
Сливово и заедно с отец Матей
Преображенски основава там чи-
талище и революционен комитет,
участва с пълно въоръжение
(пушка, сабя, револвер) в четата
на Бачо Киро и поп Харитон и с
другите юнаци отбранява Дря-
новския манастир. На 7 срещу 8
май е един от щурмувалите турс-
ката блокада и успява с неколци-
на въстаници да се отскубне от
преследвачите и да се укрие в
една пещера. Сетне се завръща
в Бяла черква и там се крие дълго
на различни места. След Осво-
бождението става свещеник в
местната черква “Св. Димитър”.
През 1880 г. издава първата ле-
тописна книга за Априлското
въстание. Деен участник в борба-
та с оръжие в ръка, но и писател,
той с книгата си предхожда спо-
мените за въстанието на Захари
Стоянов и Стоян Заимов. Участва
като свещеник-доброволец в
Сръбско-българската война. От
1887 до 1889 г. е депутат в Пето-
то народно събрание. Основава
Поборническо-опълченско дру-
жество.

Пише книги, драми, пътеписи,
биографии на въстаници. Издир-
ва и публикува най-пълен списък
на участници, в Дряновската епо-
пея. Неговата най-важна книга е

ПОБОРНИКЪТ ОТ БЯЛА ЧЕРКВА

“Белочерковската чета в Дрянов-
ския манастир”.

През 1926 г., по случай 50-го-
дишнината от славната епопея,
участва в юбилейното тържество
и произнася прочувствена реч от
името на живите поборници. От-
казва се от поборническа пенсия
и служи в черквата до последния
си дъх. Умира покосен от ин-
фаркт. Заради мащабната си дей-
ност като революционер, обще-
ственик и писател се ползва с го-
лям авторитет и уважение. Посе-
щават го видни личности: Петко
Каравелов, Андрей Ляпчев,  Ди-
митър Петков, Никола Генадиев,
Антон и Димитър Страшимирови,
Иван Вазов. С Иван Вазов има
интересна история. През 1917 г.
той заедно с Евгения Марс посе-
щава за няколко дни Бяла черква
и се среща там с Петко Франгов,
с когото отдавна си кореспонди-
рат. По стар православен обичай
Вазов се навежда да му целуне
ръка, но Франгов я издърпва. “Но
защо?”, изненадан пита Вазов.

“Защото аз съм обикновен свеще-
ник, а Вие сте Патриарх!”, отгова-
ря скромно Петко Франгов.

поп  Петко Франгов

Илия  ПЕХЛИВАНОВ

Книгата на Петко Франгов за
кървавите събития през април
1876 г.
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Той е голямо име в нашата история. Не само

защото устоява националната ни кауза като дълго-
годишен екзарх на Българската православна черк-
ва. Родолюбец, получил високо образование в чуж-
бина, разгънал широка културно-просветна дей-
ност, той допринася твърде много за духовния по-
дем на нацията.

Екзарх Йосиф, чието светско име е Лазар Йов-
чев, е роден на 15 май 1840 година в Калофер. Уче-
ник на даскал Ботьо Петков /баща на гениалния
български поет Христо Ботев/, той проявява голя-
мо старание и ученолюбие. Затова продължава
образованието си в куручешменското и френското
католическо училище в Цариград.  Видели интелек-
туалните му заложби, състоятелни калоферци по-
емат издръжката му за продължаване на образо-
ванието му във Франция, където от 1864 до 1870
година учи и завършва право и литература в Па-
риж.

След завършването си работи като съдебен
кандидат, а после е секретар на Българската ек-
зархия в Цариград. По това време дейно сътрудни-
чи на вестниците „Право” и „Македония”. Става и
главен редактор на първото специализирано изда-
ние за култура и литература в годините на Българ-
ското възраждане – списание „ЧИТАЛИЩЕ”. И дава
много от себе си за неговото  популяризиране, ук-
репване и все по-добро списване.

Приел монашеството с името Йосиф, той е про-
тосингел на българския екзарх във Видин /1872 г./
През 1876 година е избран за ловешки митропо-
лит, а през 1877-а – за български екзарх. Останал
и след Освобождението в Цариград /чак до Бал-
канската война/, той има значителни заслуги за
организирането и развитието на черковното и про-
светното дело в Тракия и Македония.

След 1912 година се установява в София. Про-
тивник е на русофобската политика на Фердинанд.
Утвърден е за почетен член на Българското кни-
жовно дружество, което по-късно се преименува в
Българска академия на науките.

Изявен публицист и мислител, екзарх Йосиф
оставя значително творческо дело – статии, разка-
зи, есета, размисли и бележки на религиозни, фи-
лософски и обществено-политически теми. Той по-
пуляризира просветно-еволюционните възгледи за
света, човешката природа, историческото развитие.
Студията му за Френско-пруската война е първата
военно-историческа работа на български език. Осо-
бен интерес проявява към класическата френска
философия и литература. Значима следа оставя в

ØÈÐÎÊÎ ÑÊÐÎÅÍÀ ËÈ×ÍÎÑÒ
175 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Åêçàðõ Éîñèô I

областта на етиката и морала. Вълнува се от про-
блема за усъвършенстването на човека. Трудът,
според него, издига човека до собственото му обо-
гатяване, тъй като божественото не е нищо друго
„освен идеала за усъвършенстването, към което че-
ловечеството се стреми непрестанно чрез съвърше-
ното развитие на способностите си”.  Според него
усъвършенстването се осъществява в труда, чрез
развитие на неговите способности. А няма труд без
действие, няма действие без вземането на реше-
ние. Но именно вземането на решение, израз на
свободата на волята, е абсолютно зависимо от
дълга, т.е., от моралния фактор, независим и все-
властен, неподчинен на нищо друго освен съвест-
та. „Всичко, що съм – пише той – мисълта ми е в
сърцето ми, тялото, което обогатявам и с което си
служа. Само аз не завися освен от съвестта си, аз
съм воля всесилна и свободна”.

Екзарх Йосиф си отива от белия свят на 15 юни
1915 година. Но родолюбивото му дело не е забра-
вено. И няма да бъде забравено.

Петър ЧИБУКОВ

Åêçàðõ Éîñèô I
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огнища

Народно
читалище
“Априлов -
Палаузов” в
Габрово е ос-
новано на 26
д е к е м в р и
1861 г. а за
помещение
му е отстъпе-
на одаята на
църквата „Св.
Троица”, из-
ползвана пре-
ди това от Де-
в и ч е с к о т о
училище. Из-
брано е ръко-
водство наче-
ло с Иван Ма-
нафов и то съдейства за

пренасяне
на библиоте-
ката на Васил
Априлов, която за първи път става достояние на
гражданството. В скоро време читалището урежда
библиотека, а книгите (общо 1 029 тома) са разпре-
делени в 11 отдела. Членове на настоятелството,
вдъхновени от идеите на Г. С. Раковски, правят не-
успешен опит за въстание против османската власт.
Това ги принуждава да емигрират и естествено чи-
талищната дейност заглъхва.

През 1871 г. настоятелството наема за читалищ-
ни нужди къщата на Христо Дюстабанов (баща на
революционера Цанко Дюстабанов) и то отново ста-
ва душата на града. Настоятелството взима под
своя закрила двама младежи от Македония и из-
праща за българските училища там 350 буквара.
През декември 1872 г. настоятелството подготвя
тържествено посрещане на търновския митрополит
Иларион Макариополски. Читалищните членове са
главните деятели и на театралното дело. Първата
пиеса е „Многострадална Геновева”, подготвена от
учителя Илия Христов през зимата на 1872 г. След
построяването на Умниковото училище (1892) те-
атралните постановки и сказките се пренасят в са-
лона на училището, разположен на втория етаж.
Това е златното време за Габровското читалището
и продължава до 1908 г. Учредителното събрание
за възобновяване на читалището става през август
1893 г. То получава името „Априлов-Палаузов”, а

ÃÍÅÇÄÎ ÍÀ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÒÀ

на следващото
с ъ б р а н и е
присъстващите
избират ръковод-
ство от 15 члена с
председател Ва-
сил Грудов (кмет
на Габрово), под-
председател Иван
Пецов и касиер
Йонко Калпаза-
нов. В устава е за-
писано, че читали-
щето трябва „да
възбужда интере-
са към четене и с
това да спомага за
нравственото и
умствено издига-

не на своите
членове”. Приело
имената на двама
бележити габровс-

ки възрожденци – Васил Априлов и неговия пръв
съратник Николай Палаузов, читалището неотмен-
но защитава високата културна мисия на тези ро-
долюбиви българи. От създаването си до наши дни
то се утвърждава като един от центровете на
българската духовност и култура. Любителското ху-
дожествено творчество, просветната и образова-
телна работа са в основата на неговата дейност.
През последните години и понастоящем в читали-
щето активно репетират и концертират детски и
смесен хор за школувано пеене „Априлов-Палау-
зов”, вокалните групи „Габровски напеви” и „Незаб-
равка” – детски състав за български народни танци.
Днес. клубът за спортни танци „Ритмика”, клубът за
народни танци „9/8 БГ”, сдружението по изкуства-
та, формациите за модерна хореография – шоу
балет „Магия” и „Мега Дене“, клубът „Актуални съби-
тия” при Габровската организация на слепите са
съвременни форми за занимания по интереси. Вся-
ка година читалището провежда конкурса „Априло-
ви литературни награди” и детския конкурс „Много-
ликото изкуство”. Настоятелството осъществява ус-
пешно партньорство с всички културни организации
и институции в Габровска област във връзка с раз-
лични събития, годишнини и празници.

„ЧИТАЛИЩЕ“

Това красиво “гнездо” приютява
голяма част от културата на Габрово
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Създадено през 1914 годна от група родо-
любиви българи, читалището в гр. Баня, об-
щина Карлово, носи имената на светите бра-
тя Кирил и Методий.

Първите сбирки се провеждат в стаите на ста-
рото училище, а първата театрална сцена е пло-
щадката пред него.

През 1952 г., с доброволния труд на местното

население, започва строителството на сегашния чи-
талищен дом, официално открит през 1956 г. Биб-
лиотеката разполага с 11600 тома литература от
различни области на знанието и обслужва жители-
те и от съседните села, почиващи и гости на курор-
та. Отговорник за библиотечния фонд на читали-
щето е Таня Христова. Женската вокална група за
патриотични и народни песни е създадена през 1994
г. от 10 ентусиазирани любителки на песента, сега
в групата пеят 24 жени; своя аудитория имат група-
та за художествено слово и детската вокална група
„Веселите момичета”. Танцовата формация „Зор-
ница” е създадена през 1978 г. и в нея участват 20
певици и 20 танцьорки на възраст от 8 до 15 годи-
ни. Групата за изворен фолклор съществува от 1979
г. като самодеен колектив към читалището и е впи-
сана в представителната листа на Министерство

ÆÈÂÈ ÑÚÊÐÎÂÈÙÀ

на културата като едно от 5-те живи човешки съкро-
вища за България. Носител е на званието „Пред-
ставителен ансамбъл” и на златен медал от Коп-
ривщица (2010). Изпълнителският стил на групата
носи своята специфика с т. нар. „гърлено” пеене,
характерно единствено за гр. Баня.

Грижливо през годините са запазени носиите,

които са на повече от един век, без да са добавяни
или премахвани елементи от украсата им. В създа-
дената през 2008 г. представителна детска кукерс-
ка група участват деца от 7 до 14-годишна възраст.
Клубът за народни танци „Тракийка” има своите
успехи в танцовото изкуство с участията си в мест-
ни празници и в национални фестивали. Значим
принос за развитието на читалището има бившият
му председател Иванка Муратева.

„ЧИТАЛИЩЕ“

Много и разнообразни са проявите на читалището в град Баня.
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традиции

Четиристотин гай-
ди дадоха старта на
дълго чакания събор
на Роженските поляни
в Родопите. Малки
гайдарчета и доайени
в бранша слязоха от
гората и засвириха
като един, за да спе-
челят бурните апло-
дисменти на многохи-
лядната публика.
Само до обед по ли-
вадите се стекоха над
30 000 души, уточни-
ха от полицията. Офи-
циалното откриване
направи патронът на
възкръсналото след
девет години
прекъсване мегасъби-
тие президентът Ро-
сен Плевнелиев.

Със звън от дузи-
на родопски чанове
на сцената държавни-
ят глава призова да
пазим българския
фолклор, традиции и
обичаи. „От Роженс-
кия събор води началото си прочу-
тият оркестър „100 кабагайди“, оттук
тръгна песента „Излел е Делю хай-
дутин“ в изпълнение на славната
Валя Балканска, за да отпътува за

Космоса като едно от най-великите
постижения на човешката цивилиза-
ция“, напомни от сцената държавни-
ят глава.

Химнът на Родопите „Бяла съм,

×ÅÒÈÐÈÑÒÎÒÈÍ ÃÀÉÄÈ ÏÈÑÍÀÕÀ×ÅÒÈÐÈÑÒÎÒÈÍ ÃÀÉÄÈ ÏÈÑÍÀÕÀ×ÅÒÈÐÈÑÒÎÒÈÍ ÃÀÉÄÈ ÏÈÑÍÀÕÀ×ÅÒÈÐÈÑÒÎÒÈÍ ÃÀÉÄÈ ÏÈÑÍÀÕÀ×ÅÒÈÐÈÑÒÎÒÈÍ ÃÀÉÄÈ ÏÈÑÍÀÕÀ
ÍÀ ÐÎÆÅÍÍÀ ÐÎÆÅÍÍÀ ÐÎÆÅÍÍÀ ÐÎÆÅÍÍÀ ÐÎÆÅÍ

Ñàìî äî îáåä íà ëèâàäèòå ñå ñòåêîõà íàä
30 000 äóøè

бяла, юначе“, с който са откривани
не един и два събора на поляните,
отново звуча на церемонията.

На три сцени до неделя ще се
надпяват и надиграват над 8000 из-
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пълнители и танцьори от цялата
страна. Сред тях има и чужденци,
записани за индивидуални изпълне-
ния, като холандците проф. Мейс
Мюлер и съпругата му Селин ван
Дулкен, които били пленени от кра-
сотата на Родопите и родния фолк-
лор още преди години. Най-малкият
участник бе Стоян Стоянов от с.
Българин, Харманлийско, а най-
възрастният – гайдарят Илия Кади-
ев на 86 г. Емблемата на събора пре-
ди 9 години – бай Стою Чонгаров, от-
ново извади пищова и гърмя с него.

На обед сцените замлъкнаха за
половин час и пред тях се изви пра-
во хоро, на което се хванаха много
гости. Това ще бъде традиция през
трите дни на събора с амбиция да
се извие най-дългото българско
хоро. Местен животновъд демонст-
рира технология за направа на овче
сирене отпреди 500 години, показа-
ни бяха и над 300 животни от раз-
лични породи. Гостите станаха сви-
детели и на стригане на овце.

Сийка СУРКОВА

ÑÚÁÎÐÈ ÍÀÑÚÁÎÐÈ ÍÀÑÚÁÎÐÈ ÍÀÑÚÁÎÐÈ ÍÀÑÚÁÎÐÈ ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÍÀÐÎÄÍÎÍÀÐÎÄÍÎÍÀÐÎÄÍÎÍÀÐÎÄÍÎ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Така е отколе. Потребността на
хората от празнично настроение из-
виква огнената стихия на народните
събори /в началото те се наричат
просто сборове/. Свързани с остана-
ли от далечните езически времена
обичаи или големи християнски
празници, те пламват в различни го-
дишни времена. Кукерски игри,
къпанки и тодоровденски кушии има
на много места през зимата. Краси-
ви момински задявки и люлки-полю-
лейки стават през пролетните праз-
ници Цветница и Гергьовден. Овал-
ваненето  по ранната утринна роса
и нагазването в разстланата на мег-
дана жарава се случва по Еньовден
и Костадиновден в началото на ля-
тото...

Край черкви, параклиси и мана-
стири насъбралото се мнозинство
приветства с весели подвиквания
момите и ергените, жените и мъже-
те, които вдъхват живот на
възкръсналите традиции, а после
всички се хващат за ръце и му друс-
ват жизнерадостни български хора.
Няма да забравя какво въодушевле-
ние предизвикваха у мен празници-
те пред параклиса “Св. Св. Костан-
тин и Елена” в родното ми село Пат-
риарх Евтимиево, край манастирите

– “Света Неделя” /Араповския ма-
настир/ и “Св. Богородица” /Бачков-
ския манастир/ до асеновградски-
те села Златовръх и Бачково. Му-
зикантите надуваха до спукване
свирките си, а възрастни и млади
скачаха, възторжено, като за пос-
ледно.

В началото на шейсетте годи-
ни на миналия век се зароди нова
традиция – съборите-надпявания.
На Предела, на Рожен, в Грамати-
ково и на други места се събираха
хиляди българи да видят и чуят
най-гласовитите певци и певици от
своя край, а авторитетни специали-
сти като Петко Стайнов, Филип Ку-
тев, Коста Колев и др. определяха
най-точно премерената класация.
Така изгряха звездите  на Бойка
Присадова, Янка Рупкина, Руска
Стоименова и много други.

Продължение на чу-
десната традиция стана
националния събор на на-
родното творчество във
възрожденска Копривщи-
ца, който привлече внима-
нието не само на наши, а
и на безброй чуждестран-
ни почитатели на българ-
ския фолклор.

След промените през
1989-а новата традиция
уж продължи, но големи-
те трудности, които споле-
тяха страната ни, дотолко-
ва разреди регионалните
и националният събор, че
мнозина вече бяха ги от-
писали. И изведнъж се
разчу, че отново ще ги
има. И на Рожен, и на Коп-
ривщица, и на други мес-
та. Няма съмнение, че
“височайшето” решение
се посрещна с радост и
въодушевление.

Защото ще слушаме и гледаме
красиви народни песни и обичаи, ще
се радваме на неповторими българс-
ки дарования. Екнат ли гайди, кавали
и гъдулки, викнат ли вдъхновени пев-
ци и певици, сърцата ни ще се из-
пълнят с национално самочувствие и
гордост. Дано само съпътстващите
полеви кебапчийници и ресторанти с
гръмки оркестри не изместят духа на
съборите, както се е случвало не ряд-
ко в миналото. А и от изпълнителите
да чуем нови неща, а не да ни заси-
пят познати образци от радиа и теле-
визии.

Нека са ни честити възстановени-
те български народни традиции. И дай
Боже да постоплят поизстиналите ни
за родолюбие души.

Петър ПЕТРОВ
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63 НАГРАДИ НА
СЪБОРА В РОЖЕН

Възроденият след близо 10 го-
дини пауза национален събор на на-
родното творчество и животновъд-
ството в Рожен събра повече от 350
хиляди души и раздаде точно 63 на-
гради на фолклорни формации и ин-
дивидуални изпълнители. Макар на
пръв поглед призовете да изглеждат
доста, добре е да се знае, че през
двата дни на четири сцени в плани-
ната се изявиха повече от 8000 уча-
стници. Сред тях са най-младият и
най-възрастният свирач на каба гай-
да – 5-годишният Костадин Маргари-
тов и 86-годишният Илия Кадиев. И
двамата са от Смолян.

Освен огромни дози фолклор и
родолюбие за посетителите на събо-
ра имаше изложение на занаяти,
фермерски състезания, представяне

на различни породи животни, кули-
нарни шоута, конни атракции, мобил-
ни музейни експозиции, дегустация
на млечни продукти.

КЕБАПЧЕТА
СТИГНАХА 3 ЛЕВА,

БИРАТА СЕ
ПРОДАВАШЕ
ЗА 2-3 ЛВ.

За присъстващите на събора за
народно творчество и животновъд-
ство имаше палатков лагер с дено-
нощна охрана на поляните, а турис-
тическият бранш чака поне 15 ми-
лиона лева от нощувки в околните
населени места и курорти. Заради
натовареното движение преди от-

криването се получиха задръствания
по пътя.

Едно кебапче в 15-те ресторан-
та се продаваше от 1, 50 до 3 лв., а
килограм чеверме – за 35 лв. Бира-
та вървеше по 2-3 лв., а кафето на
места струваше 2 лв.

традиции
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Обичам поезията на Димитър Златев. Заради
нейната топлота и човечност я обичам, заради
дълбокия й лиризъм и красива образност, заради
интимността и гражданския й патос. Затова посре-
щам всяка нова поетична книга от него с изключи-
телен интерес, уверен, че ще съпреживея всяко
вълнение на лиричния му герой. И можех ли да ос-
тана равнодушен, когато разтворих “Съжителство
с XXI век” – стихосбирката, която поетът е насочил
към тревожното ни време, натоварило ни с толкова
много болка и дарило ни с толкова малко радост. И
преди нея Златев е изплаквал страданието от зло-
честата участ на родината в тези години на лъже-
демокрация, но този път елегичният му тон е доми-
ниращ. Осланената му душа ридае, като вижда как
“се рони брегът на заветната българска вечност”,
как “синовете на изгнаници/ се лутат по държави
чужди”, а бедните дядовци могат да виждат само в
съня си внуците, от които сега ги делят “океана и
два материка”. И ако прокуденият се завърне след
години като притчовия блуден син, ще го срещнат
“иконата, семейните портрети..., /със засъхнали
сълзи.”… “Отсъства майчино обятие/ и бащина ръка
– да я целунеш”.

П о -
н е с ъ л
п о к р у -
сата от
време ,
к о г а т о
всички
“живеем
в дни
безми -
лостни
и жал-
ки”, по-
е т ъ т
призна-
ва с гор-
чивина
отговор-
ност та
на свое-
то поко-
ление ,
че е
п р о и г -
рало за-
вета на предците: “Ний, о слепи Самуилови войни-

ци – /вървяхме след водачи еднооки, прехапали в
страх устни и езици, /като добитък за пазарна сто-
ка” / стих. “Безпътица”/ И застава с наведена глава
пред родината: “Пред тебе, майко, се червя от срам,
/че мисля повече за своята кожа; /наместо псалми
в светлия ти храм/ с гнева са и съвестите да трево-
жа” / стих. “Към родината – 2”/. И ще продължи още
но-категорично в стихотворението “Вина”: “Духът ми
болен разпнат е на кръста /на чуждата и моята
виня”.

И къде да намери утеха, освен при най-близкия
си човек, при любимата, с която е делил радости и
скърби цял живот: “Наше “циганско лято”, /от спо-
мени свидни съгрята, /Има в него и пролетни пес-
ни, и есенно злато” / стих. “Циганско лято”/. И още:
“Издържахме със теб изпитните немалки. /И не само
година – без една петдесет!/ Те в олтара семеен
весталка, / Аз – закрилник, баща и поет... “ /стих.
“Пред златната сватба”/.

Искрена, честна и човечна поезия предлага на
читателите Димитър Златев със стихосбирката си
“Съжителство с ХХI-ви век” и прониква дълбоко в
душите ни. За да ни развълнува и пречисти.

                                          Петър КРЪСТЕВ

И СЕ РОНИ
БРЕГЪТ

Димитър Златев
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позиция

Ще отгатнете ли коя е тя?
Собствената ни страна. Бълга-
рия! Някога я възпявахме като
страната на розите, но тя се
превърна в страната на намръще-
ните хора. Искате да ме опровер-
гаете? Сърдите се. Болезнено е
да си го признаем, но е така. Дос-
татъчно е само да излезем на
улицата и да се вгледаме в лица-
та на хората. Влезте в което и да
е учреждение. Идете в община-
та, в пощата, влезте в магазина,
в трамвая и автобуса... Преди
двайсетина години, седнала в
дъното на един мадридски авто-
бус, наблюдавах пътниците, кои-
то там се качват само от първата
врата. Всяка жена, независимо от
възрастта си, от фигурата си,
стъпваше на пътеката със само-
чувствието на газела, с усмивка,
с излъчване, което сякаш искаше
да каже: „Вижте ме! Аз съм най-
красивата жена на света” или „Аз
съм най-щастливата жена!” А
мъжете излъчваха увереност и
достойнство, качества, които ис-
тинските жени ценят у мъжа. Си-
гурно и Хемингуей така ги е на-
блюдавал по времето, когато
„прескачал” от Франция до Испа-
ния, за да ни каже, че лицето
също е портрет.

У нас, уви, усмивката е рядък
дар!

„Какво направихме ние, че
отгледахме това поколение, кое-
то мрази?... Вижте лицата им!” –
питаше се неотдавна в интервю
за телевизията и призоваваше
към размисъл изтъкнатият маги-
страт Константин Пенчев.

Лицето изразява сърцето,
пише във Вечната книга. Днес
учените го обясняват по друг на-
чин – те са установили, че емо-

циите се изписват доста точно
върху човешкото лице и пред-
ставляват сигурен извор на ин-
формация относно моментното
ни преживяване (професор Рух –
Цюрих). Но какви сигнали от
сърцето достигат до лицето на
нашенката, че усмивката й труд-
но разцъфва? На нас може и да
ни е все едно дали ни се усмихва
някой, с когото имаме работа, но
дошлият от странство се стряс-
ка. Може би пък гостът не знае
другата мъдрост – че не бива ни-
кога да се съди за хората по
външността (изречена от великия
Ла Фонтен...) Но фактът си оста-
ва: нашата усмивка е рядко цве-
те. И това е първото, което стряс-
ка чужденците, не само западня-
ците.

През 1997 годи-
на французойката
мадам Мари-Клод
Консини, съпруга на
бившия вече пред-
седател на Френс-
кия Червен кръст,
искаше да подпома-
га няколко наши до-
мове за сираци. Бе
пристигнала в нача-
лото на септември,
за да зарадва деца-
та с подаръци, нуж-
ни им за училището.
Беше ден-два пре-
ди първия учебен
ден, влязохме в
книжарницата, за
да купим тетрадки,
химикалки, книжки и
други подобни. На-
ложи се да почака-
ме. Продавачката
бе напрегната, не-
любезна, изнерве-
на. Забравила бе
навярно, че когато

се усмихва, жената е по-красива
и привлекателна. Възпитаната
французойка обаче не се
въздържа и когато подаваше на
продавачката дължимата сума,
поиска да й преведа следващите
нейни думи: „Усмихнете се, най-
сетне, моля! Толкова пари ви из-
сипахме накуп...” Резултатът бе
отрицателен.

Припомням си този случай

всеки път, когато вляза в квартал-
ната поща. Казвам на служител-
ката добър ден. Не ме поглежда,
няма отговор. Подавам й писмо-
то. Препоръчано, моля ви! Тя ми
казва сумата. Подавам й я: Запо-
вядайте, казвам. Няма отговор.
Връща ми рестото и квитанция-
та. Благодаря, госпожо! –

СТРАНАТА НА НАМРЪЩЕНИТЕ ХОРА
„Мечтая си цялата наша нация поне за минута

да се усмихне едновременно и да мисли позитивно.”
                                                                                         Проф. Стефан Данаилов
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продължавам с надеждата да чуя една цивилизо-
вана реплика. Не би! И паралелът с французите
например или с испанците идва от само себе си.
„Мерси, мадам!”, „Мерси, мосю!” – не им омръзва
да повтарят и винаги с усмивка. Тези думи чува
гостът не само в столицата, а даже в едно градче,
голямо колкото средно наше село. Абе тия хора
нямат ли проблеми, какво толкова се усмихват?! –
ще си рече нашенецът. Сигурно имат, но чиновни-
ците в тези страни преминават задължителен курс
по общуване. А вероятно и предварителен тест, за
да се установи дали са подходящи за работа с хора.

Общуването е нелек труд, натоварващ, то изис-
ква определени качества на личността. Но още по-
натоварващ и за тях самите, ако го правят като на-
шите чиновници, неовладели все още така нарече-
ната административна усмивка, която помага на чо-
века да не издава действителното си състояние,
мисли и чувства.. Разбира се, че и тук има изклю-
чения. Но ние говорим за ония, с намръщени, поня-
кога стигащи до озлобление лица, особено към
възрастните хора. „Те ги мразят!” – това ще си по-
мисли човек, когато слуша грубостите към белоко-
сите и приведени, недочуващи или недовиждащи
хора в кварталната поща (особено в дните за пен-
сиите), в автобуса или на централния пазар… Дали
пък някои млади не са пропуснали да прочетат при-
казката за жителите на оная държава, където ца-
рят заповядал на поданиците си да изморят всички
възрастни хора. И бедите ги налетели – защото кни-
гите все още не съществували и нямало кой да на-
учи младите на тънкостите в отглеждането на пше-
ницата. Добре, че един мъдър син спасил стария
си баща, а той пък спасил всички, като ги научил на
онова, което те не знаели… Но това е друга тема.

Според учените имало осемнайсет вида усмив-
ки. Дали включват в класацията нашата измъчена
усмивка? Тя, разбира се, няма нищо общо с оная –
естествената, която озарява лицето, сякаш отвътре
слънце го е огряло. „Не ми било ясно слънце, най
ми била сама Неда...” Няма я вече Неда от народ-
ните ни песни. Можем да проверим, като се поглед-
нем в огледалото и се опитаме да се усмихнем...
То и домовете ни не са усмихнати – вероятно като
израз на вътрешното ни душевно състояние. В да-
лечната вече 1978 година се замислих за това, пъту-
вайки през унгарските села – дворовете им подре-
дени, къщите – украсени, пред къщите – виещи се
лозници, но и много цветя, декорации. Да не гово-
рим за германците, в чиито дворове ще видите вся-
какви украшения: пъстри керамични чинии по тера-
сите, на много места е закачено дървено колело –
символ на движението, на истинския живот. И цве-
тя, много цветя пред домовете! Така е и във Фран-
ция: саксии, преливащи от цветя – по парапетите
на мостовете, по прозорците на къщите, по стълбо-
вете на електрическите лампи… Цветята – като ус-
мивка, като поздрав към преминаващия.

„Страната на усмивките” – така наричали далечен
Тайланд и вероятно това е тайната на магнетизма, с
който привлича милиони туристи отблизо и далеч.

Кубинците пък имат принцип: Да направиш най-

малко седем комплимента на ден, за да ти бъде
хубав денят. Ще бъде хубав, разбира се, защото и
ти ще получиш поне толкова комплименти, което
значи – ще се усмихнеш много пъти. В Хавана, ако
девойката пресича пред автобуса, шофьорът няма
да я „благослови”, както той си знае, а ще рече за-
качливо: „Внимавай, малката! Защото твоите роди-
тели вече са възрастни и калъпът е строшен!” Как
да не се усмихнеш?! Как да не се трогнеш на об-
ръщенията им: „Чуй ме, мое слънце, мое небе, мое
сърце!...” „Но Куба е далече, а ние сме в България”
– възразявате категорично.

Ех, шопе!...

Авторката с поета Любомир Левчев

Текстът е от новата книга на Мария Вла-
димирова – Галишка “Страната на намръще-
ните хора”
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Ловеч е разположен на гра-
ницата на Дунавската хълмиста
равнина и предпланините на
Стара планина. На 150 км. на за-
пад е София, на 30 км. на юг е
Троян, на 30 км. на север е Пле-
вен и на 30 км. на изток е Сев-
лиево. Намира се от двете стра-
ни на река Осъм, която излизай-
ки от скалиста теснина, прави
няколко извивки между хълмо-
вете „Стратеш“, „Хисаря“ и „Баш
бунар“. Релефът на околности-
те е хълмист и силно пресечен.
Следите от човешка дейност да-
тират от най-дълбока древност,
за което решаваща роля играе
благоприятното разположение
на града между планината и рав-
нината, както и наличието на
река. Откритите в ловешките пе-
щери останки свидетелстват за
активно човешко присъствие от
старокаменната, новокаменната,
бронзовата и желязната епоха.
През IV-III в. пр.хр. тук живеят тра-
ките. Главен източник за проучва-

не на техния живот са тракийските
погребения от околните села Смо-
чан, Слатина, Горан, Славяни и
Дойренци, както и находките от
хълма „Хисаря“ и централната
градска част. След завладяването

на траките от рим-
ляните през I век
сл.хр. на римска
пътна карта е от-
белязана попътна-
та станция Мелта,
която е локализи-
рана  в  днешния
Ловеч. По-късно
във  времето  на
Римската империя
тук  се  изгражда
римска  попътна
станция наречена
Президиум. Разпо-
ложена е на римс-
кия път, част от
който може да се
види и до днес в
околностите  на
града. Чрез стан-
цията градът уча-
ства в римската
т р а н с п о р т н а
връзка  Ескус-
Сторгозия -Три -
монциум и Серди-
ка-Одесос. Наме-
рените материали
при разкопки  на
хълма  „Хисаря“

свидетелстват за заселването на
славяни в началото на VI век.

Малко са сведенията за разви-
тието на града по времето на
Първата българска държава. Ос-
новно те са от разкрития среднове-
ковен некропол от X век в местнос-
тта „Баш Бунар“. През XI век градът
се споменава във връзка с нахлу-
ването на печенеги и техни военни
действия с Византия през 1059 г.

Ловешката средновековна кре-
пост е известна от времето на Вто-
рата българска държава. Разполо-
жена е върху хълм, който по-късно
е наречен „Хисаря“. Тук през 1187
г. е решителната битка между
въстаническата армия на Асенев-
ци и Византия. Подписаният мирен
договор отбелязва признаването на
Втората българска държава.

През XIV век Ловеч е владение
на деспот Иван Александър от рода
Шишман, син на деспот Срацимир
и Елена. През 1331 г. Иван Алек-
сандър е избран за български цар.
По негово време в околностите на
града е построен и функционира
като книжовно средище манастирът
„Рождество Богородично“, наричан
още „Ястреб“. Около 1324-1325 г. в
Ловеч е роден българският цар
Иван Срацимир, втори син на Иван
Александър от първия му брак с
влахинята Теодора Басараб.

Ловешката крепост е сред пос-
ледните завладени по време на ос-

наследство

Â ÎÁßÒÈßÒÀ ÍÀ ËÎÂÅ×

Мостът на Кольо Фичето

Паметникът на Васил Левски в гр. Ловеч
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манското нашествие. Събитието е
около 1446 г. През 1520 г. е описан
в османски данъчен регистър. Све-
дения за града от XVII век дават
Хаджи Калфа, Филип Станиславо-
вич и Евлия Челеби. Според пос-
ледния градът е търговско-занаят-
чийски център.

Първите сведения за развити-
ето на града през епохата на
Българското възраждане дават
пътешествениците Ами Буе, Фе-
ликс Каниц. Основни занаяти тук са
табашкият, железарският, абаджий-
ският, кафтанджийският и др. Лов-
чанци са и добри бакали, фурнад-
жии, халачи, кафеджии, кюркчии и
др., което показва разнородна сто-
панска дейност. Към това следва да
се добави търговската дейност в па-
зара на Османската империя и Ев-
ропа. В края на XVII и началото на
XVIII век градът е наречен заради
богатството си Алтън Ловеч (Зла-
тен Ловеч). От 1780 до 1784 г. Ло-
веч се развива най-бурно. Според
някои данни населението надвиша-
ва 20 000 жители. Приблизително
такъв брой население (19 575 жи-
тели) градът достига отново едва
през 1959 г. В административно от-
ношение най-продължително вре-
ме е кааза към Никополския санд-
жак, а по-късно към Търновския
санджак.

Културното развитие се основа-
ва върху дейността на манастира
„Рождество Богородично“. Най-из-
вестните негови ръкописи са „Треб-
ник“ (съхраняван в Рилския манас-

тир) и преписа на Бориловия сино-
дик (съхраняван в Санкт Петер-
бург). На 1 януари 1870 г. е учреде-
но Ловчанското читалище „Наука“.
Към него е уредена библиотека,
изнасят се сказки, вечеринки, не-
делни четения, а през същата го-
дина е изнесена първата театрал-
на пиеса „Райна княгиня“.

В квартал „Вароша“ се откриват
безплатни и достъпни за всички
деца училища: Горнокрайско и Дол-
нокрайско (1846-1847), а през 1870
г. девическо училище. Учител в Гор-
нокрайското училище през 1847-
1849 г. е Петко Славейков. През
1872 г. учителят Михаил Радосла-
вов въвежда звучната метода на
обучение и възрастовото разпреде-

ление на учениците по класове.
По време на Руско-турските

войни от XVIII и XIX век градът че-
сто има оперативно значение за
хода на бойните действия. По вре-
ме на Руско-турската война от 1784
г., Ловеч е обсаден от руската вой-
ска и при действията е изгорен.
Населението му драстично намаля-
ва до 4600 жители, а основният
поминък запада за дълго време. По
време на Руско-турската война
(1806-1812) руските войски два
пъти освобождават Ловеч на 17 ок-
томври 1810 г. и 12 февруари 1811
г., с което е попречено на османс-
кото настъпление в Северна Бълга-
рия.

Ловеч е известен като център
на Вътрешната революцион-
на организация на Васил
Левски. Ловешкият револю-
ционен комитет е провъзгла-
сен за „Привременно прави-
телство“ (Вътрешен центра-
лен революционен комитет).
Левски редовно посещава
града в периода 1869-1872 г.

През 1872-1874 г. май-
стор Никола Фичев изгражда
единствения по рода си на
Балканите Покрит мост.
Впоследствие е изгорен до
основи (1925) и възстановен
през 1931 г.

„ЧИТАЛИЩЕ“

Ловешката средновековна крепост

Изглед от квартал “Вароша”
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В понеделник сутринта сест-

рата ми донесе листа на болния,
приет късно снощи от дежурния ле-
кар. Към отбелязаното от него, тя
добави още една подробност – с
влизането в отделението, човекът
сложил ръка на устата и се запъ-
тил към банята, успели обаче на-
време да му донесат съд да
повърне. През нощта донякъде му
се повдигало, после спал спокой-
но, а щом отворил очи, поискал да
узнае дали са съобщили на зетя
му.

 Някои от болните привиквах

в кабинета, него навестих в стая-
та. Бяха го настанили на четвър-
тото легло до прозореца, на дру-
гите три лежаха мъже все от села-
та под хълмовете. Заварих ги да
си бъбрят, очевидно доволни от
съседството си. Довчера и негово-

Дългогодишен военен лекар, достигнал да чин полковник,
Паун Тенев винаги е носил в себе си призванието на белет-
риста. И от години публикува разкази, очерци, есета, при-
емани радушно от известни български писатели като Ни-
колай Хайтов, Рашко Стойков, Иван Храстов. . Изпод перо-
то му са излезли цяла поредица книги: “Белият вятър”,
“Пъдпъдъци за супата на лекаря”, “Стъпки по въздух и вода”,
“ Селски хроники”...

Паун ТЕНЕВ

то легло заемаше мъж от същия
край, тъй че влезех ли в стаята,
въпреки малко спарения въздух,
виждах поле и треви, меки пъти-
ща и залези над хълмовете, и то-
гава и сега скъпи и мили на ду-
шата ми. Новият болен изглеж-
даше як селянин, с ръце лопа-
ти, които, ако се наложеше, биха
обърнали цялото поле. Седнах
до него и го попитах откога и
къде точно го боли корема. Той
веднага отрече да е получавал
някога или напоследък болки в
корема, поразмърда се и изказа
съмнение доколко това стоене
тук е полезно, а не напразно гу-
бене на време. Колко по-хубаво
е човек да върши нещо, откол-
кото да се изтяга. Погледнах пак
ръцете лопати, отпуснати крот-
ко край тялото му, които плаче-
ха за работа. Мъжът пак помоли
да съобщим на зетя му. Обещах
да му позвъня.

– И сестрата снощи обеща.
– Аз не забравям.
Той повярва и се успокои.
– Значи не те боли корема –

подех отново. – Кажи ми тогава
кога започна да повръщаш?

– Вчера, надвечер. Тази сут-
рин едва се сдържах. Сега рядко
ми се повдига, само като по-
мръдна главата. Ако гледам на-
право няма, само ако завъртя гла-
вата.

Ето как повръщането бе под-
вело дежурния лекар. Причината
беше извън стомаха, трябваше
да насочим търсенето в друга
посока. За да запълня една пау-
за, попитах какво е вършил вче-
ра. За малко той се понапрегна,
бръчките на челото му се по-
сгъстиха.

– А-а-а, вчера... Преди да пад-
на или по-късно?

– Падна ли? Къде? От какво
падна?

ЗЛАТНАТА МИНА

разказ
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Вече знаех, че ще се разпри-
казва, приготвих се да го изслу-
шам, щях да се намеся само в
случай, че започне разказа си от
ланшния сняг.

– Отидохме да вдигаме лю-
церната. Предния ден я обидах
да видя какво е, що е. Беше се
вдигнала росата. Ах, каква лю-
церна! Второ косило, мекичка.
Душа. Като казвам душа, значи
душа, един мирис, времето едно
хубаво. Викам на жената да си я
приберем, доде не е хванало ня-
кое време. Имаш ли превоз, не е
въпрос кога ще тръгнеш. Не се
молиш никому. Впрягам магаре-
то. Дий напред. Младо, пъргаво,
скача по пътя. Хубаво магарен-
це. От старата магарица ми ос-
тана. Тя беше научена на всичко
и ако не беше толкова стара...

– Пристигнахте на люцерна-
та. После?

– Отначало товарехме двама-
та с жената, тя от единия, аз от
другия край. Като се изравни ка-
руцата, качих се да среждам и
останах горе. Жената продължи
да подава с вилата отдолу. По-
даде ми насъбраната купчина,
дръпва магарето до другата. При
местенето клечах горе, пазих се,
доде колелото хлътна в една
бразда останала от поенето, ка-
руцата от тази страна се наведе
и ме хвърли на земята.

– Излиза, че си спомняш
всичко.

– Всичко. Сам паднах, сам
станах.

– Тогава заболя ли те някъ-
де?

– В началото бях уплашен?
По-късно взе да ме наболява
тука...

Той се пипна по тила и про-
следи с поглед сестрата, която
излезе от стаята.

– Нека съобщи на зетя. Нека
му се обади.

Уверих го, че обаждането ще
бъде първата ми грижа, щом се
върна в кабинета.

– Чуе ли, веднага ще дойде.
Много ме уважава. Има защо. Как
няма да дойде? Аз го направих
човек, оправих го за цял живот –

пари в книжка, кола, апартамент.
Ето ти ключа, събуй се и влизай,
живей, ако ти се живее. Сега съби-
раме с жената за бала на внучки-
те. Куклички, две живи куклички.
Решили сме и двете да окичим
със злато – на китките, на ушич-
ките, където може и където се
вижда...

Изпратих го в рентгеновото
отделение за снимка на шийните
прешлени. Как се дърпаше само
преди да склони да легне на но-
силката. Една сестра тръгна ре-
дом с количката. Тъкмо ми доне-
соха снимката, пристигна и зетят
– гладки, червени бузи, из-
хвръкнало напред кръгло корем-
че, опънало до спукване ризата от
трико.

По пътя изглежда зетят бе
обмислил предложенията си:

– Не е ли по-добре да си го
вземем вкъщи? Вчера ги хванала
паниката, ако бях тука... Един га-
стрит, голяма работа. Какво тол-
кова? У дома и храната е по-дру-
га, пък и сред близки ще се чув-
ства по-спокоен. Искам да кажа –
психически. А как е привързан към
стоката, не я ли види един ден,
полудява. Има ли смисъл да ос-
тава тука, щом не го боли нищо?

– Прав сте, наистина няма да
остане тук, защото се налага пре-
местването му в друго отделение.
При падането вчера, ясно личи на
снимката, си е счупил един пре-
шлен на шията.

– Сериозно ли е?
– Не е леко.
– И колко ще лежи? Дълго ли?
Отговорът сякаш вече не го

интересуваше. В светлия летен
ден той се бе загледал през про-
зореца, мисълта му бродеше
някъде далеч оттук. Устните му
помръднаха, като че ли брояха
или пресмятаха нещо. Когато пак
се върна, той заскърца със зъби,
взе да стиска и разпуска пръсти-
те на ръцете, в объркаността и
възбудата хвана един стол за об-
легалката и без нужда го подмес-
ти.

– Точно сега ли? Как можа точ-
но сега? Той ми гледа три крави,
смятах да купя още две да станат

пет. Пет крави, пет чудесни расо-
ви животни. Е, виждали сте ги как
лежат или пасат в ливадите. Като
в цветна картичка. Как можа?
Сега е време да се събира фура-
жа, време за...

И като ме погледна в очите,
каза:

– Знаете ли какво нещо е?
Знаете ли какво губя? Отпред
слагаш, отзад тече. Слагаш пля-
ва, слама, люцерна, малко нещо
концентрат, отзад тече чиста
пара. Мина. Истинска златна
мина.

Паун ТЕНЕВ
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Всеки народ има по един

поет, възпял родината и родния
си език така, че дава на народа
си самосъзнание за достойнство
заради принадлежността именно
към този род, дава му самочув-
ствие, а народът му се отплаща с
признателност за вечни времена:
Юго, Шекспир, Сервантес, Пуш-
кин, Мицкевич... , които човече-
ството припознава и като свои
духовни бащи. Такъв поет за нас
е Иван Вазов – зажаднее ли ду-
шата ни за българското, тръгва-
ме към чистия, към непресъхва-
щия кладенец, наречен Иван Ва-
зов, разгръщаме страниците на
книгите му и духът ни се възраж-
да. Но защо ли отвреме-навреме
злонамерени хора започват да
хвърлят камъни в този непресъх-
ващ кладенец?И ето, че днес
ние, българите, отново водим
един умопомрачителен спор: да
го има ли дядо Вазов, Патриарха
на нашата литература, авторът
на ненадминатия роман „Под иго-
то”, (по думите на проф. Констан-
тин Гълъбов) в часовете по
български език и литература?
Дали той не е скучен и далечен
за нашите деца? Ами зависи как
им го преподаваме! Нарочно под-
чертавам тези думи, защото си
припомням тук ролята на добрия
учител, който всеки от нас носи с
благодарност и благоговеене в
сърцето си цял живот. Учителят,
който го е запленил завинаги с
дядо Вазовата реч: „Отечество
любезно, как хубаво си ти... ”,
„Език свещен на моите деди... ”,
„Детенце хубаво, пиленце люба-
во... ”, „Аз съм българче!”, „Опъл-
ченците на Шипка”– припомням
тук само някои любими творби на

обичания и от моето поколение
дядо Вазов. И дочувам гласа на
мама Даринка, която ме пита на
смъртното си ложе: „Ама до края
знаеш ли ги?” Защото тя знаеше
и стиховете, и песните, създаде-
ни по тях! Тя, която беше ходила
на училище само до IV отделение,
ми преподаде завинаги обичта си
към българската поезия, от нея
чух най-напред, преди още да
мога да чета, преди да прекрача
прага на селското ни школо, пес-
ните на Ботев, на Петко и Пенчо
Славейкови, на Каравелов и сти-
ховете на Вазов. Богатство е тази
поезия, което крепи духа ни като
народ и като личности, от което –
ако се откажем – само ще загу-
бим.

Ще изгубим себе си!
Включвам се в дискусията,

възникнала в печата по повод ка-
заното от професор Милена Ки-
рова, че ... днешните деца „не
разбират Вазов, не го четат, не им
е интересен... ”, защото и аз като
българка, а след това и като жур-
налистка, като човек, за когото
Словото българско е всичко, съм
разтревожена. Защото, както
беше казал в една беседа за ис-
панския език по света НП Хорхе
Фунтес – посланик на Испания у
нас през 1994 година, „всеки пи-
сател е чувствителен към инстру-
мента, който използва.” И из-
тъквайки достойнствата на род-
ния си език, посланикът го нареж-
да като една от най-притегател-
ните сили на страната си наред с
туризма, музиката, изкуствата. И
това е наистина така. Но те рабо-
тят за това! А какво правим ние,
за да популяризираме своя език?
Испанци, англичани и французи,
както и германците – не са инди-
ферентни към своя език. Те го
бранят и тачат, популяризират го

по света. Испанците имат своята
Кралска Академия за езика,
създадена още в далечната 1713
година и утвърдена с кралски указ
от Филип V през 1714. Германи-
ците имат своя „Гьоте институт”,
французите – Френски институт.

Ние имаме Институт за
български език и литература към
БАН, имаме университетите си. И
колко е печално, че именно един
уважаван професор – като Миле-
на Кирова – от когото логично е
да очакваме изконна привърза-
ност към езика, както към майка-
та-кърмилница, колко печално е,
че именно тя дава тон на нацио-
нален нихилизъм, дава пример
как не трябва да разсъждава и
пише един университетски про-
фесор, а още по-малко – завеж-
дащият Катедрата по българска
литература в най-старото ни вис-
ше училище! „Яснотата – това е
вежливостта на писателя” – цити-
рам пак посланик Фуентес, зара-
ди красноречиво формулирания
принцип, който би следвало да
прегърне всеки пишещ човек. Яс-
нотата!

За или против Вазов – това ми
звучи като „за или против корени-
те ни”. Вазов бил остарял. След
време може би ще се намерят и
други, които да замерят със
същото клеймо и нашите духов-
ни бащи П. Р. Славейков, Любен
Каравелов, Христо, Ботев, Заха-
ри Стоянов... Великаните, както
би се изразил писателят Димитър
Ив. Шишманов. Не те са остаре-
ли и непонятни. Ние сме изпос-
талели! Вървейки по пътя си
днес, в нашия XXI век, ние сме
губили като безценни жълтици
благозвучните и мелодични, мно-
гоцветни многоизразителни
български слова, останали в кни-
гите на нашите най-големи писа-

ÄÀ ÏÀÇÈÌ ÊÎÐÅÍÈÒÅ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
165 ã. îò ðîæäåíèåòî íà Èâàí Âàçîâ

„В смешната юношеска са-
моувереност на ония дни
стигнахме дотам, че поняко-
га изцяло го отричахме...“

  Константин Константинов

памет
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тели. Те са кладенецът– не, те са
изворът, от който ще се освежим,
от които като пийнем – ще
продължим да живеем. И сами да
творим.

Може би е твърде емоционал-
но това, което казвам, но то е по-
нятно – моята позиция е само на
един пишещ човек. Като се пораз-
рових из написаното за дядо Ва-
зов, стигнах и до един толкова го-
лям учен-изследовател, като
проф. Константин Гълъбов. Той
познавал лично писателя още от
детските си години, знаел наизуст
цялата „Епопея на забравените”,
а по-късно вече изследвал твор-
чеството му... Не мога да се удъ-
ржа да не цитирам тук неговите
оценки, по-убедителни от усука-
ните заключения на някои днеш-
ни професори, изпълнени с чуж-
дици – като параван за тяхната
безпомощност. И си мисля, че
само човек, невладеещ други ези-
ци, така се престарава с употре-
бата на чуждици в стремежа си да
си придаде някакъв блясък на уче-
ност, да прикрие своята безпо-
мощност да проникне в същност-
та на явлението и да го изрази
ясно със средствата на богатия си
и изразителен роден български
език, който също не владее в
дълбочина. Ето, впрочем, какво
научаваме от професор Констан-
тин Гълъбов за Иван Вазов, за
„Епопея на забравените”: „Вазов
е не само най-големият българс-
ки поет, той е един от най-голе-
мите поети на човечеството. В
никоя литература няма стихотво-
рение като „Левски”, „Паисий”,
„Кочо”, „Раковски”, „Опълченците
на Шипка” и въобще като стихот-
воренията в „Епопея на забраве-
ните”. Несравнимото въздействие
на тези стихотворения върху
българския читател иде не само
от техния патриотичен и човечен
патос, но и оттам, че както в „Под
игото”, в тези стихотворения е
включен смисълът на една цяла
епоха, нещо повече, смисълът на
една цяла история. Това, защото
най-същественото в българската
история, което й придава общочо-
вешка значимост, са безспорно

освободителните борби на наро-
да.”

Който иска да научи повече за
Вазов, нека прочете професор
Иван Шишманов или да потърси
„Спомени за български писатели”
от професор Гълъбов. Той е на-
писал очерци за 27 от най-значи-
мите наши творци на словото, ко-
ито познавал лично: дядо Вазов,
Стоян Михайловски, Константин
Величков, Кирил Христов – до
Яворов, Йовков, Ракитин, Дебеля-
нов и Смирненски. Неговият глас
– глас на мъдростта – е един от
ония, в които би следвало да се
вслушваме. И като е познавал от-
близо Патриарха на българската
литература и цялото му творче-
ство изоснови, професор Гълъбов
– познавачът и на немската лите-
ратура, основателят на Катедра-
та по немски език в Софийския
университет, в разговор с писате-
ля му казва следното: „Вашият
роман „Под игото” е успоредица на
Шилеровия „Вилхелм Тел”, защо-
то е един истински роман на сво-
бодата”. Вазов обаче възразява
скромно: „Моят роман не е така
възвишен”, но професорът
продължава: „Той е толкова
възвишен, колкото и „Вилхелм
Тел”, само че това е възвишеност
от друг вид – възвишеност реали-
стична, докато възвишеността на
„Вилхелм Тел” е възвишеност ле-
гендарна. Легендарно възвишени
са обаче всичките ви стихотворе-
ния в „Епопея на забравените”.
Такива стихотворения няма в ни-
коя друга литература. ”

Силни и категорични са оцен-
ките на професор Гълъбов – един
от най-значимите изразители на
духа български. Точно затова мо-
жем да му се доверим и да се
вслушаме в неговия глас, който
казва на Вазов още нещо – много
важно: „Чрез тях (стиховете си) и
чрез своя ненадминат роман „Под
игото”вие разпалихте у нас пове-
че, отколкото всеки друг писател,
национално съзнание. ”

Вазов пък изповядва чистосъ-
рдечно как е извайвал героите си:
гласовете на героите ми са били
винаги гласове на действителни

лица, които съм наблюдавал
още в детска и юношеска
възраст, например гласа на Мун-
чо. В по-късните ми работи ня-
кои от героите ми говореха вече
с гласове наистина свои, но не-
действителни, защото са рожба
па въображение. Те са сборни
типове, съставени от черти, на-
блюдавани при различни лица в
самия живот.”

И възниква въпросът: дали
пък като ни внушават да се от-
кажем от Вазов, не се целят по-
далеч – в нашето национално са-
мосъзнание? Дали не искат да
пресъхне непресъхващият изна-
чален извор на нашето българс-
ко съзнание, наречен Иван Ва-
зов, Патриарх на българската
литература, когото предците ни
удостоиха още приживе с най-
високото звание НАРОДЕН
ПОЕТ и приживе му издигнаха
истински паметник? Кому други-
му от нашите творци е била оказ-
вана такава признателност? Но
какво е народът, загубил са-
мосъзнанието си за родова, за
национална принадлежност?

Накрая, макар да станаха до-
ста цитатите в този текст, ще ми
се да припомня тук и редове от
есето на Димитър Иванов Шиш-
манов „Да тачим своето”, поме-
стено във в. „Слово” (1926 г.):
„Ние имаме още много път да
изминем, докато се наложим на
Европа. Но можем вече да й при-
влечем вниманието с редица
неща, които сме създали... И по
този начин да издигнем Бълга-
рия в очите на Запада. И да
блесне ясно съзнанието, че като
наченем да тачим своето, ще
започнат да ни тачат и другите. ”

Да тачим своето!... Нима ще
допуснем да пресъхне за деца-
та ни изворът на изворите наре-
чен Иван Вазов?

Мария ВЛАДИМИРОВА
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ИВАН ВАЗОВ

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК

Език свещен на моите деди, 
език на мъки, стонове вековни, 
език на тая, дето ни роди 
за радост не – за ядове отровни.
Език прекрасен, кой те не руга 
и кой те пощади от хули гадки? 
Вслушал ли се е някой досега 
в мелодьята на твойте звуци сладки?
Разбра ли някой колко хубост, мощ 
се крий в речта ти гъвкава, звънлива – 
от руйни тонове какъв разкош, 
какъв размах и изразитост жива?
Не, ти падна под общия позор, 
охулен, опетнен със думи кални: 
и чуждите, и нашите, във хор, 
отрекоха те, о, език страдални!
Не си можал да въплътиш във теб 
създаньята на творческата мисъл! 
И не за песен геният ти слеп – 
за груб брътвеж те само бил орисал!
Тъй слушам си, откак съм на света! 
Си туй ругателство ужасно, модно, 
си тоя отзив, низка клевета, 
що слетя всичко мило нам и родно.
Ох, аз ще взема черния ти срам 
и той ще стане мойто вдъхновенье, 
и в светли звукове ще те предам 
на бъдещото бодро поколенье;
ох, аз ще те обриша от калта 
и в твоя чистий бляск ще те покажа, 
и с удара на твойта красота 
аз хулниците твои ще накажа.

Пловдив, 1883

Написано в ответ на единодушните почти тогава твърдения за грубост и немузикал-
ност на нашия език, твърдения, давани от чужденците, като пишеха за нова България, в
това число и русите. В хармония с тях повтаряха това и самите българи! (Б.а.)

памет
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ЗАКОН
за съхранение, употреба и развитие на

българския език

ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
чл.1 Този закон урежда правата и задължения-

та на физически и юридически лица, в съответствие
със статута на българския език като официален
език на територията на република България.

чл.2 Определя изискванията при изучаване на
езика.

чл.3 Конкретизира случаите на задължително-
то му използване.

чл.4 Описва структурата и дейността на регу-
латорните езикови органи.

чл.5 Изяснява финансирането на дейностите за
съхранение, употреба и развитие на българския
език.

ГЛАВА ВТОРА
Статут, изучаване и задължително използ-

ване на българския език като официален език
в република България

чл.6 Българският език е официален език за об-
щуване между всички обществени, стопански, про-
светни и културни институции, и гражданите на ре-
публика България, а така също – и за контакт с пре-
биваващите на територията й лица, независимо от
етническото им самоопределяне, религиозни и кул-
турни различия.

чл.7 Владеенето на официалния български език
осигурява запазването и развитието на материал-
но и духовно общо пространство за успешна жи-
тейска реализация при равни условия на всички
граждани и дълготрайно пребиваващи лица на те-
риторията на република България.

чл.8 В случай на обективна невъзможност за
общуване с институциите на официалния език, те
осигуряват необходимия превод на временно пре-

биваващи лица, които не владеят езика.
чл.9 /1/ Изучаването на български език, обемът

и съдържанието на учебните програми се регламен-
тира от Министерството на образованието и наука-
та, и подведомствените му институции, в рамките
на задължителния за гражданите на република
България образователен минимум и учебните пла-
нове и програми в по-горните образователни сте-
пени.

/2/ Задължителното изучаване на български език
като общонационално средство за общуване не ог-
раничава по никакъв начин изучаването на друг
майчин език или чужди езици.

/3/ Изучаването на майчин и чужди езици в
държавни и частни училища се осъществява по
учебни планове и програми, с помощта на учебни-
ци и помагала, одобрени от Министерството на об-
разованието.

/4/ В училищата, където преподаването се осъ-
ществява на чужди езици, българският език се изу-
чава в обем, регламентиран за съответните общо-
образователни училища. История и география на
България се изучават на български език. При изу-
чаване на природни и математически науки специ-
алните термини се изучават и на български език.

/5/ В горните класове на общообразователните
и чуждоезикови училища се осигурява възможност
за изучаване по желание и на езици на съседните
на република България балкански страни.

чл.10 Графичната система за писане на българ-
ски език е кирило-методиевата азбука. Компетент-
ните органи на БАН регламентират правилата за
транскрибиране на буквените означения на звуци-
те от официалната българска азбука съответно като
буквени символи от други азбучни системи.

чл.11 Междуличностното общуване на гражда-
ните и лицата, пребиваващи на територията на ре-
публика България се извършва без ограничения на
официален български, на майчин или на други ези-
ци.

чл.12 Спазването на нормите на съвременния
български език не изключва, а предполага по-на-

ПРОЕКТОЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Обобщение на проектите внесени в Народното събрание от Гинчо
Павлов-1994 и 1995 г., Александър Пиндиков-1998 г., Драгомир Шо-
пов-1998 г., Любен Корнезов-1999 и 2011 г., Станчо Тодоров-2005 г.,

Огнян Стоичков и проф. Станислав Станилов-2011 г.

Вариант на СБП-1913 г., редактиран от проф. Банко П. Банков,
април 2015 г.
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татъшното му морфологично и синтактично обога-
тяване, и писмовно усъвършенстване. Основа за
това са говорната и писмена практика, усвояване-
то на диалектното богатство на езика и словотвор-
чеството на българските писатели, журналисти, на-
учни и просветни дейци. Регламентирането на ези-
ковите промени не е предмет на настоящия закон,
а се осъществява от упълномощените институции
на БАН, съответните университетски звена и Ми-
нистерството на науката и образованието.

чл.13/1/ За да се осигури всеобща достъпност и
осъществяване на регламентираните по конститу-
ция права и отговорности на гражданите, офици-
алният български език се използва задължително
в следните случаи:

/2/ При отглеждане и обучение на подраства-
щите в извънучилищни форми, предхождащи задъ-
лжителната образователна степен и в квалифика-
ционни курсове и школи от всякакво естество.

/3/ В говорната и документна дейност и общу-
ване между органите на държавната администра-
ция и при контактите на граждани с тях.

/4/ В съдопроизводството и правораздаването.
/5/ Във въоръжените сили и правоохранителни-

те органи на република България.
/6/ В системите за здравеопазване и здравна

помощ.
/7/ В стопанската (проектна, добивна, производ-

ствена, търговска, финансова, транспортна, турис-
тическа и друга дейност.)

/8/ При всички форми на политическа дейност
(политическа просвета, платформи, агитация, из-
борни кампании.)

/9/ В средствата за масова информация, в кул-
турната, развлекателна и рекламна дейности.

/10/ В трудовите, имуществени и правни отно-
шения между държавата и гражданите, и между
самите тях.

/11/ При извършване на богуслужебна дейност
на езици, които не се преподават в държавните и
частни учебни заведения, не са майчини за миря-
ните, или се използват трудноразбираеми отживе-
ли езикови изрази, те се резюмират на съвременен
български език. Религиозните проповеди на морал-
ноетични и злободневни теми в храмовете се четат
изцяло на съвременен български език.

/12/ Географски, транспортни, търговски, сто-
пански, стокови, културни, фармацевтични и др.
наименования в надписи, табели, фирми, реклами,
независимо от материалния им носител, се изпис-
ват на първо място на български език и с кирилица.
Големината на шрифта на българския текст не може
да бъде по-малка от онази на текста, изписан на
латиница или на друга чужда азбука. При спазване
на това изискване не се ограничава дублирането
на българските надписи с такива на чужди езици.

чл.14/1/ При употреба в писмен или говорим
текст на чуждици (или чуждоезикови устойчиви

съчетания), които не се съдържат в последното ака-
демично издание на Тълковен речник на българс-
кия език, утвърдено като справочен документ със
силата на закон, авторът на текста е длъжен:

/2/ В случай, че използва книжен или електро-
нен носител, да даде задължително в скоби еднос-
ловното (или описателно) българско понятие за
използваната чужда дума или словосъчетание.

/3/ В случай на текст, разпространяван гласово
или гласово и визуално чрез електронен носител,
след употреба на чуждица или чуждословно езико-
во съчетани, водещият е задължен да поясни по-
нятието или словосъчетанието на български език.

/4/ Драматични и музикални творби от чужди
автори, поставени на българска сцена, се изпълня-
ван на живо на български език. При оперни спек-
такли оригиналният текст на либретото се възпро-
извежда симултантно на екран.

/5/ При живо концертно изпълнение, изпълне-
ния в увеселителни,  заведения и заведения за хра-
нене, и при студийни записи на вокални творби от
всички жанрове от чужди автори, названието на
творбата, на изпълняващия състав и поне един от
куплетите (в случай на песен), се превежда на
български език.

ГЛАВА ТРЕТА
Съблюдаване на правилата за задължител-

но използване на българския език   като сред-
ство за междуобщностни контакти

чл.15 При назначаване на щатни служители
във всички сектори и на всички нива на обществе-
на и частна административна, стопанска, култур-
на  и т.н. дейности, изброени в алинеите на чл.13
от настоящия закон, кандидатите полагат тест,
който да потвърди, че притежават основни гово-
рими и писмени познания по български език, кои-
то ще им позволят успешно да контактуват с граж-
дани и административни инстанции в текущата си
дейност.

чл.16 Тест за основно владеене на писмен и
говорим български език полагат всички кандидати
за получаване на удостоверения за професионал-
на правоспособност, включително свидетелство за
правоуправление на моторни превозни средства.

чл.17 Тест за основно владеене на писмен и
говорим български език полагат при дипломиране-
то си абсолвентите на всички държавни и частни
висши учебни заведения в република България, с
изключение на завършващите филологически и ху-
манитарни специалности.

чл.18/1/ Тест за основно владеене на писмен и
говорим български език полагат лицата, които кан-
дидатстват за придобиване на българско граждан-
ство по натурализация.

/2/ Успешното полагане на теста е допълнител-
но основание при кандидатстване за придобиване

предложение
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на българско гражданство при удовлетворяване на
други условия (парични вноски в определени раз-
мери в държавния бюджет, трудови активности,
спортни ангажименти, служебни правоотношения.)

чл.19/1/ За изпълнението на изискванията на
чл.15 и чл.16 от настоящата глава отговарят упъл-
номощени служители на съответните областни ад-
министрации.

/2/ За изпълнение на изискванията на чл.17 от-
говарят ректорите на съответните висши учебни
заведения.

/3/ За изискванията на чл.18, ал./1/ и ал./2/ отго-
варят съответните административни звена на Ко-
митета за българите в чужбина и Министерството
на външните работи.

чл.20 Във всички редакционни екипи на обще-
ствени и частни ежедневни или периодични сред-
ства за масова информация на хартиен или елект-
ронен носител, в издателства, творчески колекти-
ви, създаващи художествени продукти и централни
ведомства, които публикуват нормативни докумен-
ти, трябва да работят на щат един или повече ези-
кови редактори с висше хуманитарно образование,
които да следят за съблюдаването на чл.14 от гла-
ва Втора и алинеите му, и за езиковата етика и кул-
тура в продуктите от дейността на ведомството.

чл.21 Ежегодното изготвяне на типови тексто-
ве, с които да се проверява писменото и говоримо
владеене на български език в звената, цитирани в
чл.15, чл.16, чл.17 и чл.18 на настоящата глава, се
осъществява от упълномощени органи на Мини-
стерството на просветата, които изготвят тестове-
те по български език за изпитите в общообразова-
телните училища.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Регулаторен орган, който да съблюдава пра-

вилата за съхраняване, използване и развитие
на официалния български език

чл.22 Създава се държавен орган – Регула-
торен съвет за съхраняване, използване и разви-
тие на българския език (Регулаторен езиков съвет),
който да съблюдава изискванията, предявени в за-
кона.

чл.23 Трима от членовете му се предлагат
от ръководството на БАН (поне двама – от Инсти-
тута за български език към академията), трима –
от ръководството на Съюза на българските писа-
тели-1913, двама от ръководството на Съвета на
ректорите на висшите учебни заведения, един от
ръководството на Съюза на българските журнали-
сти, един – от ръководството на Българското на-
ционално радио и един от ръководството на
Българската национална телевизия, общо 11 чле-
на. Правилата за предлагане на членове в Регу-
латорния езиков съвет се регламентират в правил-
ниците за управление или уставите на гореизбро-

ените институции. Съставът на Регулаторния орган
се утвърждава от Министерския съвет на репуб-
лика България. Към този състав на органа се пред-
виждат трима административно-технически
сътрудници, между които – един с юридическо об-
разование.

чл.24/1/ Мандатът на утвърдения състав на
Регулаторния езиков съвет е пет годишен.

/2/ Регулаторният езиков съвет избира ръко-
водството си в състав от председател (от квотата
на БАН) и секретар. Членовете на съвета и ръко-
водството му могат да бъдат преизбирани за не
повече от два последователни мандата.

чл.25 Регулаторният езиков съвет приема
правилник за организацията и дейността си, които
се публикуват в „Държавен вестник”.

чл.26/1/ Регулаторният езиков съвет следи
да се съблюдават изискванията на настоящия за-
кон, като представя пред Министерския съвет и пуб-
ликува ежегодно обобщен доклад за състоянието и
употребата на официалния български език в обще-
ствените практики и реакциите си по повод на кон-
статирани нарушения.

/2/ За тази цел приема годишни отчети от
отговорните лица според член 19 и алинеите му от
глава трета на този закон.

/3/ Провежда ежегодни срещи с ръковод-
ството на Института за български език към БАН,
продуктите от чиято дейност имат силата на зако-
нови актове в областта на езика, с ресорните ръко-
водители от Министерството на образованието и
Министерството на културата, и с ръководители на
университетски департаменти, осъществяващи обу-
чение по български език. По предложение на Ин-
ститута за български език към БАН утвърждава и
изпраща за публикуване в „Държавен вестник” про-
мените в правилата за ползване на български език.

/4/ Провежда ежегодни срещи с ръковод-
ствата на Съюза на българските писатели-1913,
Съюза на българските журналисти, с ръководите-
лите на Българското национално радио и Българс-
ката национална телевизия, с които обсъжда по-
явили се езикови практики, тенденции и необходи-
мите промени в нормативните документи за изпол-
зването на езика.

/5/ Участва в изготвянето, измененията и
допълненията на държавните образователни изис-
квания за усвояване на книжовен български език,
съобразно с чл.16, т.4 от Закона за народната про-
света.

/6/ Дава становища относно учебните пла-
нове в съответствие със Закона за народната про-
света относно степените на образование, общооб-
разователния минимум и учебните планове.

/7/ Дава становище относно употребата на
български книжовен език в учебниците и процеду-
рите при одобряването им.

чл.27/1/ Наред с текущата си дейност Регула-
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торният езиков съвет стимулира по-нататъшното
развитие и разпространение на българския език, и
набелязва мерки в тази насока.

/2/ За тази цел организира присъждането на
ежегодни национални награди за създаване на нови
литературни творби на български език от всички
жанрове, концептуални журналистически материа-
ли, научни изследвания (независимо дали всички
те са публикувани на хартиен или електронен но-
сител), сценични постановки или екранизации на
нови български произведения, просветни инициа-
тиви.

/3/ Съдейства на оторизираните институции да
провеждат ежегодни международни прояви у нас
за обсъждане проблемите на българистиката.

/4/ Предлага на Комитета за българите в чуж-
бина инициативи за съхраняване на езиковата и
културна идентичност на българските малцинстве-
ни общности зад граница.

чл.28/1/ Регулаторният езиков съвет заседава
редовно най-малко веднъж на три месеца. Из-
вънредно заседание може да се свика по искане на
председателя  или шестима членове на Съвета.

/2/ Решенията в Регулаторния езиков съвет се
взимат с обикновено мнозинство.

ГЛАВА ПЕТА
Административни нарушения и санкции
чл.29 Отговорните физически и юридически

лица, нарушили разпоредбите на този закон, се
наказват с глоби, съгласно Закона за администра-
тивните нарушения и наказания.

чл.30 Нарушенията се установяват с актове,
съставени от упълномощените по този закон лица
от областните администрации,  съгласно чл.19, гла-
ва трета, и щатните езикови редактори в изброени-
те институции, съгласно чл.20 на същата глава от
настоящия закон.

чл.31 Въз основа на актовете председателят на
Регулаторния езиков съвет или упълномощен от
него член на Съвета издава наказателно постанов-
ление.

чл.32 Актовете и наказателните постановления
се издават и обжалват по реда на Закона за адми-
нистративните нарушения и наказания.

ГЛАВА ШЕСТА
Финансиране на дейността на Регулаторния

езиков съвет
Чл.33/1/ Финансовите средства за функциони-

ране на Регулаторния езиков съвет и за контроли-
ране на вменените в задълженията му дейности се
планират в съответствие с правилника за функцио-
нирането му и като част от държавния бюджет на

република България за съответната финансова го-
дина.

/2/ Средствата, постъпили от глоби по наказа-
телни постановления, издадени въз основа на на-
стоящия закон, се внасят по равно в бюджетите на
Министерството на културата и Министерството на
образованието, за годината, последвала издаване-
то им.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Законът се издава въз основа на член 36, ал.3
от Конституцията на република България.

Изпълнението на закона се възлага на Мини-
стерския съвет.

Законът влиза в действие три месеца след об-
народването му в „Държавен вестник”.

дата..... месец..... 2015 г., София

Вносител: Боян Ангелов
(Председател на СБП)

предложение
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През тази година поетесата Петя Йошкова закръгли 40 години. Родена
е на 25.01.1975 г. Живее в гр. Монтана. Завършила е ВТУ „Св. Св. Кирил
и Методий“ в гр. В. Търново - специалност Предучилищна и начална пе-
дагогика. Има многобройни публикации в централния периодичен печат -
в това число и в списание „Читалище“. Участва със свои творби в редица
антологии. Получавала е национални и други награди за поезия и проза.

ЗА ТЕБ

За  теб  ще  бъда  извор  ненаситен
окъпана  във  лунна  светлина
и  вятър  ще  ме  носи  на  крилете
и  гмуркайки  се  в  теб  ще  се  родя.

За  теб  ще  бъда  сянка, ще  отключа
сърцето  ти  със  сребърна  вода
и  ти  навярно  в  мене  ще  се  случиш
и  с  теб  в  небитието  ще  летя.

Ще  бъда  тайно  образа  на  жрица
и  мислите  ти  в  трепет  ще  пленя,
по  вените  потичайки  взривявам
сърцето  ти  с  акорди  от  дъжда.

Така  ще  ме  жадуваш  ненапита,
измислена  от  нежност  и  тъга,
във  ураган  от  ласки  и  възхита,
родила  се  от  святост  в  любовта ...

ЖАЖДА

Така  да  ме  жадува  сребристата  луна
за  погледа  ми  кротък, за  снежната  душа,
за  тихите  ми  устни  и  бялата  ми  нощ
рисувана  изкусно, за  звездния  разкош
по  тъмните  ресници, но  вятърът  смутен
ме  пази  със  дъха  си  и  нежно  бди  над  мен ...

ÇÀÏÎÌÍÈ ÑÀÌÎ ÑÂÅÒËÈÒÅ ÄÓÌÈ

ПОСВЕЩЕНИЕ

Ще  успея  ли  с  дъх  да  те  стопля
по  замръзнали  лунни  пътеки
и  душата  ми  луда  за  връзване
във  очите  ти  кротко  да  свети.

Забрави  ме  и  с  поглед  прощален
не  докосвай  изпръхнали  устни,
а  когато  в  съня  си  ме  хванеш
с  неподвластна  любов  ще  те  пусна.

Запомни  само  светлите  думи
и  дъхът  ми  по-нежен  от  утро,
а  когато  за  мене  копнееш
потърси  ме  по  лунните  стъпки ...

ПРЕЧИСТВАНЕ

Аз  не  трябва  да  плача, ветровитият  ден
преминава  на  пръсти  и  се  взира  в  мен.
Във  душата  ми  вижда  грехове  и  тъга,
и  парченце  отчупено  от  ранена  луна.
И  потайно  си  тръгва, а  дъждът  изумен,
като  хала  се  втурва  и  сълзи  върху  мен.
Аз  отново  съм  чиста,   като  капка  роса
и  в  очите  ми  бистри  се  таи  радостта ...
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През 2015 г. се навършват 115
г. от основаването на читалище-
то в с. Люта (Владимирово). В ле-
тописните бе-
лежки на един
от първите
председатели
на читалището
Куздо Денчев,
съхранявани в
Държавен архив
Монтана четем:
„Читалището е
основано от
двама учители и
няколко ентуси-
азирани младе-
жи. Настоятел-
ство: председа-
тел Еленко Хад-
жийски, секре-
тар-касиер Йор-
дан Попов и двамата учители. То-
гава, в с. Люта освен двамата учи-
тели не е имало почти никаква
интелигенция.”

Новоучреденото читалище
съществува само няколко месе-
ца и замира. Шест години по-
късно, през 1906 г., отново е
възобновено, като ръководният
състав е разширен. Освен пред-
седател  Куздо Денчев, секретар
Георги Иванов има и касиер Елен-
ко Хаджийски, и тримата учители.
Читалището не разполага с иму-
щество, издържа се изключител-
но от членски внос, който е по 0,20
лв на месец. Събраният членски
внос е недостатъчен за наемане
на помещение или за абонамент
за вестници и списания. Извест-
но време читалището се помеща-
ва в полусрутено здание на глав-
ната улица, необитаемо, без вра-
ти и прозорци, собственост на
Зарко Иванов, за което не плаща
наем. За оборудването на чита-
лищното помещение Куздо Ден-
чев пише: „Вместо маса на сре-

дата поставяхме една широка и
дълга дъска, взета от частно
лице, на която нареждахме по

един вестник и по някоя книга. За
седало служеха също дъски...”

Въпреки  ентусиазмът  на
ръководството интересът към
знания е твърде слаб. Голяма
част от населението е неграмот-
но и слабограмотно. И този път
читалището не успява да се раз-
вие и укрепи и отново замира.

Радетелите за читалищно
дело не се отказват. На следва-
щата 1907 г. отново възобновяват
читалището, но то отново съще-
ствува само няколко месеца. Този
сценарий се повтаря и през 1908
г., и през 1909 г. Новото ръковод-
ство търси начини да обогати
книжния фонд на читалището.
Установява връзка с капитан Кой-
наков от Враца, който желае да
подари библиотеката си на някое
селско читалище. След известно
време книгите на капитана са по-
лучени в с. Люта. Възниква нов
проблем – читалището няма
шкаф, в който да подреди книги-
те. За решаването на този про-
блем Куздо Денчев споделя:”То-

гава настоятелството събра мал-
ко средства та купи дъски и замо-
ли един майстор от Кюстендилс-

ко, който
дохождаше
лятно вре-
ме в с.
Люта, да
п о п р а в я
къщи, да
н а п р а в и
един шкаф
безплатно.
Той изра-
боти шка-
фа без-
платно . . . ”
М а й с т о р
Стоичко по-
мага на чи-
талището
да се снаб-

ди с първата и единствена
покъщнина –  шкаф за книги. По-
степенно читалището затвържда-
ва позициите си на просветен
център, но идва Балканската вой-
на 1912 г. и то прекратява съще-
ствуването си.

За пореден път е възобнове-
но през 1914 г.  Същата година е
дадена и първата вечеринка за
събиране на средства за читали-
щето. Избухва Първата световна
война и читалище „Нов живот”  с.
Люта преустановява дейността си.

Активният живот на читали-
щето започва едва след поредно-
то му възстановяване на 14 март
1926 г. Само двадесетина дни  по-
късно,  председателят изпраща
писмо до  Окръжния читалищен
съюз  Враца, с което известява,
че читалището възобновява дей-
ността си и „..Моля разпоредби-
те Ви,  да се впише читалището
ни като член на читалищния
съюз...” Отговорът от Окръжния
читалищен съюз не закъснява. С
пощенска картичка от 6 апр. 1926

ÏÚÐÂÈÒÅ ÑÒÚÏÊÈ ÍÀ ×ÈÒÀËÈÙÅ
„ÍÎÂ ÆÈÂÎÒ”

ñ. Ëþòà (Âëàäèìèðîâî)

огнища
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г. съобщават на читалището в с.
Люта, че е прието за член на съю-
за с протокол № 12.

Трудностите, пред които се
изправя читалищното настоятел-
ство са същите както и при само-
то основаване. Основният про-
блем са липсата на финансови
средства и сграда, в която да се
помещава. Загрижен за развити-
ето на читалището, председате-
лят се обръща с писмо до кмета
и училищното настоятелство, в
което споделя: „... по причина на
оскъдни средства не може да се
доразвие както трябва и изпълни
своето предназначение...” Чита-
лището получава само един вес-
тник и три списания и се помеща-
ва в кафене. По-надолу в писмо-
то председателят обръща внима-
ние, че „нужни са средства, а за
набавянето на тези средства
трябва съдействието на всички,
които милеят и желаят в селото
ни да има свой извор за духовна
храна, нужна в днешния момент
на всички ни, особено за по-мла-
дото поколение...” Председателят
се обръща с молба  към училищ-
ното настоятелство и общинския
съвет „да се подкрепи това кул-
турно-просветно начинание в се-
лото”, като се предвидят помощи
в бюджета на общинското управ-
ление за подпомагане на читали-
щето,  да се определи подходящ
свободен общински парцел за
постройка на собствен читалищен
дом, както и да се отпусне от об-
щинска мера земя на читалище-
то, приходите от която да се вна-
сят във фонд „Постройка на чи-
талищен дом”.

Стремежът на ръководството
за развиване  на читалището не
спира до тук. Търсят начини за обо-
гатяване на библиотеката. Започ-
ва усилена кореспонденция с кни-
гоиздателства, с Министерството
на народното просвещение, с Ми-
нистерството на земеделието с цел
събиране на книги с различна те-
матика, сред които и такива по зе-
меделие. Не само обогатяването
на библиотеката е на дневен ред.
Читалищното ръководство обръща
поглед и към театъра.

Периодично настоятелството
напомня на общинския кмет за
отпускане на парцел за читалищ-
на сграда и за оземляването на
читалището. Показателен факт,
че тези хора са осъзнали ролята
на читалището като културен и
просветен институт е писмото им
от 8 май 1928 г. до общинския
кмет, в което четем: „...изпълня-
вайки тези наши и на цялото село
искания Вие ще извършите най-
свещеното дело и към собствени-
те си деца, бъдещи граждани на
селото ни..., с това ще докажете,
че Вие достойно сте записали
нещо в историята на земния жи-
вот...” и тук цитират Махатма Ган-
ди, че „човек, който живее и гра-
ди само за себе си е роден
мъртвец, той с нищо не заслужа-
ва да се впише в книгата на жи-
вота”. Годината е 1928 г., а чита-
лищното настоятелство от с.
Люта, ръководено от своя пред-
седател Вене Димитров, цитира
Махатма Ганди! Това ни говори,
че тези люде са на едно високо
интелектуално ниво и знаят как-
во правят и в чии интерес го пра-
вят. Особено силен е краят на
това писмо ”...Само просветата е
която е движила хиляди учени от
хиляди години,  за да се радваме
днес на култура. Просветата е
най-сигурния залог за преуспява-
не, както на отделните лица, така
и на целокупния народ, тя е най-
сигурното и мощно оръжие в бор-
бата за съществуването... ... Наш
дълг и Ваш е да засилим читали-
щето, за да може то наистина да
изиграе ролята, която му подоба-
ва и която само то може да изиг-
рае в културното издигане на на-
шия селянин...”  Този цитат, кате-
горично показва колко осъзнати
са читалищните деятели и тяхна-
та устременост на всяка цена чи-
талището да развие напълно сво-
ята дейност, за да бъде в полза
на хората от селището.

С решение от 3 апр. 1930 г.
общинският съвет отпуска на чи-
талището 500 кв. м. парцел в цен-
търа, утвърден със заповед от
Министерството на народното
просвещение. Същата година чи-

талището е оземлено с 50 дка от
общинската мера.

Постепенно читалището се
стабилизира. Активизира се теат-
ралната трупа, която вече отпра-
вя поглед и към други сцени. Из-
нася представления в близки
села. Читалищното ръководство
проявява интерес за закупуване
на радио, като за целта се об-
ръща към радио „Телефункен”
София със запитване за цена,
начин на инсталиране и пр. В пис-
мото си съобщават, че селото е
електрифицирано.

Ежегодно се отбелязват Деня
на народните будители и Деня на
книгата с декламации от ученици,
с беседа за значението на книга-
та за културното издигане на на-
родите. Започва да развива и
стопанска просвета. Местният
агроном периодично изнася бесе-
ди за модерното земеделие, а от
особено значение за по-възраст-
ното население е организирания
ежегодно „народен университет”,
където се изнасят сказки от об-
ластта на земеделието и народ-
ното стопанство, популярна ме-
дицина, религия, обща и отече-
ствена история и география,
гражданско учение и др.

През 1934 г. читалището все
още няма собствена сграда. Раз-
полага с двe стаи под наем,  една
за читалня и една за библиотека,
а покъщнината се състои от 3
библиотечни шкафа, една голяма
маса за четене, една писалищна
маса, 10 стола, 2 лампи и 1110
книги за прочит.

Независимо от условията, при
които са поставени да развиват
своята дейност, читалищните
дейци този път не се отказват. С
много упоритост, желание, с уст-
ременост за постигане на цели-
те, заложени в устава на читали-
щето за нравствено, образова-
телно и културно повдигане на
населението продължават през
годините, за да пребъде този ду-
ховен център и да има проспери-
тет в с. Люта.

         Ангелина ЕМИЛОВА
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В 1871г. – чети-

ристотин години след
създаденото от Й. Гутем-
берг съвременно книгопе-
чатане – българката за
пръв път има и свое спи-
сание: „Ружица или ред
книжки за жените”.

Ружица е цвете, гра-
динско ... Името на списа-
нието подсказва и символ-
ното му предназначение: с
него по-свежо да раз-
цъфтява душевността на
българската жена!

Основател и редактор
на „Ружица” е неуморими-
ят великотърновчанин
Петко Рачов Славейков,
тогава 44-годишен. В
Трявна неговата съпруга
Ирина – силна духом и
физически – върти дом, от-
глежда здрави и умни
деца. А в Цариград поетът върши огромна обще-
ствено-политическа дейност, труди се денонощно,
живее невзискателно, дори оскъдно.

П. Р. Славейков изцяло е отдаден на борбата –
свестяване на народа ни от робската му унесеност;
това свестяване – смята той – до голяма степен
зависи и от българската жена, защото:

„Жената е предопределена да бъде добра
съпруга и добра майка, и да управя домът, като
пръв министър по един уставний начин... ; нейно-
то око всичко треба да гледа и да наблюдава. Тя
е съжителнийт другар и съветник на мъжа. А по-
ради това треба да бъде и доста развита ум-
ствено, щото да разбира интересите на съпруга
си, да споделя размишленията му, да го утешава
и осветлява в скърбите му и в тъгите му и да
развеселява часовете на отпочиванието му... ”

Със сп. „Ружица” той иска да й помогне „колко-
годе за по-бързото развивание и унапредвание”, да
почувства отговорността и към себе си. Да я под-
тикне към образование, към по-широко нравствено
възпитание. И към желание да подобрява хубостта
си, да пести времето си – „празните си часове” да

изпълва с някакво
занимание, да не „ся
сматря” като задъл-
жителна работа. На-
пример: рисуване.

Ето че българката
за пръв път може би е
упътвана да си има и
хоби, във всичко цен-
но да не изостава от
жените в другите ев-
ропейски страни.

„Человек треба
да отбегва от праз-
ното седение, като
от най-голям грях,
защото празнотата
е майка на всичките
лошавини...”

Подсказва й как да
поддържа добро здра-
ве – своето и на деца-
та си, препоръчва й
навици с кратки упът-
вания, като подсилва
мислите си с преведе-

ни мъдрости:
„Няма имот по-голям от здравьето, нито сла-

дост по-приятна от вътрешната радост...”
С особено внимание П. Р. Славейков разглеж-

да възпитанието на жените, такава е и темата на
уводната му статия в книжка първа на списанието:

„Жената треба да има учение, което прилича
на полът й и което да я прави способна да възпи-
та чедата си. Мъжът става за през всичкий си
живот такъв, какъвто би го направила жената,
или като майка или като съпруга. Детето е вся-
кога ученик на майка си и в злото както и в добро-
то... Може някой като гледа майката да каже без
да погреши, какви ще бъдат децата, и пак, като
гледа децата, да си предположи, каква е била май-
ката...”

***
Списание „Ружица” – непознат до тогава дру-

гар и събеседник на „нежний наш пол”.
Всяка книжка е с 34 страници, повечето от

материалите е подготвял самият П.Р. Славей-
ков; лично негови, както и преводни. В някои от
тях – подредени като писма – той разговаря с

ÏÚÐÂÎÒÎ ÑÏÈÑÀÍÈÅ ÇÀ ÁÚËÃÀÐÊÀÒÀ

Петко Рачов Славейков
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читателките откровено, стреми
се да е убедителен и да му вяр-
ват. Включва и биографични че-
тива – написани кратко, увлека-
телно – за „по-славните” жени
в света. Не забравя приказките
и поезията, още в първа книж-
ка е поместено стихотворение
за пролетта:

... На явор в гора гъргорица
възпява
на тебе хвала;
Овчар тя здрависва на
злачна морава:
„Добре си дошла.”
По цветни странища
овчарка засмена
бере мензохар,
на китка го кичи, на китка
безцена
овчерю на дар!...

С по-дребни букви редакторът
вмъква в страниците текстове с
„нравоучителни” закачливи смеш-
ки и „проповедки” – „леко помену-
вание връз някои частни или
общи недостатки”. И не скрива
добронамереността си – за тях-
ното „изтребление и уничтоже-
ние”.

„На една жена роднините й
направили забележка, че децата
й стоят някак все умислени и
тъжни. Не зная, мари, рекла им
тя, що са такива; все ги бия да
бъдат весели, а те не стават...”

Използва афоризми – и за
любовта:

„Оженванието ся ражда от
залибванието, както
оцетът от виното.
„Ревнованието /касканд-
жилъкът/ е брат на любов-
та, както дяволът е брат
на ангелите”.
„Душевната хубост и сила
е по-яка от телесната”
И две „проповедки” – едно

умозаключение и един майчин
съвет:

„Мъжът треба тъй да мис-
ли, че една само добра жена има
на тоз свят и че тази едната в
светът добра жена е неговата;
а жената треба да мисли, че
няма по-добър мъж от нейнийт.

Туй е мудростта и разумността
в съпружеский живот”.

, Дъще, бъди всякога сладко-
думие, честна, приветлива и ра-
зумна, и отбегвай всякога да не
подражаваш на любоугодничеви-
те жени; защото, чедо, ти ще
бъдеш хубавица, когато срамеж-
ливостта разхубавява лицето
ти с причервяванието и доброде-

тели украсяват сърцето ти... “

Цитатите станаха твърде мно-
го, все пак нали никакво преразказ-
ване не може да замени оригинал-
ния аромат на тогавашното худо-
жествено българско слово? И на-
края: за първи път у нас списание-
то – макар и редактирано от мъж –
е улеснявало сръчната домакиня
с ръкоделия: начертани образци за
„плетена мрежеста работа”, те са
използвани и за „везение и шиене
на постелки”...

***
Днес може и да ни е чудно: або-

натите на списанието – въпреки че
е общообразователно и единстве-
но за онова време – са само сто.
Трудно е било изящното слово да
проникне навсякъде в поробената
ни страна, неслучайно то е изда-
вано в турската столица. П. Р. Сла-

вейков – бедният му редактор –
с мъка споделя: повече няма
пари да закупи хартия. „И срам-
но, и жално, но истино е” – и до-
бавя той: „Не ся обадиха досега
спомоществователи”, затова ус-
пява да издаде само две книжки
от списанието.

Кирил БОЖИЛОВ

Списание „Ружица или ред
книжки за жените”
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В Пазарджик се
състояха Величкови
дни. Празниците
бяха посветени на
160-годишнината от
рождението на беле-
жития български пи-
сател и общественик
Константин Велич-
ков. Една от много-
бройните прояви на
възпоменателните
тържества беше
представянето на
книгата „Константин
Величков”, написана
от Ангел Тонов, до-
цент от Великотър-
новския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.
Осъждането на книгата се състоя в родната къща
на възрожденеца, сега музей „Константин Велич-
ков”. В присъствието на автора учителят по българ-
ски език и литература Илия Джаров представи и уче-
ния, и съдържанието на труда му. „Интереса и пре-
клонението към обаятелната личност и творческо-
то му дело, каза докладчикът, подбуди у Ангел То-
нов още в студентските му години известният уни-
верситетски преподавател проф.Георги Цанев. Във
вдъхновените си лекции за Константин Величков
той пося зрънцето на любовта към родолюбивия
българин, активния участник в Априлското въста-
ние, към всеотдайния културен строител на осво-
бодена България, към талантливия поет, писател,
художник и преводач, оставил забележително ху-
дожествено творчество в родната литература.

Вниманието на Ангел Тонов към Константин
Величков не намалява и по-късно, когато сам е пре-
подавател по съвременна българска литература
във Великотърновския университет. Интересите му
преминават в по-трайни и задълбочени изследва-
ния, които прерастват в дисертационен труд, до-
несъл му докторско звание, а впоследствие и до-
центска титла. Творческият интерес на доц.Ангел
Тонов не заглъхва и в наше време, плод на който е
новият му научен труд”, каза учителят.

Като истински учен-изследовател доц.Ангел То-
нов дълбоко е вникнал в своеобразието на човека

ÎÁÀßÒÅËÍÀ ËÈ×ÍÎÑÒ
È ÃÎËßÌ ÒÂÎÐÅÖ
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Величков. Авторът вни-
мателно е подбрал до-
стоверни данни от труд-
ния житейски път, като
се е позовал на негови
съвременници – Иван
Вазов, Симеон Радев и
други. Интерес будят
страниците от книгата,
в които е очертан обая-
телния образ на младия
революционер, който
разгаря огъня на патри-
отичните чувства у
съгражданите си. Тем-
пераментен агитатор с
живо ораторско слово,
той непрекъснато снове

от Пазарджик до Панагюрище като сподвижник на
Бенковски, Каблешков, Волов и Петлешков, давай-
ки своя ценен принос в революционното дело.

И след освобождението К. Величков живее и
работи с патоса на революционната борба, като
застава в центъра на обществено-политическите
събития и в Южна Румелия, и в Княжество Бълга-
рия. Ангел Тонов сочи, че К. Величков влага огром-
на енергия и политическа страст за успеха на
държавните дела. Ентусиазиран и въодушевен, с
живо и убедително слово на вдъхновен оратор, той
се бори за обединението на страната, има голям
принос за Съединението.

С увлечение се четат страниците, в които К.
Величков е обрисуван като общественик и държав-
ник в Княжество България. Като депутат и министър
на просвещението той неуморно работи като кул-
турен строител на България: издига на високо рав-
нище образованието, дава силен тласък на разви-
тието на печата, грижи се за културните кадри, от-
крива театри и музеи. Не е подмината и историчес-
ката му заслуга – откриването на Рисувалното учи-
лище, бъдещата Художествена академия.

С потискаща мъка се четат страниците, в които се
разказва за емигрантската съдба на писателя. Срещ-
нал ударите на грубата и сурова политическа действи-
телност след идването на Фердинанд и диктаторското
управление на Стамболов, „мечтателят с възвишени
чувства, с безкористен поглед на въображението за

Константин  Величков

памет
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чистота на идеа-
ла за България” е
дълбоко покру-
сен. Разочарован
и обиден от не-
признателността
той напуска лю-
бимата Бълга-
рия, заради която
е „влачил вери-
ги”. В Италия и
Цариград с нос-
талгична изповед
към родината и
близките спон-
танно у него избу-
ява творецът.
Ражда се родона-
чалникът на
българския сонет. Тук изпява своите „Италиански со-
нети” и „Цариградски сонети”, в които разкрива емоци-
оналното състояние на лиричния герой, за когото ро-
дината е най-скъп извор на вдъхновение. От Италия К.
Величков изпраща и десетки
„Писма от Рим” – чудесни про-
чувствени есета, източници
на безценни знания за древ-
ното и възрожденското изку-
ство, което сам е видял и
съпреживял.

Величков се изявява и
като талантлив белетрист.
След завръщането си от
Италия пише повестта-ме-
моар „В темницата”, която
се родее по дух и поетичес-
ко въображение с романа
„Под игото” – със създате-
ля на който го свързва и чо-
вешка, и творческа близост.
Авторът на научния труд е
представил твореца и като
забележителен драматург,
написал няколко драми на
историческа тематика, в ня-
кои от които сам е играл ро-
лите на героите си като ис-
тински артист.

Не са пропуснати в книгата и други прояви на
многостранния талант на богато одарената Велич-
кова личност. Той е и прекрасен художник с впе-
чатляващи по художествена стойност картини, ко-
ито и днес красят Националната галерия и галери-
ите в Пловдив и Пазарджик.

На много страници от труда си доц.А. Тонов
тълкува и естетическите позиции на К. Величков,
като не скрива, че те са повлияни от естети като
Сент Бьов, Иполит Тен и Теофил Готие. Интерес

буди и литературната му критика. Статиите му за
Хр. Ботев, Л. Каравелов, А. Страшимиров, П. К.
Яворов, Ел. Пелин, К. Христов и Т. Траянов носят
отпечатъка на особените му литературни оценки:
неодобрява лириката на Л. Каравелов, не разбира
Яворов, надценява А. Страшимиров, отрича сим-
волистите, хвали Хр. Ботев и А. Константинов, бо-
готвори Ел. Пелин и К. Хростов. Похвално е и това,
че доц.А. Тонов не се съгласява с редица схваща-
ния и оценки на своя любим писател.

Книгата на доц.А. Тонов завършва с важен за
творбата му раздел – К. Величков като преводач.
Тези страници са забележителни. Отдадена е зас-
лужена почит към голямото му умение. Каква неизб-
родима тайна се крие в творческия лабиринт на К.
Величков, възкликва ученият. За радост, констати-
ра той, К. Величков се е справил талантливо с пре-
водите от Овидий, Й. В. Гьоте, А. С. Пушкин и М. Ю.
Лермонтов. Особено сполучлив е преводът на Дан-
тевия „Ад”. И доц.А. Тонов го доказва. Окачествява
го като сполука. К. Величков е „влезнал” в света на
Данте с точен израз и верен ритъм на фразата. До-
ловил е темперамента на автора на „Ад”, доближил

се е плътно до оригинала,
а в повечето случаи има по-
разително сходство и пълно
сливане на автора с прево-
дача. Тази сполука А. Тонов
обосновава с огромната
ерудиция, поетическата
култура и несъмнената при-
родна начетеност на амби-
циозен преводач.

В отговор на много-
бройните въпроси на слу-
шателите доц.А. Тонов
каза:

 – С основание вие па-
зарджиклии тачите своя
именит съгражданин. Оба-
ятелната му личност и та-
лантливото му художестве-
но творчество са изгради-
ли в сърцата ви храм, в
който с преклонение изра-
зявате любовта и почитта
си към този бележит бълга-
рин. Щастлив съм, че К.

Величков осмисля и моя личен и творчески път, с
което се гордея. Дори и аз се чувствам ваш съграж-
данин. Защото и аз се прекланям пред смелия ре-
волюционер, всеотдайния културен строител на
освободена България и всестранния талантлив тво-
рец, който Пазарджик е родил. К. Величков ни заве-
ща да обичаме България, духовно да я възвисим, с
призив да й служим честно и безкористно до пос-
ледния си дъх.

„ЧИТАЛИЩЕ“

„Флорентинец“, картина
от Константин Величков от 1888 г.
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Оставил значимо

по обем и разнообра-
зие творчество, Хрис-
то Станчев е сред го-
лемите имена в
българското изобрази-
телно изкуство. Него-
вите картини майстор-
ски отразяват и красо-
тите на родната при-
рода, и същностните
черти, на националния
ни характер, и социал-
ните проблеми на вре-
мето, в което живее.
През дългия си твор-
чески път той неиз-
менно остава на пози-
циите на реализма.
Приел като свои тра-
дициите на художни-
ците-демократи, той
претворява живота  с
неговите грижи и нево-
ли.

Христо Станчев
(Крусев) е роден на 1
юни 1870 г. в село Ад-
жар (днес Свежен),
Карловско.  След
завършване на първоначалното
училище постъпва в Пловдивска-
та мъжка гимназия, където негов
учител по рисуване е Иван
Мърквичка, а към края на гимна-
зиалния курс Антон Митов. В края
на курса, на организираната от
Антон Митов ученическа изложба,
печели първа награда и стипен-
дия от Княз Фердинанд за
продължение на обучението в
чужбина. Но той отказва стипен-
дията и заминава да следва с по-
мощта на художника Георги Бо-
тушаров, а от втората година е
държавен стипендиант. От 1890

памет
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г. до 1893 г. учи при професорите
Чаранфи и Барабино във Флорен-
тинската академия. През перио-
да от 1893 г. до 1896 г. специали-
зира в Мюнхен при проф. Линден-
шмид и проф. Дефрегер. През
този период създава известната
картина „Ченци” (Национална ху-
дожествена галерия), „Ана”, „Мо-
нах”. През 1896 г. се завръща в
Пловдив, където преподава в
Пловдивската мъжка гимназия.

Рисува портрети, натюрмор-
ти, пейзажи и композиции. Освен
с маслени бои, работи и графика
– негови са илюстрациите към

първото издание на Яворо-
вите „Безсъници” (1906 г.-
1907 г.). Негови илюстра-
ции има и в много учебни-
ци на издателство „Христо
Г. Данов”.

Най-плодотворният пе-
риод в творчеството на ху-
дожника-класик са 30-те го-
дини на 20 век. Именно то-
гава Христо Станчев създа-
ва своите най-забележи-
телни произведения: реди-
ца пейзажи, предимно с
тракийски мотиви; портре-
ти; натюрморти и компози-
цията „На нивата”. Пейзаж-
ният цикъл обхваща и на-
чалото на 40-те години.
През 1937 г. на XI обща ху-
дожествена изложба тво-
рецът представя най-изве-
стната си творба „На нива-
та” (Национална художе-
ствена галерия). Тя е про-
изведение, което е принос
в българската реалистична
живопис. Първоначалното
въздействие на картината
излъчва съжаление и бол-

ка. Мрачните цветове и компози-
ция засилват чувството у човек.
Картината изобразява живота на
трудовата селянка. Нейните мъки
и труд. Показва ни усърдието и
работата на селянина.

“На нивата” е общ изглед на
селският някогашен живот. Стра-
данието е ясно изразено в цяла-
та картина. Тъмните цветове,
мрачният пейзаж, умореното
лице на майката, измършавели-
те волове, сухата земя... Всичко
това напомня за отчаянието,
мъката и бедността на тогаваш-
ните времена.

Õðèñòî Ñòàí÷åâ
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Сред другите по-известни творби на ху-
дожника са “Селско момиче”, “Молитва”,
“Слугинче”, “Село Дол на Василица”, “Зимен
пейзаж от Рила”, “Демонът” , “Пролет”, на-
тюрмортите с дюли и с тикви и др...

Получил признание и почит, Христо
Станчев си отива от белия свят през 1950
година. За да остане жив с голямото си из-
куство.

                   Камен КАМЕНОВ

“Пролет”, 1922 г.

“Ченци - дамски портрет”, 1895 г.
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Димитър Киров – Ди
Киро е един от стълбовете
на пловдивското съзвез-
дие от ярки дарования, на-
следили класиците на
българското изобразител-
но изкуство Златьо Бояд-
жиев, Цанко Лавренов, Ва-
сил Бараков. Той е неиз-
менният провокатор, ек-
залтиращ почитателите с
взрива от багри и форми в
своята живопис, с изуми-
телните си фрески, мозай-
ки, с графита, пръснати из
България и по света.

Роден в турския мега-
полис Истанбул, той е
българин по национална
принадлежност и гражданин на света. Завършил е
декоративна живопис в Софийската художествена
академия при проф. Георги Богданов. И създава
значимо творчество, което е ласкаво прието в об-
щите художествени изложби у нас и представител-
ни изложби на българското изобразително изкуство
по света. Уреждал е множество самостоятелни из-
ложби в Пловдив, София, Окаяма, Токио, Париж.
Неговите работи са притежание на най-представи-
телни галерии у нас и чужбина. Носител е на награ-
дите „Владимир
Димитров-Май-
стора” и „Захарий
Зограф”. Почетен
член е на японс-
ките художници
Ника-Кай. Бил е
председател на
градския съвет за
изкуство и култу-
ра в Пловдив,
член на ръковод-
ството на Съюза
на българските
художници, и сек-
ретар по творчес-
ките въпроси на
пловдивския от-
дел на СБХ. Но-

ÂÇÐÈÂ ÎÒ ÁÀÃÐÈ È ÔÎÐÌÈ
80 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî

íà õóäîæíèêà Äèìèòúð Êèðîâ

сител е на български, френ-
ски и други отличия. Почетен
гражданин на Пловдив и
Плевен.

Димитър Киров е съпри-
частен към събитията, които
засягат не само художничес-
кото съсловие, но и негови-
те съграждани. На 23 май
1983 година той става един
от учредителите на новото
читалище към етнографския
център „Възраждане”.

Инициатор е на идеята
за бъдещия изложбен
център за съвременно изку-
ство, който оформя дворно-
то пространство на съще-

ствуващата Пловдивска градска художествена га-
лерия на ул. „Съборна” 14 в Пловдив. Основопола-
гащата идея на проекта е създаване на постоянно
действащ изложбен център, който по естествен
начин да представя творбите на съвременните ху-
дожници. Проектът е подкрепен лично от Президен-
та на България Георги Първанов.

Димитър Киров умира на 23 октомври 2008 г. в
Пловдив. Но талантливият творец няма да бъде
забравен.

                                     Алеко ПЕТРОВ

Äèìèòúð Êèðîâ-ÄèÊèðî

памет
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МЕЛОДИЯ И ЯРКИ ЦВЕТОВЕ НИ ПРЕНАСЯТ В
ДУХА И ВРЕМЕТО НА ДИКИРО

Спонтанно и експресивно, мощно и лирично, с ярки прояви на
художествена свобода и дързост. Такова е изкуството, което ни пренася
през духа и времето на големия български художник Димитър Киров – ДиКиро.

От изложбата, подредена в Националната художествена галерия,
в чест на 80-годишния му юбилей, надничат бележити композитори и
актьори, горят икони, звучат концерти, а мелодията и спомените
бликат с ярки цветове, докато четката създава образа на любимата
Ро и преобръща представите ни за Париж, Истанбул и Пловдив. "Голям
артист и като човек, и като художник", така съпругата на Димитър
Киров, Русалия, го описа пред БГНЕС.

Любимата на Ди Киро сподели колко много е обичал цветните къщи
на Филибето, красотата на грандиозния Истанбул, където е роден и
Париж, който му донася славата и званието "Кавалер на почетния легион
на Франция за изкуство". Димитър Киров е сред най-ярките фигури,
променили облика на българското изкуство през 60-те години на ХХ век.
В Пловдив, заедно с група свои колеги и съмишленици (Георги Божилов,
Йоан Левиев, Енчо Пиронков, Христо Стефанов), провокира наложените
норми. Звучните и смели колоритни решения на художника, съчетани в
сложна фактура на живописната маса, стават своеобразна "запазена
марка" на неговата живопис.
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юбилей

ÏÎ ×ÓÄÎ ÑÅ ÑÏÀÑßÂÀÕ
Ïîåòúò Ëþáîìèð Ëåâ÷åâ íà 80

Л ю б о м и р
Левчев е роден
на 27.04.1935 г. в
гр. Троян. Завър-
шва гимназия в
София (1953) и
библиография и
библиотекозна-
ние в Софийския
университет „Св.
Климент Охридс-
ки“ (1957). Работи
като литературен
редактор в Радио
София и като гла-
вен редактор в
„Ли т е р а т у р е н
фронт“ (1970-72).
Председател е на
СБП (1979-88).
Автор на книгите:
„Звездите са мои. Стихотворения“ (1957), „Завина-
ги. Стихотворения“ (1960), „Позиция. Стихотворе-
ния“ (1962), „Но преди да остарея. Стихотворения“
(1964), „Пристрастия. Стихотворения“ (1966), „Об-
серватория. Стихотворения“ (1967), „Рецитал. Сти-
хотворения“ (1968), „Стрелбище. Стихотворения“
(1971; 1974), „Дневник за изгаряне. Стихотворения“
(1973; 1975), „Звездопът. Поеми“ (1973), „Самосъд.
Стихотворения из десет книги“ (1975), „Свобода.
Стихове“ (1975), „Изход. Стихове“ (1976), „Поздрав
към огъня. Стихове“ (1976; 1978), „Откъс. Стихове“
(1980), „Заклинания. Стихотворения“ (1981), „Са-
мосъд’83. Стихотворения из четиринадесет книги“
(1983), „Работническа кръв. Стихотворения“ (1984),
„Бавен марш и други стихотворения“ (1984), „По-
етическото изкуство“ (1986), „Метроном. Стихове“
(1986), „Убий българина. Роман“ (1988; 1989), „Сед-
мата смърт. Стихове“ (1989), „Отвъд. Стихотворе-
ния“ (1994), „Небесен срив. Стихотворения“ (1996),
„Пръстен от пръст“ (1999) „Селена. Лявото око на
боговете. Стихове“ (2001) „Ти си следващият. Ро-
ман“ (2001),“Вечерен акт. Стихове“ (2003) „Пепел
от светлина. Стихове“ (2005), „Окончания. Стихо-
ве“ (2006) „Писма от Ада. Есета“ (2008), „Кон със
зелени крила. Седемнайсет стихотворения и една
поема“ (2009), „Капризната игра на времената. Из-
брани стихове“ (2010), „Панихида за мъртвото вре-
ме. Роман от спомени“ (2011), „Седемдесет и се-

Колко е лесно да бъдеш влюбен
на двадесет години.

И колко е лесно да бъдеш разлюбен…

дем стихотворе-
ния“ (2012), „В не-
видимата кула.
Любовна лирика“
(2014), „Дневник за
изгаряне. Стихове
(1957-1973). Том 1“
(2015), „Градината
преди Рая. Стихо-
ве (1974-1989).
Том 2“ (2015),
„Тъжна светлина.
Стихове (1994-
2013). Том 3“
(2015). Носител e
на множество на-
гради, сред които:
Златен медал за
поезия на Френс-
ката академия и
носител на звани-

ето Рицар на поезия (1985), Голяма награда на ин-
ститута „Александър Пушкин“ и Сорбоната (1989),
Световна награда за мистична поезия „Фернандо
Риело“ (1993), Орден „Стара планина“ – първа сте-
пен за „изключително големи заслуги към Бълга-
рия, за развитие и популяризиране на българското
изкуство и култура“, Националната награда „Хрис-
то Г. Данов“ за цялостно творчество (2008), Орден
„Владимир Маяковски“ (2009), „Златен венец“ на
Струшките вечери на поезията (2010). Почетен
гражданин на София (2015).

Ëþáîìèð Ëåâ÷åâ
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ПРОЩАЛНА ОДА
ЗА СЛАБИТЕ АНГЕЛИ

Докато питаме
какво се случва...
безвремието съди времената,
безверието съди боговете.
Мигът е ням.
И няма път.
А аз съм пътник.
Къде сте, мои
слаби ангели,
мои безумия крилати?
Поне още веднъж елате!
Поне да ви поискам прошка!
Знам –
„слаби ангели” –
това не е
най-ласкавата диагноза.
В световните езици няма
подобен идиом.
Но уличниците разбират.
Когато се катерех
по стъблото на мечтите,
по клоните чупливи
към звездите... мои,
вашето съпричастие
ми вдъхваше спасителната сила.
Когато се клатушках по ръба
на политическите пропасти,
когато падах,
а се правех, че летя,
вие еднички ми подавахте ръка.
И пак „по чудо” оцелявах.
Не ме харесват мускулестите спасители.
И аз не ги почитам.
Дали са се запитвали
колко е лесно
да си ангел на поет?
Прекрасно избледнели,
символи на лудостта ми,
не зная как да ви благодаря.
А как желая
поне веднъж,
поне накрая
вашата роля аз да изиграя.
Да ви подам ръка.
А с другата
да вдигна огнения меч
и да целуна
с прощални устни пламъка двуостър.
И Фра Анджелико да нарисува
как преминаваме прегърнати по моста.

ПРЕДИ И СЛЕД
На Женя Динкова

Искаш да поздравя гората –
Всяко дърво,
Всяко листо.
И ето, ставам нереален.
Навлизам в тайнството.
Вселената е зелена.
От тишината ми спира дъхът.
Като че ли съм ловец
На минали мигове
И се готвя да стрелям.
Но
Чувам как пътят
Проговаря на времето;
– Хайде минавай!
От мен да мине…
После виждам
Какво е останало от пътя,
След като времето е минало –
Следи от нежност,
Остатъци от вяра.
Господи, колко са страшни
Тези временни неща!
Буря събира бурени без корени.
Проход или преход
От полусън към полусмърт.
Ала реални мълнии
Си точат ноктите
По билото на нашата безгранична нереалност.

КАФЕ С ДЪЖД

Не излизай –
времето се разваля!
О, не се безпокой за мен.
Харесвам щури времена,
когато мечката се жени,
когато дяволът се кръсти,
когато капят едри капки дъжд,
а грее слънце...
Уж съм дете,
а се разхождам сам
в проклетата маслинова градина.
Капките падат като метеори
във кратера на чашата горчива,
която няма никога да ме отмине.
Но нали децата не пият кафе...
Тогава последната капка ме целува.
И аз съм вече разпознат.
Книгата вече е свещена.
Пия кафе с дъжд
и харесвам щури времена.
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ОЦЕЛЯВАНЕ

Открай време все ми казват:
ако се спуснеш по лъча на вероятното –
слънцето встрани бледнее...

Но аз видях да се издига храм
от облак – до самата синя светлина
и това е силата на ореола дневен!
Вървиш и всичко: живо и неживо –
реални изменения за доводи ти праща…

А бъдното отвсякъде наднича
и едва ли ти в твоята заетост –
ще видиш: вълна, загубила страха
на концентричните си кръгове –

подир образа си видим избледнява
към брега на болката позната.

ÁÚÄÍÎÒÎ ÎÒÂÑßÊÚÄÅ ÍÀÄÍÈ×À
Ïîåòúò Êðàñèìèð Ïåòðîâ íà 70

ПОСПРИ И ПОГЛЕДАЙ
как залезът мил
угасва, но вае
душевния мир.

Звездици избутват
огромния мрак.
Луна се търкулва
по билото пак.

Носачи небесни
отнасят деня
и споменът в песен
през сълзи запя.

Потегляй отново
към себе си сам.
Обичай ти словото.
Що Бог ти е дал.

Красимир Петров е роден на 28.04.1945 г. в гр. Тете-
вен. Завършил е право и журналистика в Софийски уни-
верситет „Св. Климент Охридски”. Има публикации в ежед-
невния и периодичния печат. Носител е на множество ли-
тературни награди. Има няколко поетични книги: „Сказа-
ние”, „Тръпчиво слънце”, „Трепети на светлината”, „Сян-
ката на градския часовник”, „Реките чезнат, но не спират”,
„Сенки ненагледни”, „Светлинка над ореоли” и др. Негови
стихове са превеждани на руски, полски, немски, англий-
ски, френски и гръцки езици. Член е на Съюза на българ-
ските писатели и на Съюза на българските журналисти.
Понастоящем работи като адвокат в гр. София.

ИНОСКАЗАНИЕ

След няколко дни ще дойде пролетта.
Или ние ще пристигнем у нея. Все едно.
Но потъмнялата пролетна луна
от стъпки и от луноходи
влиза през прозореца ми
и заема мястото на повяхналата дюля…
И ловците, чули недочули за мечки-стръвници,
залагат двойни капани.
А мечките още спят и сънуват:
узрели, диви малини…

юбилей
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ТРЕПЕТИ ОТЕКВАТ

От градчето пробудено тръгват
чудати мъгли по баира бакърен
и заслушан в гласа на дете –
петелът дарява мъдреца с поука…
С беритба препълних каруцата, брате.
А сполуката где ли се дяна –
вдън земя ли пропадна?
Усети ли при своето зреене, брате –
дихание силно на чудесата далечни
и колко ли струва ръката
на майстора, дето гали самотните –
орехови дремещи пънове…

ОТНОВО ЗА НАЧАЛО

От вчера ми втълпяват, че отминал огън
е днешната жарава
и нестинари за петаче ще нагазят живи въглени
не да ровят що било е...
За днешната прехрана ще танцуват върху здрача!

Но величието на човека при засилването още
е основата на танца.
А под небето само думите са светъл разказ,
но казаното ги предхожда,
и навярно затова ги надживява.

ВМЕСТО ОТГОВОР

И с девет ключа да заключа
всичко свое във сърцето си
усмивката ми ще е таен изход.

И в очите ми нощта да зацарува,
искаш ли доброто в тях да видиш
имай глас, извикай...

Знай: звездните ни делници
са мои братя
деца от първото доверие.

При моето начало
с времето за връщане пристигам
само да сверя посоката.

Живея в истинско летене.
И не сезоните над мене властват.

В ТАКАВА НОЩ СИ ИЗЖИВЯВАМ ДНИТЕ,
но ти не питай къде съм до разсъмване.
(Ах, как се лутам в Долината на сълзите)…

Душата ми, ярка светлина отминала,
е драснала няколко щриха. И толкоз.
Където и да идеш  обичта ридае.

Поете, толкова ли мъка си понесъл,
че дъжд вали от вчера непреклонно
и слънце няма, и няма го небето.

Но ти вървиш насън и хребета сияе…
А навярно злото е в торба брашняна,
че хляба, виж  прималее ли от слабост
уж се моли, а всъщност ни насъсква.

О, КАКВО УСИЛИЕ ПОЛАГА
облака да проговори...
Навярно вече се налага
и небето дума да отвори.

От дълголетните уроци
не станах по-достоен.
О, само светлина от Водоскоци
е равна на Ангелите Войни...

Тишината засега дочувам,
че езикът е допрял небцето.
Аз очаквах новичката дума
и Бог да се яви в небето ми...

ВЪЗХВАЛА НА СМИРЕНИЕТО

О, красиво е днес небето
като вечна мъдрост.
Оглушал от напътствия
аз, клетника си пея:
где ли книгата се бави
от Бога лично написана...
не забравя тя и въздига
смиреният след отчаяние.
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фолклор

“Признанието на Коста-
дин Гугов е единодушно...
Едни го  признават заради
гласа му – мек, звучен, коло-
ритен, приятен. Други го це-
нят заради пеенето му, сце-
ничното му поведение, бога-
тия му репертоар. Най-лични
наши народни певци публично
са заявявали, че биха слуша-
ли Костадин Гугов цял ден,
без да им омръзне”.

Така характеризира извест-
ния народен певец Костадин Гу-
гов поетът-фолклорист Борис-
лав Геронтиев. И казва съще-
ствени неща за присъствието му
в българското народно песенно
изкуство. Но оценката на едно
значимо артистично дело само
в няколко реда винаги носи риска
да бъде непълно. Защото Гугов е
не просто добър народен певец.
Той е изключително дарование, ко-
ето грабва зрителите и слушатели-
те, въодушевява ги дотолкова, че
те съпреживяват песните му. Тези
незабравими Гугови песни, които
са станали отдавна любими за по-
читателите на българския песенен
фолклор. И това се дължи най-на-
пред на благия му глас, който по-
пива направо в душата. Той се лее
като бистра изворна вода, която
напълно утолява емоционалната
жажда, разнежва, вълнува и пре-
чиства. В пълно съответствие с
този вълшебен глас е сценичното
му поведение. Гугата, както с обич
го наричаха неизброимите му по-
читатели, заставаше пред публи-
ката с някаква първична простота,
която излъчваше доброта човеч-
ност. В очите, в жестовете, отро-
нените понякога слова имаше тол-
кова естественост, че всички ста-
ваха съпричастни на изпълнения-
та му. Слушал съм го безброй пъти
– в различна обстановка, пред раз-
лична публика. И съм виждал как
още с излизането му на подиума
завладява хората с едни топли,

обичливи очи, с една мека усмив-
ка. А подхванеше ли някоя от мно-
гобройните си песни, вече всички
бяха покорени. И не просто ръкоп-
ляскаха, а направо взривяваха про-
странството. При сборни концерти
обикновено го слагаха накрая, за
да сложи край на програмата. За-
това веднъж една дама, била мно-
гократно конферансие на такива
сборни програми, направо се
възмути, че той беше сложен сред
първите изпълнители. Но за него
нямаше никакво значение къде, и
кой по ред ще бъде в изпълнение-
то. Защото всякога беше всеотда-
ен и вдъхновен.

И така от самото начало. Той
е роден на 12 февруари 1935 г. в
София. Расне в семейството на
бежанци от Кукуш. От този
български някога град са, както
точно е писал Борислав Геронти-
ев, корените му, песните му, ро-
довата му памет и родовата му
кръв. И първите уроци по пеене
взема от семейството си.

– Аз имах щастието – ще отбе-
лежи по-късно той – да израсна с
песните на майка ми Йова Тръпко-
ва. Тя пееше навсякъде, носеше
радост вкъщи. И аз научавах не-

усетно песен след песен. От моя
род е Вангел Трайков, който
също е сред първите ми учите-
ли.  Той ми каза нещо много важ-
но, което запомних за цял живот
– македонските песни трябва да
се пеят леко, без напрежение,
без да се крещи и вика.

Чул веднъж пеенето му
акордеонистът Стефан Деми-
рев и веднага го харесал. Той
му дал път към сцената. На
осемнадесет години. И така
определя пътя му в живота.
Път, свързан завинаги с песен-
та. Подхващат го различни
фолклорни групи на някогаш-
ната Концертна дирекция и той
тръгва из селата и градовете
на България. Заедно с големи

имена в народната песен като
Гюрга Пинджурова, Мита Стойче-
ва, Борис Машалов, Атанаска То-
дорава... Оттогава започват и за-
писите му по Българското нацио-
нално радио, а по-късно и в
Българската национална телеви-
зия. Емблематичните му песни
“Биляна платно белеше”, “Мале
Попйорданов”, “Море сокол пие”,
“Ако умрам ил загинам”, “Кога за-
шумят буките” и много други, хо-
рата от България и от много дру-
ги страни посрещат възторжено
и дълго не го пускат да слезе от
сцената.

Костадин Гугов си отиде от
белия свят неочаквано след крат-
ко боледуване. Но песните, запи-
сани в БНР и БНТ, издадени на
грамофонни плочи, аудио касети
и компактдискове, запечатани в
клипове и музикални предавания
са сред нас. А чрез тях е жив и
неповторимият чаровник Коста-
дин Гугов.

           Петър ЧИБУКОВ

 ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌ ×ÀÐÎÂÍÈÊ
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Египет ще възстанови
едно от седемте чудеса на ан-
тичния свят – Александрийския
фар, съобщи Би Би Си. Плано-
вете предвиждат грандиозната
кула, извисявала се на 140 м
височина векове наред, да
бъде вдигната не на оригинал-
ното си място на остров Фарос,
а в близост до него, тъй като
сега на това място се намира
друга древна сграда – Цитаде-
лата на Кайт Бей.

Постоянната държавна
комисия по антики вече е
одобрила проекта, предстои
той да бъде подписан от мес-
тните власти. По-подробна информа-
ция за плановете и цената на амби-
циозната мисия засега няма.

Шедьовърът на античната инже-
нерна архитектура е бил завършен
през 280 г. пр.Хр. при управлението
на Птолемеите. Величественият фар
е бил от бял мрамор, а светлината,
която той излъчвал, идвала от голям
огън и чрез система от огледала се
препращала навътре в морето. След
като в продължение на векове фарът
бил една от най– високите постройки
в света, изградени от човека, той бил
разрушен през 1323 г. след пореди-
ца земетресения. Отломки от кулата
послужили при изграждането на Ци-
таделата на Кайт Бей в края на XV в.
Въпреки това фарът е третото древ-
но чудо, оцеляло най-дълго време,

след мавзолея в Халикарнас,
Турция, и пирамидите в Гиза.

Значимостта на шедьовъ-
ра се дължи на неговата ино-
вативна за времето си архи-
тектура, която по– късно оказ-
ва влияние както в ислямския,
така и в западния свят.

***

АМЕРИКАНЦИ ОТ-
КРИХА ПЪРВАТА ТОП-
ЛОКРЪВНА РИБА

Aмерикански учени от На-
ционалното управление за
океански изследвания откри-
ха първата топлокръвна риба
край бреговете на Калифор-
ния, съобщи сп. „Сайънс“.

 Сребристият опах дости-
га 1,5 м дължина и може да
стигне тегло до 220 кг. Познат
още като риба луна, той оби-
тава студени и слабоосвете-

ни солени води, като поддържа те-
лесна температура 4-5 градуса по-
висока от тази на околната среда.

Морският обитател затопля кръвта
си чрез маховете на перките си и е
приспособен към продължително
съхранение на натрупаната енергия.

 „Рибата, която е изключително
бърз хищник, затопля кръвта си чрез
система, подобна на механизма, по
който работи радиаторът за автомо-
бил.

 Кръвоносните съдове, в които
кръвта получава кислород от вода-
та и се охлажда при взаимодействи-
ето с нея, са преплетени с други
съдове, пренасящи топла кръв. По
този начин обогатената с кислород
студена кръв се нагрява и продължа-
ва циркулацията си в организма“,
обяснява ръководителят на изследо-
вателската група Николас Вегнер.

***

НАЙ-ВЕЛИКИЯТ ИСПАНСКИ
ПИСАТЕЛ МИГЕЛ ДЕ СЕРВАН-
ТЕС БЕШЕ ПОГРЕБАН ТЪРЖЕ-
СТВЕНО 400 ГОДИНИ СЛЕД
СМЪРТТА МУ, ПРЕДАДОХА
АГЕНЦИИТЕ

Останки, за които се смята, че са
на писателя, бяха открити по-рано
тази година в крипта на манастир в
Мадрид. В четвъртък останките са
били погребани отново в манастира,
каквото е било желанието на Сер-
вантес. Открит е и негов надгробен
паметник.

Кметът на
Мадрид – Ана Бо-
теля, положи лав-
ров венец пред
паметника на
тържествена це-
ремония, на която
имаше и военни
почести, защото
авторът на без-
смъртната книга
“Дон Кихот” се е
бил за Испания.

Костите бяха
намерени след
е д н о г о д и ш н о
търсене в мад-
ридския Манас-

тир на босоногите тринитарианци,
където Сервантес е погребан през
1616 г. Заради преустройство на те-
риторията на манастира през веко-
вете обаче точното място на гроба
на писателя беше неизвестно.

Археолозите обявиха, че са на-
мерили фрагменти от ковчег с ини-
циалите “МС” и кости от няколко
души. Знае се, че Сервантес е бил
погребан със свои роднини. Въпреки
че не успяха да установят кои точно
кости са на Сервантес, учените зак-
лючиха, че това са неговите останки.

Сервантес уира на 69 години. Към
края на живота си той пише, че има
само шест зъба. Има и белези по тя-
лото. През 1571 г. е ранен в битката
за Лапанто. Има три рани от мускети
– две в гърдите и една на ръката.

****

Ìèãåë äå Ñåðâàíòåñ

Александрийският фар.
Гравюра от XVIII век.

ЕГИПЕТ ЩЕ ВЪЗСТАНОВИ
ЕДНО ОТ СЕДЕМТЕ ЧУДЕСА НА
АНТИЧНИЯ СВЯТ
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любопитно

ШЕДЬОВЪР НА МАНЕ ПРО-
ДАДЕН ЗА РЕКОРДНИ $65 МЛН.

Шедьовър на Едуар Мане бе про-
даден на търг в Ню Йорк за 65 млн.
долара-рекордна сума за картина на
френския импресионист, съобщиха
организаторите от Christie’s.

Британската аукционна къща бе
оценила платното “Пролет” на меж-
ду 25 и 30 милиона долара, предаде
АФП, цитирана от БТА. То бе соб-
ственост на семейство частни колек-
ционери от близо век.

Мане рисува “Пролет” през 1881
г. Картината е с размери 74 x 51.5
см. За символ на този сезон худож-
никът избира прочутата по онова
време актриса Жан дьо Марси, коя-
то рисува в профил, държаща чадър,
подпрян леко на рамото й на фона
на разцъфнали цветя.

Художникът успява да завърши
само две от картините от цикъла “Че-
тирите годишни времена” – „Пролет”
и „Есен”. Втората творба сега се на-
мира в Музея на изящните изкуства
в Нанси.

Досегашният рекорд за картина
на Мане, 33 милиона долара, дати-
раше от 2010 г., когато негов авто-
портрет бе продаден на търг на къща
Сотбис (Sotheby’s) в Лондон.

По-късно на същия търг, Кристис
продаде “Строителите с дърво” на
Фернан Леже за 17,53 милиона до-
лара. Картината на френския кубист
бе оценена предварително на 22 ми-
лиона долара.

***

ПЛЕМЕ ОТ ДЖУНГЛАТА
ЩУРМУВА СЕЛО В ПЕРУ

Индианско племе, което жи-
вее в пълна изолация в Амазонс-
ката джунгла, щурмува с лъкове
и копия малкото перуанско село
Шипетиари в югоизточния район
Ману, предаде Би Би Си. При нео-
чакваната атака загина 20-годи-
шен младеж, прободен смърто-
носно със стрела в гърдите.

 Властите в района засега не
могат да обяснят причините за на-
падението.

 Племето маско пиро, съще-
ствуването на което става извес-
тно на света едва през 2008 г., на-
пуска изолираните си обитания за
трети път тази година, но до мо-
мента никога не е атакувало мес-
тните жители.

Правителството в Лима заб-
ранява всякакъв контакт с негови-
те членове – вероятно около 600,
тъй като те нямат имунитет към

много от съвременните болести и
бактерии. И най-безобидният вирус
може да покоси цялата общност.

 Възможно е незаконната сеч в
джунглата, стигнала до техните тери-
тории, да е предизвикала агресията им,
отбелязва Би Би Си. Според специа-
листи индианците все по-често са при-
нудени да търсят храна извън горите.

 Перуанските власти изпращат в
Ману антрополози, които да се опи-
тат да посредничат между маско
пиро и местните селяни. Не е ясно
обаче как точно ще стане това, тъй
като езикът на племето е напълно
неразбираем за хората.

 Проблемът с племената, които
нямат пряк контакт с цивилизация-
та, отскоро е наболял в Перу и зара-
ди т.нар. човешки сафарита. Орга-
низации за защита на правата на
индианците обвиняват туроперато-
ри, че организират специални похо-
ди в местообитанията на диваците,
които служат като атракция за при-
вличане на повече клиенти.

***

Американски дизайнер от Сан
Диего е успял да пресъздаде с 3D
техника липсващите ръце на най-из-
вестната скулптура в света, тази на
Венера Милоска. Според неговата
интерпретация тя изобразява жена,
която преде прежда с вретено - ти-
пично занимание за бездействащите
проститутки от Древна Гърция, пише
в. "Дейли мейл".

Досега учените изказваха раз-
лични предположения в каква поза са
били липсващите горни крайници на
творбата. Според едни тя е държала
огледало, според други - копие, а спо-
ред трети - ябълка.

Статуята на Венера Милоска бе
открита преди повече от 200 години
на гръцкия остров Милос. Понастоя-
щем тя е изложена в парижкия Лувър.

Американският дизайнер Козмо
Уенман направил своя компютърен
модел, като използвал оригиналната
статуя и рисунки на предачки върху
древни гръцки вази. Обикновено така
си запълвали времето древните
елински проститутки, докато очаква-
ли нови клиенти.

***

НОВА ВЕРСИЯ ЗА
ЛИПСВАЩИТЕ РЪЦЕ НА

ВЕНЕРА МИЛОСКА
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Членове:

Първа корица - Христо Станчев "На нивата"

1870

ФОНДАЦИЯ

ГЛЕДНА ТОЧКА
Анибал Радичев е известно име в съвремен-

ната българска литература. Поет със значими
постижения в лириката, той се утвърждава все
повече в хумора и сатирата. Острото му перо
подлага на присмех и разобличение човешки
недостатъци и обществени недъзи. Днес ви
предлагаме неговата особена „гледна точка” с
увереността, че ще привлече вниманието ви.

ПРЕПОРЪКА

Изучете английски!
И в земите тракийски
трябва някой с езици
да лъска чепици!

КЪМ БЛИЖНИТЕ

И няма как да ви дам
риза, даже да
плащате.
Въпросът е там,
че ви взеха и гащите.

ГЛЕДНА ТОЧКА

Преценката точна
и вярната мисъл
изцяло зависят от гледната точка:
щом гледаш отпред,
изходът е отзад.
Щом гледащ отзад –
изходът е отпрад.

ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО

Опрял е май ножът до голо –
стандартът се срива
надолу…
Растат все нагоре заплатите

единствено на депутатите.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

От работа, от бързане,
от воя на поп-арта
разбрах, че в кърпа вързан е
на всички ни инфаркта…

МИТНИЧАРИ-ЮНАЦИ

Хей, те също са страшни юнаци!
Е, не са със хайдушки калпаци,
а с фуражки служебни… Все пак,
и по пладне и нощем – по мрак,
всеки подкуп делят на калпак.

Анибал Радичев

РЕНТИЕР

Хапвам, пия и пея.
Бачка само плебея.
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