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НАУЧИ МЕ, ЖИВОТ

Научи ме, живот, да прощавам
и когато на мен не прощават.
Научи ме, живот, да дарявам
и безкористно да се раздавам.

Научи ме, живот, да обичам,
любовта ми когато е бреме,
след ята и хвърчила да тичам,
превърни ме във огън и стреме!

Научи ме, живот, да презирам
аз предалите на род и родина.
Научи мен как да отбирам
ценните между глухи пъртини...

Научи ме, живот да старея
с неуморните, смели ти стъпки.
Нека Дунав и Ком ме люлеят
вечно в изконната прегръдка!

                Валентина МИХАЙЛОВА

ПАМЕТ ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ

Паметник е дума, производна на па-
мет. Там, където е издигнат паметник, се
пази паметта за събитие или личност, за
които съвременниците им са решили, че
заслужават да се помнят. И в цивилизо-
вания свят никакви политически, естети-
чески или други някакви страсти на во-
дят до коригиране на избора им – мону-
ментите остават на мястото, където са
поставени. Без да се събарят безцере-
монно, без да им се търси „по-подходя-
що” място, без да се орезиляват с бояд-
жийски гаври. Но това важи за цивили-
зования свят, от който изглежда ние сме
твърде далеч. Защото и официално, и
неофициално отношението на паметни-
ците у нас е подвластно на временната
стихия. А тя, като всяка стихия, руши,
пренарежда, цапоти всичко, което „не е
в крак с времето” или просто не се ха-
ресва на тоя или оня. Така изчезнаха
десетки, а може би стотици паметници
от селата и градовете на България. На
антифашисти /нали префасонирани ис-
торици „доказват” с нетърпяща никакво
оспорване категоричност, че по нашите
земи никога не е имало никакъв фа-
шизъм!?/, на големи исторически лично-
сти, които, за разлика от съвременна
България, са високо тачени в чужбина,
на известни писатели, художници, пуб-
лицисти и други дейци на културата, чи-
ето творчество и дейност не е угодно на
днешните управници. Други, като Мав-
золея в столицата, бяха демонстратив-
но съборени, „Чинията” на Бузлуджа и
паметникът за 1300-годишнината на
България в София, са оставени на са-
моразрушение. Паметникът на Съветс-
ката армия в столицата и „Альоша” в
Пловдив са постоянно под прицела на
варварски гаври и заплахи за събаряне.

Ще дойде ли време да влезем в ци-
вилизования свят?
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Поет и публицист, научен работник и об-

щественик, Боян Ангелов е значимо име в
съвременната българска култура. Роден и от-
раснал в столицата на Априлското въстание
Панагюрище, той е закърмен с непоколебимо
родолюбие. И макар, че е обходил много стра-
ни по света, никога не е разлюбил България.
Стъпалата на възходящата му биография бе-
лежат специалностите философия и литера-
тура в СУ  „Св. Климент Охридски”, валдорфс-
ка педагогика в швейцарския град Базел, жур-
налистическата работа в различни печатни и
електронни медии, сред които са Българското
национално радио и списание „Читалище
1870”, на което бе дългогодишен главен редак-
тор, зам. председателството на Съюза на на-
родните читалища и председателството на
фондация „Читалище”, категоричното му изби-
ране за председател на Съюза на български-
те писатели, многобройните поетични, публи-
цистични и научни книги, докторатът по фило-
софия, преподавателската дейност в Швейца-

рия, високите творчески отличия и заслужено признание от широката културна общественост.

На 27 август т.г. Боян Ангелов навърши 60 години. Светлият юбилей на твореца бе тържествено

отбелязан в Съюза на българските писатели. Присъстваха известни български литературни творци, жур-
налисти, дейци на културата, общественици. И както си му е ред, към него бяха отправени множество
приветствия и пожелания за здраве, лично щастие, и разбира се, нови творчески успехи. Особено място
сред най-добрите пожелания към юбиляра зае специалният поздравителен адрес на фондеция „Читали-
ще 1870” и най-дълголетното българско списание „Читалище”. Също силно впечатление направи при-
ветствието на  известната белетристка и публицистка Пенка Чернева.

Междувременно стана ясно, че Съюзът на българските журналисти награждава Боян Ангелов със
„Златно перо”.

Честването продължи с празнично веселие!

ÑÂÅÒËÈßÒ ÞÁÈËÅÉ ÍÀ ÒÂÎÐÅÖÀ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÒ ÍÀ ÑÚÞÇÀ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ ÏÈÑÀÒÅËÈ

ÁÎßÍ ÀÍÃÅËÎÂ ÍÀ 60 ÃÎÄÈÍÈ

ГОЛОТА

Сладостта на страстта това е:
да вали навън сняг, да виждам
голотата ти как сияе
пак усмихната
и безгрижна...
Да усещам, че ще потъна
в зной
от нежност неустоима.
Нищо,
че още нощ навън е.
Без значение,
че е зима.
Топлината ти да препуска
по вълни от любовен огън.
Да ми шепнеш: “Не ме напускай!”
И от тебе
да съм поробен.
                                               Боян Ангелов
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ДО ПОЕТА БОЯН АНГЕЛОВ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
От ФОНДАЦИЯ „ЧИТАЛИЩЕ-1870“  и списание „ЧИТАЛИЩЕ“

СКЪПИ ПРИЯТЕЛЮ,

Най-сърдечно те поздравяваме по случай твоята 60-годишнина! За нас, твоите приятели и колеги от фонда-
ция „Читалище-1870“ и едноименното списание, този юбилей е  повод не само да споделим радостта и вълнения-
та ти, а и за нещо много повече. За нас е гордост, че ти посвети едни от най-хубавите си години на читалищното
дело  като главен редактор на най-дълголетното списание „Читалище“, зам.-председател на Съюза на народните
читалища и председател на фондация „Читалище-1870“. Завършил панагюрската гимназия, след което в Софий-
ския университет се дипломира по литература и философия, а по-късно специализира и антропософия в институ-
та „Гьоте Анум“  световен център на гьотенистиката в Базел, Швейцария.

През годините ти се утвърди като значимо име в съвременната литература. Издал първата си стихосбирка „А
върху ножа детелина“ през далечната 1985 г., ти премина през делтата на другия живот, срещна скали от вятър,
усети цветовете на тъгата, потърси пристанище в средата на душата, направи отрицание на отрицанието, прове-
де разговор с мълчанието и след 59 отстояния от началото ти достигна до своята далнина. И както казват някои
литературни критици  „в поезията ти се преплитат филигранният изказ на обиграния поет с мъдрата дълбочина на
завършения философ.“

Твои творби и самостоятелни книги или участия в сборници и периодични издания се преведоха на редица
езици. Стана член на международни академии и носител на международни и национални литературни награди и
отличия. Успехите ти продължиха и като директор на издателство „Български писател“ и сега даваш своя принос
като председател на Съюза на българските писатели.

Прегръщаме те с обич и почитание, скъпи приятелю, и ти пожелаваме всичко най-хубаво, здраве и творческо
дълголетие!

София
27.08.2015 г.

ИЗП. ДИРЕКТОР
Димитър Милов

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Петър Динчев

ßÐÊÎ ÈÌÅ Â ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ

Тази нощ в 0:30 часа планетата Марс е преминала само на 34,65 милиона мили от Земята. Следващия път ще
бъде толкова близо чак през 2287 г.

Защо Марс избра точно 27 август за такава необичайна близост? Досещате се: за да поздрави един юбиляр,
който гони космически висоти и в поезията, и във всичките си дела. Какво предаде по повод юбилея гореспоменатата
планета?

Нека поетът да се чувства като „прашинка мимолетна”, като „елементарна частица от мирозданието”; нека се
вълнува „от обикновените неща”...

Но да не забравя, че бидейки „най-вярващия варварин”, трябва да продължава „да представя простите неща/
като предвестници на вечността”; да „завързва вярата с безкрая”; да следва „посоката към вътрешния смисъл”; да
потъва „в тялото на мисълта”, където го очакват неговите видения – думите...

Той много добре знае, че „животът е игра на светлосенки”, но „добротата друго име няма” /те са така в
Панагюрище, там казват твърдо, че турското робство няма синоним/; знае също, че „среден път няма”, че „няма
свобода наполовина, както любов наполовина няма”...

Марс се съгласява с поета, че „недоказаното съществува, /за да замени мечтите с нови”; че живата вода е по-
силна от „отчаянието – бариера за мечтите”; че дърветата наесен пожълтяват, „но ги очаква разлистване”; обаче
не е грях да споделите пред близък, „че понякога насън летите”...

Пожеланията не са едно и две. Да лети и насън, и наяве; все така да го зове и мами далнината; да не помръква
реката на поетовото вдъхновение; да повтаря молитвата си и тя ще бъде чута: щом е винаги влюбен, животът ще
продължава!...

След Марс е трудно да се каже каквото и да било. Минал ли е толкова близо до Земята или не – да оставим
учените да се разберат помежду си. А ние като на близък и обичан човек ще пожелаем простичко: бъди ни жив и
здрав, Бояне – Поете, Приятелю, Председателю! На многая лета!

ВАЖНО НАУЧНО СЪОБЩЕНИЕ

Пенка Чернева
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Поетът Боян Ангелов е автор на няколко научни кни-
ги за Българското възраждане, но си остава верен син
на своята първа голяма любов – поезията.

Достоен потомък на Панагюрище и на Средна гора,
неговото перо е възпяло подвига на Априлското въста-
ние – мъдростта на старите панагюрци и героите на тази
българска светиня. Сътворил е повече от двадесет кни-
ги, с които защитава своя самороден талант. За него
поезията е съдба и живот, търсене на себе си и на това,
което е неуловимо, непознато и предизвикателно, а защо
не и нещо повече.

  Евтим ЕВТИМОВ

***
Препрочитайки и прониквайки в стиховете на поета,

човек вероятно ще си спомни тъжните думи на Мокани-
на: “Боже, колко мъка има на този свят...” Но въпреки
тъгата, горчилките, безизходицата, страха от смъртта,
светлинката на надеждата и любовта продължава да
припламва в него и да съживява обичта му към живота.

А сега - в тази меланхолия -
друго искам да си представя:
влюбен съм
и се моля
живота да продължава.
Поетичните откровения на Боян Ангелов имат ми-

сия (не преднамерена, естествено) да са своеобразна
проекция на живота - външен и вътрешен - на съвремен-
ната човешка личност, на нравствената й и духовна из-
меримост.

      Благовеста КАСАБОВА

***
Боян Ангелов извиси през годините първата си лю-

бов – Поезията! В изящен класически или в свободен
стих той продължава да разкрива нови страници от веч-
ната книга, наречена Живот, да разгадава странни състо-
яния и философски загадки, да се възхищава от „синте-
за на багрите и звуковете, на образите и преживявания-
та”, да пътува по този вечен божи свят „като наследник/
на отец Паисий...”

От младата си възраст до ден днешен Боян Ангел-
бов беше и остава докрай посветен на Словото. И нико-
га, и никъде не погуби своята благословена доброта, за
която писа:

Добротата друго име няма,
не живее в приказките. Тя е
колкото усмивката голяма
и над ореолите витае.
Нека светлината на яркия му поетичен дар и неиз-

менната му доброта да озаряват неговия висок и светъл
път през бъдните години и десетилетия!...

                                                        Матей ШОПКИН

***
Тръгнал към красивия и възвишен свят на мерената

реч още през юношеските си години, поетът Боян Анге-
лов никога не се е отказвал от нея. Нещо повече – къде-
то и да е бил, с каквото и да се е занимавал, винаги е
намирал време, нагласа и вдъхновение за поетично твор-
чество. И зад него е цяла поредица от стихосбирки, по-
срещани радушно от приятелите на изящното слово.
Овладял в най-висока степен изразните средства на емо-
ционалната и рационалната лирика, той е модерен поет,
при когото всяко стихотворение самостоятелно намира
и формата, и ритмиката, и образния си свят.  Лиричният
герой разкрива не толкова персонифицирания си образ,

ÄÓØÀ, ÓÑÒÐÅÌÅÍÀ ÊÚÌ ÊÐÀÑÎÒÀ È ÕÀÐÌÎÍÈß

колкото представата за себе си. Родствени до голяма
степен с драматургията на абсурда, абстрактната жи-
вопис и камерната музика, за вникването в същността
на тези стихове е необходима по-голяма грамотност, по-
отворено мислене и възприятие. Преодолееш ли тех-
ните по-високи вълни, лесно ще разкодираш обществе-
но значимите им послания. Такива стихове не се тана-
никат в съпровод на китара. Такива стихове разбутват
мислите и сетивата.

                                                   Петър ДИНЧЕВ

***
В поезията си Боян Ангелов не е почитател на сил-

ните тонове. Както и на ярките цветове. Като творец пред-
почита меките пастелни бои: акварелни картини, нарису-
вани с изтънчен рисунък и въздушна лекота. На него са
му чужди кресливият патос, плакатността. Една съзна-
телно избрана позиция, която отговаря по-адекватно на
естетиката и поетиката на съвременното изкуство – све-
товното, а и нашето. Като поет ерудит, лириката му е
прорязана от множество културни асоциации в областа
на митологията, историята, географията, военното дело
– т.е. почти от всички области на живота. Неговите науч-
ни занимания с философия, естетика, антропология са
дали трайно отражение върху категориите на мисленето
му, които в голяма степен са философски. Но ако го
възприемаме само от тази му страна, представата ни за
него ще бъде стеснена и едностранчива, защото в дей-
ствителност сетивата му са отворени за всички прояви
на човешкото, на човешката дейност.

                                       Людмила ГРИГОРОВА

***
Поетът Боян Ангелов зае полагащото му се място в

предната редица на съвременната българска поезия с
присъщата си скромност, всеотдайност и обреченост на
изящната словесност. И за мене той стори това убеди-
телно, категорично и напълно заслужено. И това най-
много ми харесва и искрено ме респектира у човека,
философа и поета Боян Ангелов – отговорността му пред
великата мисия на изкуството, в случая – на поетичес-
кото изкуство.

В антологичната му книга „Пристанище в средата
на душата” ще ни впечатлят творби, които са симптома-
тични в първите му осем книги. Впрочем, любовната тема
– не в баналния, а във философския и поетичен смисъл
– е една от важните и изключително прецизно и емоци-
онално защитени линии в творчеството на Боян Анге-
лов. Тук има прозрения, размисли и поетически наход-
ки, които защитават жанра по най-добрия начин.

                                                    Христо ГАНОВ

***
Поколението, от което е Боян Ангелов, е израсло в

годините на социализма и докато се утвърди в живота и
в литературата, дойдоха годините на прехода. Дарови-
тите автори от това поколение успяват да съхранят и
да развиват литературните традиции без нихилизъм и
псевдомодернизъм и това ги прави не само модерни и
различни от предшествениците, но и продължители на
онази българска и европейска словесност, която е с при-
нос в световната литература. Деидеологизацията и от-
варянето на България към света дава шанс на такива
поети да заемат достойно място в международното ли-
тературно пространство.

                                            Димитър ХРИСТОВ
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***
Поезията, според

Боян Ангелов, е мост
между душите, епохите
и световете. Отвъд ви-
димото, отвъд матери-
алното се веят „косите
на нощта“, а по „хълбо-
ка на мраморния хлад“
се изкачва мъчително
човешкото познание. И
това не са само ефект-
ни и прекрасни метафо-
ри, а квинтесенция на
лирическата филосо-
фия на автора. Боян Ан-

гелов е нарекъл томчето си с избрани стихове „Дал-
нина“. В тази дума са кодирани духовните пейзажи,
които го мамят и разгръщат бездната на неговите
мисли, чувства, прозрения, представи и настрое-
ния. Сякаш усещаме невидимото благотворно вли-
яние на Атанас Далчев и Александър Геров - и Боян
Ангелов се интересува от екзистенциалната драма
на малкия човек. Той иска да надникне през черния
прозорец на безнадеждността и физически да усе-
ти магичната привлекателна сила на абсолюта (да
си спомним Геровото: „Аз видях абсолютното
нищо“).

  Иван ГРАНИТСКИ

***
Възхитата ми идва

не толкова от тематич-
ната насоченост на
творбите ти, колкото от
оная рядка, почти маги-
ческа способност да се
докосваш осезателно
до дълбините на тракту-
ваните проблеми. Това
е то, което те отличава
от редица съвременни
учени и което те обосо-
бява като ярък творец -
учен и писател в духов-

ните области, където, според мен, свещенодей-
стваш.

Не искам да пропусна и твоите благотворни за-
нимания с вникването в отделните лирични и бе-
летристични творби от български писатели, къде-
то насочваш с непогрешим пръст ценни съкрови-
ща и бисери на литературата ни. Мисля, че там си
единствен, въпреки някои посредствени опити на
други.

                                               Христо ЧЕРНЯЕВ

ДВЕ  НОВИ  КНИГИ  НА  ПОЕТА

Боян Ангелов

В НАЧАЛОТО НА ЗИМАТА

В началото на зимната умора
не със снега, полепнал по пръстта,
не с голите дървета разговарям,
а с шепота на жадните ти пръсти.
Сега не мога нищо да повторя,
защото всички думи са невръстни,
защото тялото ти обожавам,
а ненавиждам всяка самота.

Косите ти целувам, разпилени
по раменете топли… А навън
валял е мрак, жесток и неподкупен.
Смълчаните звезди от мраз треперят.
Не гледай към часовниците спрени –
стрелките им са яростна потеря!

Разбираш ли, от горести затрупан
ще става все по-крехък моя сън…

Спокойна и добра, ще спреш ли с устни
гласа ми бавен? Знам, ще бъде час,
когато ще сме корени и глина,
но нека пътят ни дотам е дълъг.
В началото на зимата ще пуснат
на свободата пощенския гълъб
и, сигурен съм, няма да загине,
а с блага вест ще долети при нас.

АТЛАС
На сестра ми

Погледнати от нощен самолет,
мечтите са гарлактики, които
в пространството на спомените скитат,
но нямат

за завръщане билет.
И само паметта ни, тази не-
предвидена свидетелка на всяка
илюзия, пресякла Зодиака,
рисува необяздени коне.
Те спират пред пресъхнали реки
и пушеци отровни

ги обвиват,
Ала все тъй надеждата е жива
да стигнат слънцеоките лъки.
Дано се чуе
слабият ни глас,
дано пробие облаци и зими:
- Мечтите са звезди неугасими,
погледнати

от нощния атлас.
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ЕОС

Насън редя църковна утвар
и скубя бурени горчиви.
Дълбока мълния се срутва
в косите ми, отдавна сиви.
Косите ми са побелели
като забрадка на кокиче.
Жена от свян до мен ще спре ли
с прозрение, че ме обича,
или ще предусетя полъх
от разминаването нежно?
Насън крещях, насън се молех
в базилика от неизбежност...
Навън ухилени злодеи
разменят куфари с измами,
но бъдещето вече зрее
в усмивката на дъщеря ми.

ПРИБЛИЖАВАНЕ

Плътта – най-висшата материя –
желае да преобразува
и сънищата си в преддверия
към непостигнати копнежи.
Щом смелостта не се страхува,
щом верността не се купува
ще бъде волята стремеж и
най-уязвимата материя –
плътта – не иска да загине

Дали смъртта ще я отмине?!

БРОД

Къде ли не замръквах... Жаден, пих
от мътните реки на горестта и
обгръщаха ме непознати стаи –
приюти за бездомния ми стих.
Спасих една илюзия, но тя –
преди да стане восъчна и ледна –
върху усойница в тревите легна
и диво от уплаха запищя.
Бистрееше приоблачният връх,
но спираха ме две алтернативи:
греха да будя у жени свенливи
или да имам участта на плъх.
В котловините, както и преди,
луминесцентни градове искряха,
но нямаше за мен легло и стряха,
а само голи,

 зъзнещи звезди...

ВСЕ ОЩЕ

Облакътени на зенита,
все  още имаме кураж
да гоним облака-мираж
и да мечтаем до насита.

По свечерени тротоари
към сънищата си вървим.
От самота ще се взривим,
обременени със кошмари.

До утрото... А то отново
примамва ни с онази власт,
пред нас открила пласт по пласт
цвета на мрачното олово.

Познанието ще приема
товарите на зрелостта.
Ще опознаем и смъртта,
ала това е друга тема...

юбилей
ПАФОС

Вече е ноември, а морето – гладко,
можеш да го галиш – можеш да се къпеш...
Той донесе грозде,
праскови и пъпеш.
Любовта обича

да й бъде сладко.

Залезът заслиза по небето стръмно.
Стаята стопи се в мрака вездесъщ и
вечерта притвори
плажове и къщи.
Любовта обича

да й бъде тъмно.

Доближи безмълвно, без да я помоли,
с устни я погали... Пиха черно вино.
Роклята се свлече
плавно и невинно.
Любовта обича

да ни гледа голи.

Беше мъж на възраст, а изящно млада
тя – река със страст и дива сладост пълна.
Устните му спряха
върху двата хълма,
над които мракът

никога не пада.

Към легло от пламък после я понесе.
Тя го зацелува с унес, всеотдайно.
Любовта обича
да обича тайно,
затова разпусна

нощните завеси.

A отвън морето с воля дяволита
милваше неспирно скалата засмяна.
И от светлината
на морската пяна
съвършено гола

влезе Aфродита.
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„Който народа си
обича, за доброто му
гледа и тича”. Видният
възрожденски просветител и
революционер Бачо Киро до-
казва на дело думите, които
е изрекъл. И записва името
си сред най-достойните си-
нове на България.

Бачо Киро, чието цяло

име е Киро Петров, е роден
във великотърновското село
Горни Турчета, сега град
Бяла Черква, преди 180 го-
дини. Останал рано сирак,
той е принуден да слугува.
Но жаждата му за просвета
го кара да се образова, като
най-напред сам се научава
да чете и пише, а после
допълва оскъдните си зна-
ния в Батошевсския манас-
тир. През 1848 година е на-
значен за учител в еленско-
то село Коювици, за да „дас-
калува” повече от 25 години
из великотърновските села,
предимно в Бяла Черква, където
едновременно е и организатор на
читалищната дейност, черковен
проповедник, пионер на театрал-
ното дело, борец срещу фанари-
отското духовенство и функцио-
нер на революционната организа-
ция. Буден и любознателен човек
Бачо Киро надлъж и нашир обхож-
да българската земя. И тъй като
няма достатъчно средства, пъту-
ва пеш. Така стига до Света гора/
1857 г./, а по-късно отива в Цариг-
рад /1872 г./  Белград /1873 г./ и
разказва в стихове на своите
съселяни за чутото и видяното „по
света”.

Априлското въстание /1876

г./ е повратен момент в живота на
възрожденеца. Съорганизатор на
ръководената от поп Харитон

ÏÐÀÂÄÀÒÀ ÄÀ ÄÈÐß ÈÇËßÇÎÕÏÐÀÂÄÀÒÀ ÄÀ ÄÈÐß ÈÇËßÇÎÕÏÐÀÂÄÀÒÀ ÄÀ ÄÈÐß ÈÇËßÇÎÕÏÐÀÂÄÀÒÀ ÄÀ ÄÈÐß ÈÇËßÇÎÕÏÐÀÂÄÀÒÀ ÄÀ ÄÈÐß ÈÇËßÇÎÕ
180 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Áà÷î Êèðî180 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Áà÷î Êèðî180 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Áà÷î Êèðî180 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Áà÷î Êèðî180 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Áà÷î Êèðî

чета и неин подвойвода, той уча-
ства в героичната битка с поро-
бителите в Дряновския манас-
тир, като постоянно вдъхва сме-
лост на въстаниците. Но битка-
та е неравна и идва разгромът.
Успял да се измъкне от светата
обител, той се укрива за извест-
но време, но след подло преда-
телство е заловен. Пред съда не
моли за пощада, а гордо заявя-
ва своето родолюбие. Пред сма-
яните съдии той декламира на
турски стиховете „Правда да
диря излязох  и въжето на врата
си сам метнах”. Обесен е във
Велико Търново.

Творческото дело на Бачо

Киро е разнопосочно. Той пише
стихове и стихотворни пътепи-

си, драми, религиозни
поучителни слова, исто-
рически и етнографски
бележки… оставил е и
много ценни сведения за
революционното движе-
ние на север от Стара
планина. Представляват
интерес и неговите ръко-
писни сборници с разно-
образно съдържание –
свидетелство за литера-
турните вкусове и бун-
товническите настрое-
ния по онова време. Ма-
кар и да нямат висока ху-
дожествена стойност,
литературните му произ-
ведения трогват с про-
стосърдечния израз на
родолюбие и жаждата за
знания, със своята жива,
неподправена наблюда-
телност и своеобразния
народен хумор. Те пре-
доставят любопитен ма-
териал при изучаване на
литературното развитие

през 60-те години на XIX век,
съхранили са за поколенията об-
раза на интересна и значима лич-
ност от Българското възраждане.

Признателността на потомци-

те към патриотизма и саможертва-
та на Бачо Киро си личи по много-
бройните улици, училища и чита-
лища кръстени на негово име. А
поети, белетристи, художници и
композитори му посвещават
вдъхновени свои творби.

                    Камен ПЕТРОВ

Áà÷î Êèðî
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фолклор

Българинът винаги е тачил и обичал своето на-
родно творчество. И
напразни са напъни-
те на всякакви без-
родници да загър-
бят всичко българс-
ко и родно /по изра-
за на патриарха на
литературата  ни
Иван Вазов/ и да го
захлупят с чужди
думи и звуци. Дока-
зателство за това са
фолклорните праз-
ници надлъж и на-
шир в страната ни. А
възродените събо-
ри в Родопите и Коп-
ривщица са истинс-
ки апогей на прекло-
нението пред на-
родния гений. Едва
ли някой може да
каже колко е точни-
ят брой на хората,
стекли се от цялата
страна към Рожен и Войводенец, но няма да сбърка-
ме ако ги измерим със стотици хиляди. И всички те
възторжено изразяваха празника на душата си при

ÑÈÌÂÎË ÇÀ ÐÎÄÎËÞÁÈÅ
срещата с онова, което е сътворил българинът през

вековете. Много
точно го каза
президентът Ро-
сен Плевнелиев
при откриването
на незабравимо-
то културно
събитие на Ор-
феевата плани-
на – съборът е
символ на обе-
динение и родо-
любие. От своя
страна генерал-
ният директор на
ЮНЕСКО Ирина
Бокова, която бе
патрон на събо-
ра в Копривщи-
ца, заяви при от-
криването му, че
няма по-голяма
магия от тези ве-
ликолепни гла-
сове, от тези ме-

лодии и от това, което са създали българите през
десетилетията.

Депутатката Корнелия Нинова уважи традицията
 и сложи национална носия на събора.

Президентът Росен
Плевнелиев уважи и 13-ия

събор на народното
творчество "Пирин пее",

който се проведе в
местността "Предела".

„ЧИТАЛИЩЕ“
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"Успешни са тези народи, които познават своя-
та история и уважават своята култура и наслед-
ство", каза при откриването на Събора на народно-
то творчевтво в Копривщица Ирина Бокова, гене-
рален директор на ЮНЕСКО, и допълни:

Българското народно творчество е принос и
в европейската култура, в световната култура.
И затова ми е изключително приятно да видя сред

нас и Бистришките баби, моите приятелки, кои-
то са включени в списъка на нематериалното на-
следство на ЮНЕСКО, и всички останали - чип-
ровските килими, които също така вписахме не-
отдавна, нестинарството, надявам се и кукери-
те от Перник също така да бъдат включени.
България има още много какво да покаже, да запа-
зи и да даде на света.

БГНЕС

Ирина Бокова: Успешни са тези народи,
които познават своята история

Смолянско младежко
облекло
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Народно читалище „Йордан
Йовков -1870” в гр. Добрич по сво-
ята същност е един голям културно-
образователен център. То е едно от
най-големи-
те читалища
в страната
със 145 го-
дишна исто-
рия и годиш-
но обслужва
над 10 000
г р а ж д а н и
във всичките
многообраз-
ни дейности
и прояви. В
днешно вре-
ме читали-
щето разви-
ва и обогатя-
ва културния
живот в гра-
да, разширя-
ва знанията
на граждани-
те в социалната и образователната
сфера и ги приобщава към ценнос-
тите и постиженията на науката, из-
куството и културата. Със своите
дейности то е среди-
ще за комуникация
между хората, пред-
лагащо обмен на ин-
формация, взаимо-
действие, възприема-
не и разбиране.

За рождена дата
на читалището се
смята 11 май 1870 г.
Инициативата при-
надлежи на двама
въодушевени млади
родолюбци, по-късно
известни политически
и просветни дейци –
Кръстьо Ив. Мирски и
Калчо С. Бобчевски.
От запазените бележки на Кръстьо
Мирски могат да се опишат обстоя-
телствата, при които е създадено чи-
талището в Хаджиоглу Пазарджик.

То е станало по “времето на панаи-
ра” през 1870 г., който се е откривал
ежегодно през месец май чрез една
интересна томбола..Нарекли го

“Просвещение”. През 1940 г., след
възстановяването му, то получава
името на големия български писател

Йордан Йовков, участвал в култур-
но-просветната дейност на града.

Войните в началото на XX век,
окупацията на румънските власти

поставят на изпитание духа на доб-
руджанеца, но той се съхранява под
стряхата на читалището, по-късно
преобразувано в Българско култур-

но об-
щ е -
ство, а
с л е д
т о в а
с а м о
к а т о
б и б -
лиоте -
ка. Тук
и м е н -
но, в
т е з и
култур-
ни цен-
т р о в е
с е
създа -
ва и
първи-
ят сим-
фо н и -

чен оркестър под ръководството на
Йосиф Душек и подполковник Тошо
Димитров. Формира се първият хор

“Добруджански зву-
ци”, а по-късно и Дет-
ският хор (1961 г.) под
диригентството на
маестро Захари Мед-
никаров, получил
международно при-
знание. Създават се
първите младежки те-
атрални трупи и
танцови ансамбли.
Прочти всички профе-
сионални състави в
областта на култура-
та са излези от тук.

Библиотеката –
неизменна част и ос-
новна дейност в чита-
лището, разполага с

180 000 библиотечни единици. Ус-
пешно функционират отделите: “Ком-
плектуване, обработка, фондове и
каталози”, “Заемна за възрастни”,

огнища

В годината, когато списание “читалище - 1870” навършва 145
години, страната има светилници народни, които са негови

връстници. В тази книжка разказваме за някои от тях.

ÄÓÌÈ ÇÀ ÂÐÚÑÒÍÈÖÈÒÅ

ÌÍÎÃÎËÅÒÍÎ ÊÓËÒÓÐÍÎ ÑÐÅÄÈÙÅ

Тържествен концерт по случай 145 години Народно читалище "Йордан Йовков - 1870"

"Добруджанска тройка – минало, настояще и бъдеще",
вписана в листата на нематериалното културно наследство

145 ã. ÷èòàëèùíà äåéíîñò!
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“Читалня за възрас-
тни”, “Детска заемна
и читалня”, “Изку-
ство”, „Информацио-
нен център и ком-
пютърно обучение”.
Библиотеката под-
държа своите дълго-
годишни традиции и
едновременно с това
се адаптира към
изискванията на но-
вото време – пред-
лагат се документал-
ни филми, презента-
ции, провеждат се
изнесени уроци пред
ученици от различна
възрастови групи.

Годишно биб-
лиотеката се посе-
щава от около 14 000
потребители, работи
с различни социални
и възрастови групи. Добри партньорски взаимоотноше-
ния има с Центъра за психично здраве – Добрич, с не-
правителственатата организация на хора с увреждания
“ХобиСклуб”.

В читалището функционират три школи – музикал-
на, езикова и изобразително изкуство. Обучението на
децата е съпътствано с многобройни прояви – концер-
ти, изложби, участия във фестивали.

Вокална група „Звънче“ е с участие в националния
фестивал на руската поезия, песен и танци „Пусть все-
гда будет солнце“ с първа и трета награда, междуна-
родния фестивал „Утринна звезда“ – Албена 2014 г. със
специална награда, Национално шоу „Мини мис и Мини
мистър“с две втори награди.

Любителските състави и формации в читалището
са:

театралната студия „Зорница”, детската филхармо-
ния, съставът за градски шлагери „Добрич”, танцовият
фолклорен клуб „Хорце“

През летните месеци организираме лятна детска
занималня за деца на възраст от 7 до 10 години. В рам-
ките на тази инициатива се провеждат часове по еколо-
гия, здравословно хранене, изкуства и др. Децата имат
и занятия в школите, функциониращи към читалището.

Нека изберем някои от значимите прояви на чита-
лището:

Изложба „Златните ръце на добруджанката“ /гобле-
ни, български шевици, декупаж/

Юлия СТАМАТОВА
председател
на НЧ “Й.Йовков-1870”, гр. Добрич
Диана КИРОВА
секретар на читалището

И з л о ж б а
„Бяла магия“ /
брюкселска дан-
тела/ ;

Изложба на
детски рисунки
„Професиите –
нужни и полезни“

 / съвместно
с Центъра за ка-
риерно развитие,
Добрич/;

И з л о ж б а
„Съвестта ни…“
– съвместна про-
ява с Центъра за
психично здраве
– Добрич

Фотоконкурс
„Моят град – уло-
ви мига“ по повод
25-ти септември
– Деня на Доб-
рич;

Концерт по повод Деня на народните будители на
Фолклорен клуб „Хорце“ към НЧ“Йордан Йовков – 1870
г.“, Състав “Добруджанска тройка” с оркестър и Ансамбъл
за изворен фолклор към ПФА “Добруджа” - гр. Добрич;
ФТК “Хорце” - с. Бранище.

Читалището работи и по значими проекти
Проект национална система „Живи човешки съкро-

вища – България 2014“
Кандидатурата по системата „Живи човешки съкро-

вища – България” на Народно читалище „Йордан Йов-
ков – 1870 г.”, гр. Добрич - „Добруджанска тройка – мина-
ло, настояще и бъдеще” бе одобрена и вписана със за-
повед на министъра на културата от 24.06.2014 год. в
Националната представителна листа на нематериално-
то културно наследство.

За принос в развитието и популяризирането на тра-
диционната култура на официална церемония в Мини-
стерството на културата читалището бе отличено със
специална грамота, почетен знак – печат „Цар Симеон“
и парична награда.

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на
сградата” по Национална схема за зелени инвестиции
Към Национален доверителен Еко-Фонд, реализиране-
то на който предстои през 2016 г.;

Проект „Студентски практики” по ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси” /възможност всеки желаещ студент с
подходяща специалност да проведе студентската си
практика в НЧ „Йордан Йовков”/. По този проект през 2014
г. проведоха стажа си двама студенти от Шуменски уни-
верситет „Епископ Константин Преславски”. Студентите
бяха включени в различни прояви и инициативи на чита-
лището, подготвиха презентации и филми с учебна цел.

Читалище „Йордан Йовков -1870” изпраща своята
145-годишнина с гордостта, че е голям културно-обра-
зователен център.

"За буквите" - тържество в
библиотеката

Музикална школа - клас китара,
преподавател Красимир Димитров
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Мостът на Кольо Фичето

ÎÏÀÇÂÀÍÅ ÍÀ ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÅ

огнища

С  мащабна ретроспективна изложба, предста-
вяща пътя от началото до наши дни, започна праз-
ненството на Народно читалище „Наука – 1870 г.”
(20 май) по случай 145-годишнината на читалищ-
ното дело в Троян. И завърши с един зареден ре-
волвер на сцената, който не гръмна, но отправи
своето предупреждение.

ИЗЛОЖБАТА бе подготвена от дългогодишна-
та шефка на читалищната библиотека Ваня Дави-
дова и представи значимите събития и личности,
изпълнили със съдържание и качество читалищно-
то дело в Троян през този почти век и половина.
„Ваня винаги работи със сърце и душа и свързва с
душата всичко, до което се докосне”, каза в привет-
ствието си към авторката председателят на НЧ „На-
ука – 1870 г.” д-р Виолета Койновска. Пищовът пък
бе подарък от Нестор Несторов – председател на
столичното читалище „Витоша” и хореограф на ан-
самбъл „Витоша 6”, който от години си сътрудничи
и приятелува с ФА „Траяна” към троянското чита-
лище. ”Револверът е зареден. Защото в последни-
те години някои хора, няма да казвам кои, се опит-
ват да смъкват читалищното дело надолу. Пазете
българското читалище, то е единствено в света”,
заяви г-н Несторов, връчвайки оръжието на троян-
ската си колежка и съмишленик д-р Койновска.

ПРАЗНИЧНИЯТконцерт, воден великолепно от
Маргарита Мондешка, представи цялата палитра от
читалищни състави и дейности – певци, танцьори,
музиканти, фотографи, художници, пишещи хора;
стегнато, атрактивно, допълнено с мултимедийни

презентации и с неизбежните за подобно събитие,
правещи го още по-празнично „излизания” извън
сценария. На сцената се качиха малките, големите
и най-големите танцьори на ФА „Траяна” и танцьо-
рите на хип хоп формацията „Electrik Style Crew”,
пяха  „усмивки”-те, таланти от студия „Гласове” и
Камерния дамски хор, свириха на пиано, цигулка,
флейта, тромпет днешни и бивши възпитаници на
Детската музикална школа (ДМШ), представен бе
откъс от театрална постановка, видяхме майсторс-
ките работи на фотографите от клуб „На фокус” и
художниците от Школата по изобразителни изку-
ства, чухме за успехите на писателското сдруже-
ние.

КАКТО се полага, юбилейното празненство
завърши с поздравления и награди. На сцената бяха
връчени медалите за заслуги към читалищното
дело, присъдени на троянски читалищни дейци от
Съюза на народните читалище в България – на
председателя д-р Койновска, членовете на настоя-
телството инж. Ангел Балев и инж. Дилян Енкин,
ръководителите на различни читалищни формации
Светла Червенкова (ВС „Усмивка”), Мариета Же-
кова (Студия „Гласове”), Мариета Куцарова (ДМШ),
Иван Иванов (ФА „Траяна), Весела Марешка (Дам-
ски камерен хор), Тони Петров („На фокус”), Марг-
рет Креклешка (Школа по изобразителни изкуства).
Казаха се и се прочетоха много поздравления, сред
тях и от културния министър Вежди Рашидов.

Заслужени аплодисменти от публиката

Секретарят Ст. Марешка, д-р Койновска
и д-р Мадлена Бояджиева

145 ã. ÷èòàëèùíà äåéíîñò!
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„145 ГОДИНИ читалищните дейци се грижат за
запазване на традициите и българщината. Благо-
даря ви читалищни хора, продължавайте все така
всеотдайно и неуморно да правите живота на тро-
янци по-разнообразен и красив”, обърна се към ко-
легите си от читалищния екип, към съмишленици-
те и съучастниците д-р Койновска. „Няма по-голя-
ма награда за едно читалище, когато на неговия
юбилей всички хора си казват „Честит празник!”. За-
щото днешният празник е празник на всички нас,
на всички троянци”, бе пък посланието в привет-
ственото слово на кмета Донка Михайлова. Кметът

Нестор Несторов подарява
заредения пищов

Празникът завърши с хоро, на сцената е ансамбъл “Траяна”

връчи и подарък на юбиляря – две картини на изве-
стния троянски художник Стоян Врацов.

СРЕД ВИП гостите на читалищното празненство
бяха зам.-министър Николай Нанков, който от ми-
налата година е член на НЧ „Наука – 1870 г.”, обла-
стният управител д-р Мадлена Бояджиева и голе-
мият дарител на читалището инж. Марин Радевс-
ки.
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огнища

ÁÎÃÀÒÀ ÄÅÉÍÎÑÒ

На 1 март 1870г. в Свиленград /тогава Мустафа паша/
отваря врати читалище “Звезда”. Tо е първото в града и
46-то в поробена България  след читалищата в Свищов,
Лом, Шумен и други градове, утвърдени по онова време
като големи културни центрове. Възниква по инициати-
ва на главния учител на града Христо Попмарков.

Членове на първото читалищно настоятелство са
Патриархът на българската литература Иван Вазов –
тогава учител в Свиленград, Стоян Попмарков, Станко
Разбойников и други. Още в първите месеци читалищ-
ното настоятелство решава всяка година да издържа по
един ученик в Бебошевското училище в Цариград, и с
това да спомага за развитието на просветното дело в
Свиленград. Тук, в знак на благодарност към гостопри-
емството на свиленградчани, Иван Вазов написва сти-
хотворението „Поздрав тебе, Свиленграде”, което по-
късно вдъхновява прочутия свиленградски композитор
Александър Текелиев да напише музика по него и да го
превърне в една неповторима песен за града.

Читалището  развива богата културна, просветна и
народополезна дейност до 1878 година, когато след

Руско-турската освободителна война и по силата на
Берлинския договор, Свиленград остава още дълги го-
дини в сянката на османската империя.

Народното читалище, вече под името „Просвета”,
възкръсва за нов живот през 1914г.

Народно читалище „Просвета” – Свиленград е обя-
вено за „Образцово” и е носител на орден „Кирил и Ме-
тоди”  І степен.

През 2008г., с решение на извънредно общо събра-
ние, към читалището е открит първия клон на читалище
извън територията на Р България. Той развива своята
дейност на територията на Българската православна
църква „Св. Георги” в гр. Одрин. В момента тя е есте-
ствен духовен и просветен център на българите в Од-
рин. За наша голяма чест, зад тази кауза и с желание да
помагат в дейността на филиала застанаха акад. Никола
Съботинов  председател на БАН, проф. Боряна Христо-
ва  директор на Народна библиотека „Св. св. Кирил и
Методий”, проф. доктор на историческите науки Иван
Илчев  ректор на Софийския Университет “Св. Климент
Охридски”, професор доктор на икономическите науки

„…на 1 март 1870г. в града се отвори читалище, наречено „Звезда” в присъствието на целия
тукашен народ и всеки подари по нещо… Да служи то като подтик за общото образование  в граде-
ца и околните села, с волний принос на гражданите да се приготвят на първо време вестници,
списания, постелки и др.накити за читалището и на стаята му, в която ще се събираме всеки праз-
ник и неделя…”

В-к „Македония, бр. 34/ 17.ІІІ.1870г., Цариград

145 ã. ÷èòàëèùíà äåéíîñò!
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Стоян Денчев  рeктор на  Специали-
зираното висше училище по библио-
текознание и информационни техно-
логии и Председател на Съюза на
народните читалища, както и пред-
ставители на Свиленградската обще-
ственост, начело с кмета на града
инж. Георги Манолов. Дейността на
клона се ръководи от Мария Чакарък.

Една от основните функции на чи-
талището е да съхраня-
ва, развива и популяри-
зира богатото ни култур-
но наследство. Ембле-
матични за читалището и
Свиленград са нашите
колективи, носители на
десетки медали и отли-
чия от утвърдени нацио-
нални и международни
фестивали и конкурси:

Духов оркестър „Кос-
тадин Манов”  удостоен
със званието „Предста-
вителен духов оркестър
на Р България”, носител
на „Златната лира” на
Съюза на българските
музикални и танцови дейци, Народен
хор „Станко Панайотов”, Женска ка-
мерна фолклорна група, Детска гру-
па за народно пеене „Тракийска кит-
ка“ , ВГ „Хармония”, Детски танцов
състав „Свиленче“, Фолклорна
танцова формация „Илинден“,
Танцов състав „Свила“, театрален
състав, детски театрален състав
“Академия Млад актьор”, Рок група
0379, ВИГ, рок група Border Land,
Школа по приложни изкуства, Шко-
ла по пиано, Школа по акордеон и
гайда, Детска вокална група. В кло-
на на читалището в Одрин  Р Турция
работят  Камерен хор „Одрин“, клуб
за изработка на накити , Клуб по фо-
тография , клуб „Приятели на книга-
та”, клуб „Детска рисунка”.

Като единствен културен институт
на територията на Свиленград чита-
лището развива многостранна кул-
турна и просветна дейност. То е до-
макин и съорганизатор на три наци-
онални и един международен фес-
тивал – Фестивалът на руската пе-
сен, Фестивалът на инвалидите, Фе-
стивал на духовите оркестри и Меж-
дународен фолклорен фестивал
„Песни и танци без граници”. Чита-
лището е и втора фестивална сцена
на Международния фестивал на лю-
бителските комедийни театри, пан-
томима и сатира в гр. Тополовград.
Читалището е и съорганизатор на
Националния поетичен конкурс “Же-
ната – любима и майка” на Община
Свиленград, чийто 10-то издание бе
проведено тази година.

Важна и значима в социално от-
ношение е съвместната работа на
читалището с Фондация „Искам

Бебе” с председател Радина Велче-
ва. От 2007 г. се организират тради-
ционни съвместни благотворителни
и информационни инициативи и бла-
готворителен концерт на Духовия
оркестър за подпомагане на семей-
ства с репродуктивни проблеми от
свиленградския регион. За тази си
дейност през 2014 г. на петото юби-
лейно издание на конкурс АГОРА за

най-успешна инициатива за общно-
стно развитие, реализирана от чита-
лище и мобилизирала участието на
местните хора за решаване на техен
реален проблем, читалището /взе/
спечели голямата награда на конкур-
са за инициативата “За едно дете
повече  Мисията възможна!”, за оказ-
ване на психическа, здравна и емо-
ционална подкрепа на двойките с
репродуктивни проблеми в региона.

През последните години читали-
щето си партнира и осъществява ус-
пешни съвместни дейности с Българ-
ския клуб в гр. Кошице – Словакия,
Националната гимназия по пластич-
ни изкуства и дизайн “Академик Деч-
ко Узунов” – град Казанлък, Сдруже-
ние „Икар” – Хасково, Демонстраци-
онно ателие  по восъчна живопис „Да-
нипис” – Велинград, Клуб за тради-
ционна българска шевица и плетиво
„Българка” към читалище „Антим І” гр.
Пловдив, режисьори, поети, актьори.
С тяхна помощ успяваме да развива-
ме една по-добра информационна
политика в различни аспекти на кул-
турния и социален живот.

През последните години читали-
щето се превърна в модерен  култу-
рен и информационен център чрез
реализиране на проекти. и няколко
проекта, най-големият от които е
„Преплетена култура без граници
между приятели и съседи” по програ-
мата „България – Турция”, в парт-
ньорство с Община Къркларели, Тур-
ция.

Този проект на читалище „Просве-
та 1870“ е обявен за най-добър в
областта на трансграничното
сътрудничество. Очаква се престиж-

ният приз да бъде връчен лично от
регионалния министър Лиляна Пав-
лова и от Мария Дузова, директор на
трансграничната програма. Събити-
ето ще се проведе на 13 октомври, в
София, когато е насрочена и конфе-
ренция на тема „Европейско терито-
риално сътрудничество в Републи-
ка България  постиженията водят до
нови перспективи“, организирана от

МРРБ. Очаква се в съби-
тието да се включат
представители на инсти-
туции и организации, ко-
ито участват в процеса
на териториално
сътрудничество: Евро-
пейската комисия, уп-
равляващи и национал-
ни партниращи органи,
регионални и местни
власти, бенефициенти и
др. Конференцията се
провежда между два
програмни периода и ще
постави официално на-
чалото на изпълнението
на ИНТЕРРЕГ програми-

те за териториално сътрудничество
2014-2020 г. в България. Номинации
са получили много проекти от цяла-
та страна, разработени от общини,
неправителствени организации, ми-
нистерства, училища и др. Престиж-
ната награда обаче получава култур-
ното средище в Свиленград  за по-
стижения в областта на трансгранич-
ното сътрудничество за целия про-
грамен период 2007-2013 г. Общата
стойност на проекта „България – Тур-
ция” беше 647 хил. 493 евро, а бюд-
жетът на свиленградското читалище
излизе близо 395 хил. евро. Подоб-
на мащабна инвестиция в културата
не беше правена повече от 50 годи-
ни. Средствата бяха вложени в ре-
монт и газификация на сградата,
подмяна на дограмата, ремонт и об-
завеждане на кабинетите и репети-
ционните зали, изграждане на звуко-
записно студио и арт-център; ново
оборудване, осветление и озвучава-
не на сцената. Музикантите от духов
оркестър „Костадин Манов” получи-
ха нови инструменти, а фолколрни-
те състави  нови носии.

По проекта беше разработен кул-
турен пътеводител, включващ ин-
формация за традициите, занаятите
и местните хора от двете страни на
границата. А състави от двете общи-
ни организираха дни на българската
и турската култура. По проекта в
Къркларели беше изграден общинс-
ки културен център, който да приюти
тамошни фолклорни състави, с гале-
рия и зала за сватбени ритуали.

Ваня СТЕФАНОВА
секретар на читалището
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разказ

Пенка Чернева е родена в село  Бъркачево, община
Бяла Слатина, Врачански окръг. Учи гимназия в Бяла
Слатина, завършва висше образование в СУ „Климент
Охридски”, специалност журналистика. Работила е във
в. „Белослатински глас” и в Белослатинската
радиостанция.
Като студентка прекрачва прага на в. „Народна

младеж” и там изкачва всичките стъпала на
професията  от стажант и литературен сътрудник
до главен редактор. През 1977 г. е уволнена /заедно с
петима души/ заради публикацията на разговора между
Радой Ралин и Борис Димовски на тема: реализация на
младите хора в България. След това работи в във в.
„Поглед” до самото му ликвидиране през 1996 г.
Член е на СБЖ и СБП. Три пъти е получавала

наградата на СБЖ, носител е на „Златно перо”. Зад
гърба си има многобройни публикации в периодичния и
литературния печат, съставител и автор на редица
сборници. За книгата си с разкази „Невъзможна самота”
получава националната литературна награда „Георги
Братанов”. Издала е още книгите „Тук има силна вода”, „Обичате ли Бах?”, „Няма рецепта за
живот” и „Въпреки всичко”.

Пенка ЧЕРНЕВА

Първото обаждане ме свари не-
подготвена. Още бях зашеметена от
случилото се. Силно се надявах да
е вярно, че времето лекува. Още не
знаех, че загубата е огромна и тол-
кова опустошителна. И изведнъж:

 – Приятелко, научих, че продаваш
къщата. Нека да я взема аз. Повяр-
вай ми, и добри пари ще ти дам, и
добре ще я гледам.

 Приятелят всъщност беше по-го-
лям приятел на художника, който
купи съседната къща. Как и защо
опустя тази къща, умът ми отказва
да го разбере. Нали Люба беше тол-
кова хубава и нежна, че цяло село й
се радваше. Нали свекър и свекър-
ва трепереха над нея. Нали Въло я

носеше на ръце в буквалния смисъл.
Донесе си я след четири години гур-
бет по руските земи. И като ги гле-
дах двамата, мислех си за белите и
черните клавиши на пианото от пе-
сента на слепия музикант  „Абанос и
слонова кост...”. По-бяла кожа от
Любината селото не беше виждало.
Виж, Въловата беше с едно мазва-
не на четката по-тъмна от среднос-
татистическата. Но той компенсира-
ше с бели зъби, които показваше
често в моменти на самоирония.

 – Интересна работа, черната дре-
ха на простора избелява от слънце-
то, аз цял съм се прострял, пък по-
черен ставам.

 Родиха им се едно след друго две

момченца в чудесна разцветка. Кой
зловидя на толкова хубост и на тако-
ва щастие! Постепенно се разбра, че
едното момченце не върви добре в
развитието си, в един прекрасен ден
го заведоха в някакъв далечен дом и
селото повече не го видя. Старите се
стопиха и си заминаха без време по-
чти едновременно. Люба започна да
се дразни от прахоляка и летния пек,
от калищака и зимния мраз и от всич-
ко останало през другите сезони.
Така се озова с читавото момченце
в окръжния град, отначало идваше
навремени на село, докато още шу-
молеше от миньорските пари на
Въло и имаше с какво да напълни
торбите на тръгване. Абаносовият ни

СЪН  ЗА  ПРОДАН
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съсед се пропи, от нашия двор започ-
на да липсва това-онова, майка ми не
му прости изчезването на моето
първо колело, купено с първата ми
заплата. Накрая го намериха вкоча-
нясал до един дувар. Читавият на-
следник натовари на един камион
каквото можа и продаде къщата. На
художника.

 Художникът бягаше от нещо свое
си в близкия град, стегна Въловата
къща, преобрази двора и размаха
четките под любопитните очи на се-
лото. Моят и негов приятел пожела
да си има и той спирка на комшулук в
село. И един ден ми звънна:

 – Чух, че продаваш. Ще ти дам
добри пари и добре ще я гледам.

 Но аз не бях готова.
 А за гледането зависи с какви очи

ще я гледаш. Той знае, че къщата ми
не е нищо особено. Но тя е моята
родна къща и през моите очи е един-
ствената на света. Сарай в рая, ко-
либа в планината, глътка в пустиня-
та, сън на разсъмване. Родната къща.

 Не знам какво точно казва науката
по въпроса за паметта. Но каквото и
да казва, аз помня невъзможни спо-
ред нея неща. На леглото съм в ста-
рата къща и вдигам ръце уж да пока-
жа колко съм порасла, мама ми на-
хлузва ризката, отвън майсторите
майсторят новата къща, ще я майсто-
рят още по-бързо, казват, ако аз им
пея. Татко ме носи при майсторите,
аз вдигам ръце с всичка сила  толко-
ва съм пораснала и толкова висока
ще стане къщата.

 Моята къща.
 След приятеля почнаха да се по-

явяват и други купувачи. По правило
зачестяват през лятото. И по прави-
ло проводени от някой братовчед. А
братовчеди бол, тук всички сме бра-
товчеди. Като се заслушаш внима-
телно, обаче, не можеш да разбереш
братовчедите повече интересите на
купувачите ли защитават или моите.

 Е, как да си продам детството?
 Може да е прашно и неуютно. Как-

вото и да е, мое си е. Може и гладно
да е било  в смисъл, че унесена в
игра, не помня например какво съм
яла, докато нашите са били на нива-
та. Но помня, че мама ми носеше ви-
наги букетче полски цветя. Знаете ли
как ухаят полски цветя, греяни цял
ден от слънчева жарава? И бас пра-
вя, че не знаете как сладко миришат
белените слънчогледови семки, кои-
то татко ни носеше в торбичка заед-

но с дамаджаните олио на връщане
от маслобойната. Представа си ня-
мате дори как се спи в коша с царе-
вична шума от мамулите, когато ком-
шиите са у нас на беленка, а отгоре
звезди, звезди, протегнеш ли се, ще
си вземеш в шепа...

 В някакъв изблик веднъж неблаго-
разумно се изказах неподготвена
пред бъдещ нашумял автор, че кой-
то не е живял на село, нищо не знае
и нищо не може да почувства истин-
ски. Той ме погледна полуиронично,
полуснизходително. Сега същият
този полукласик не пропуска да раз-
каже и да покаже в честите си светс-
ки изяви своята купена селска къща,
която е отрупал с всички липсвали му
в детството атрибути...

 Но  всеки с детството си. В моята
недоизкусурена родна къща  баща
ми се разболя  съседките от по-уре-
дените къщи най-обичаха да се
събират вечер на седянка. Винаги
съм знаела, че е заради безкрайна-
та доброта на майка ми. Но тогава
ме блазнеше мисълта, че идват и
заради мене. Аз им бях прошенопи-
сец, аз им бях писар, аз им редях
писмата до деца и близки. Започвах-
ме неизменно с: “Днес като останах
малко по-свободна, реших да ти на-
пиша няколко реда.” Чиста лъжа!
Никога не оставаха “по-свободни”.
Затова ги болеше всяка частичка от
отрудените тела. И идваше мо-
ментът на моята рехабилитаторска
роля. Една по една жените лягаха по
корем на кревата и аз ги газех. Сит-
нех с малкото си килограми по гърбо-
вете им да наместваме кокалите, а
те наставляваха  а така, дай по към
плешката, стъпи сега малко по-надо-
лу...

 После годините изправиха майка
ми до портата, където стоеше и ма-
хаше, махаше, докато колата ни се
скрие зад завоя. Всеки път казваше
едно и също: приятно ви и весело
пътуване. Не заръчаше  елате скоро
пак, да не би случайно да ни обреме-
ни с нещо.

 После майка ми... И мислех, че
светът се сгромолясва.

 Какво беше къщата без майка ми?
И как да остана и без къщата?

 Не бях готова за офертата на при-
ятеля.

 Постепенно всичко тревяса. Кан-
дидаткупувачите и братовчедите се
надпреварваха да хулят изоставена-
та къща и буренясалия двор. Капи-

тална грешка. Тогава защо искат да
я купят?

 Знам защо. Къща на кьоше е, в
центъра е, има кладенец в двора.
Но не се продава.

 От съученици и земляци запри-
иждаха тревожни вести. Дворът е
разграден, къщата е ограбена. Един
път, два пъти, три пъти. Преряза ме
през сърцето, когато нечия нечис-
та ръка отмъкна и портретите на
мама и татко от стената!

 Така моята къща стана моята
дълбока рана. Вече искам някой да
я излекува. Художникът от Вълова-
та къща ме подпитва, напира да ми
дава неискани съвети. Няма нужда.

 В моето равно, прашно и кално
поле няма да се сбърка да дойде
нито един англичанин. Нито японец.
Нито някакъв друг чужденец. Те
търсят въздух и гледка. Тук има
земя за обработване, черна и маз-
на, жадна да ражда, сиреч петимна
за много труд. Брат ми казва, нико-
га няма да опрем до мургавелките
от махалата. (Како, дай къщата, ега
се сдобием с пари, одма ти плаща-
ме...). Ще подарим и къща, и двор,
и всичко на бесарабски българи,
само да дойдат. Но ги няма.

 Мисля си какво губят купувачи-
те. Къде сте бе, хора? Знаете ли
колко е голям орехът, който майка
ми е засадила някъде по времето
на моите невъзможни според наука-
та спомени.

 Телефонът ми звъни.
 – Приятелко, научих, че вече...
 – Някой те е заблудил, прияте-

лю. Не се продава.
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Харманли е
град с особен дух,
харманлийци от-
край време имат
усет за важните и
стойностни неща,
затова и читали-
ще „Дружба” е
златна страница в
неговата 500-го-
дишна история.
Забележителен е
културният и про-
светен живот на
малкия град от
създаването му
до днес: театрал-
ни представле-
ния, литературно-
музикални вече-
ри, опери и оперети, ежегодни изложби на книгата,
народен университет, живот отговарящ изцяло на
потребностите на младите и образовани хора.
Представленията имат високохудожествено каче-
ство и се при-
емат възторже-
но от публиката.
Прави впечатле-
ние богатия або-
намент, който
библиотеката
поддържа и в
най-бедните го-
дини. Висшият
читалищен съюз
определя рабо-
тата на читали-
щето като първа
в страната за
1938г. През
същата година
се закупува ки-
номашина. Ки-
ноизкуството оказва огромно влияние върху духов-
ния живот на града. Цялостната дейност на НЧ
„Дружба” може да се изрази с няколко факта: тук от
128 години се играе театър, от 120 години съще-
ствува хорово пеене, от 70 години се танцува и пее

организирано фол-
клор, повече от 40
години се свири
рок. През 1965 г.
читалището полу-
чава званието „Об-
разцово”, през
1970 г. е наградено
с орден „Кирил и
Методий” I-ва сте-
пен, същият орден
„Кирил и Методий”
II-ра степен, през
1980г. получава
АНПТ „Хорищен-
ци”, който разнася
славата на Бълга-
рия на три конти-
нента, а театрални-
ят състав – орден

„Кирил и Методий” III-та степен. Званието „Пред-
ставителен” получават АНПТ „Хорищенци” и ВИГ
„Славяни”

 И днес читалището осъществява разнообразна
дейност, твори
богата история.
Гордост за ин-
ституцията е
международният
хоров фестивал
„Хармония“, кой-
то стартира през
2 0 0 7 г о д и н а .
През май 2001г.
стартира и мла-
дежкият музи-
кално-театрален
фестивал „Сре-
ща”, който има
нова, модерна
визия, в който
младежите от
двата жанра за-

едно и поотделно общуват помежду си в уъкшопо-
вете и приятелските срещи. С желание и големи
амбиции работят двата театрални колектива – мла-
дежки и смесен, печелят много престижни награди.
Възродихме и рока в Харманли, три са рок-групите

оперетата “Царицата на чардаша”

145 ã. ÷èòàëèùíà äåéíîñò!
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в момента,
възстановихме и
модернизирахме
звукозаписното
студио и вече сме
желани партньо-
ри на много изве-
стни рок групи.
Смесеният хор за
школувано пеене
„Славей”, детски-
ят хор, групата за
народни песни са
другите успешни
к о л е к т и в и .
Продължава жи-
вота на ансамбъл
„Хорищенци” с
петте си възрас-
тови групи, ТК
„Гергана” се впис-
ва от две години много успешно в читалищния жи-
вот. КВИГ „Славей” е желан участник на фестивали
и концерти и е една от трите най-добри формации
в България. СМТ „Ритъм” е вълнуващо преживява-
не за много деца
събрани в пет гру-
пи. Изобразител-
но изкуство, хип-
хоп, пиано, акор-
деон, китара,
гъдулка, народно
пеене, поп пеене,
йога – са част от
школите към чи-
талището. Биб-
лиотеката ни пол-
зва помещения и
техника съобра-
зени с най-модер-
ните изисквания.
Фондът съхраня-
ва впечатляващо
книжовно богат-
ство – над 70000 тома литература от всички облас-
ти на знанието и 16 периодични издания. Тя е част
от Програма „Глобални библиотеки-България“ и все
повече се утвърждава като съвременен център за
четене и информираност на всички обществени гру-
пи от населението на града и общината. Много са
успехите и наградите на колективите ни, но това,
което най-много ни радва, са пълните репетицион-
ни и зрителната зала.

 Юбилейната 145-годишнина бе добър повод впе-
чатляващата читалищна история да бъде показана
на харманлийци, за да научат какво е било преди
тях. Юбилейният спектакъл бе изграден по инте-
ресни исторически събития, чиято проекция пред-

ставиха днешни-
те ни колективи,
разбира се, част
от тях, защото
не можехме да
п р е д с т а в и м
всички в една ве-
чер. Петстотин-
местната ни
зала не побра
всички желаещи
да споделят този
момент. Повече
от два часа
продължи спек-
такъла, всички
дочакаха края
му. Седмица
градът ни живя с
този концерт.
Юби л е й н и т е

тържества продължиха два месеца, за да предста-
вят всички колективи продукциите си. Рок групите
организираха концерт, хор „Славей” представи опе-
ретата „Царицата на чардаша”, ТТ „Звезден път” –

собствената си
пиеса „Сън”, те-
атър възрастни
– миниатюри по
Чехов. Прави
впечатление, че
харманлийци
х а р е с в а т ,
съпреживяват
т в о р ч е с к и т е
търсения на на-
шите колективи
повече, отколко-
то на професио-
налните, които
посещават гра-
да ни.

 Тази година
читалището ни

спечели награда на Платформа АГОРА за граждан-
ска инициатива, реализирана от нас. В момента
работим по спечелен проект, финансиран по Про-
грама за НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г.
Всички тези резултати ни радват и ни дават само-
чувствие, че пътят, който сме избрали, е правилен.
Този път не е лек, защото десетилетия същността
на читалището бе подменена. Такова е накратко
нашето читалище! Така го видяхме ние!

Никола ЗАЙЧЕВ
председател на НЧ „Дружба-1870”
Мария СЛАВЧЕВА
секретар на читалището

Хоров фестивал ”Хармания”, изпълнение на хор”Славей”
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почит

БЪЛГАРИЯ

Земя като една човешка длан…
Но по-голяма ти не си ми нужна.
Щастлив съм аз, че твойта кръв е южна,
че е от кремък твоя стар Балкан.

Какво, че виха вълци и чакали
из твоите полета и гори?
С онез, които бяха с теб добри,
Ти бе добра, но злите не пожали.

Земя като една човешка длан…
Но счупи се във тази длан сурова
стакана с византийската отрова
и кървавия турски ятаган.

Търговци на тютюн и кръв човешка
продаваха на дребно твойта пръст,
но паднаха под теб с пречупен кръст,
че беше малка ти, но беше тежка.

В духовното пространство на съвре-
менна България Георги Джагаров заема
високото място на изтъкнат поет, публи-
цист, драматург и общественик. Роден е на
14.07.1925 г. в село Бяла, Сливенско. Завъ-
ршва основно образование в Сливен, пос-
ле с отличие сливенската гимназия „Доб-
ри Чинтулов”. Член на РМС от ученик.
Съден и затворен като антифашист, изли-
за от затвора след 9.09. 1944 г. Печата от
1941 г. (сп. „Българска реч”). Завършва Ли-
тературния институт „Максим Горки” в Мос-
ква (1951). Редактор е във в. „Литературен
фронт” и драматург на Народния театър за
младежта. Член е на редакционните коле-
гии на списанията „Пламък” и „Родна реч”.
Автор на пиесите „Вратите се затварят”
(1961), „И утре е ден” (1963), „Прокурорът”
(1965; 1969) и стихосбирките: „Моите пес-
ни” (1954; 1955), „Птици срещу вятъра. Ли-
рика” (1956), „В минути на мълчание” (1958;
1985), „Стихотворения” (1969; 1970; 1971;
1972), „Понякога” (1975; 1979), „Сезони”
(1981), „Стихотворения” (1985), „Стихотво-
рения” (2000), „България…една човешка длан” (2005), „Птици срещу вятъра” (2008). Сценарист е на филмите „Про-
курорът” (1968) и „Слънчев удар” (1977). Други негови произведения са: „Проблемите на живота - проблеми на
литературата” (1970). Председател е на Съюза на българските писатели (15.04.1966 - 8.06.1972). Заместник-пред-
седател на Държавния съвет (9.07.1971 - 14.12.1989), председател на Съвета за развитие на духовните ценности на
обществото към Държавния съвет (14.07. 1971 - 1986). Депутат от 5-ото до 9-ото Народно събрание (1966-1990).

Умира на 30.11.1995 г.
На 13 юни 2004 г. Съюзът на българските писатели учредява на негово име наградата за патриотична поезия

„Георги Джагаров“. Наградата се връчва ежегодно на 14 юли (рождения ден на поета).

ÇÅÌß ÊÀÒÎ ÅÄÍÀ ×ÎÂÅØÊÀ ÄËÀÍ
90 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Ãåîðãè Äæàãàðîâ

Георги Джагаров

И стана чудо: смертю смерт поправ,
усмихнаха се чардаклии къщи
и заплющяха знамена могъщи,
и път се ширна  радостен и прав.

Сега цъфтиш! Набъбва чернозема
под ласкавите български ръце,
дъхти на здравец твоето лице
и нова песен вятърът подема.

Земя като една човешка длан…
Но ти за мен си цяло мироздание,
че аз те меря не на разстояние,
а с обич, от която съм пиян!
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Хор "Бистришки баби" е невероятен женски хор от село Бистрица, станал известен по цял
свят с изпълненията си на автентичен фолклор от Шопския регион около София.

Групата е основана преди 66 години и се състои от 9 жени

„ЧИТАЛИЩЕ“

СВЕТОВНАТА СЛАВА
НА ХОР "БИСТРИШКИ БАБИ"

членове
са Евдокия,
Н а д е ж д а ,
Крема, Цве-
танка, Герка,
Анета, Дина,
Галина и Сев-
да. Те са тре-
то поколение
певици и са
между 42 и 83
години. Техен
равностоен
с ъ п е р н и к
вече е група-
та на внучки-
те им - между
20 и 25 годи-
ни. „Бабите”
пеят анти-
фонно на две
групи, т.е ед-
ната група
пее, а другата отпява. Събират се в местното читалище
„Цар Борис Първи” всяка сряда. Ако предстоят обаче
турнета или нова програма с танцьорите, може да се
срещат и всеки ден в продължение на месеци. Те не осъ-
временяват изпълненията си, не включват и нови песни.
Пеят само старите, и то по същия начин, по който са се
пели преди години. „Целта на това, което правим, е да
съхраняваме. Само това, нищо друго”, казват те. Но за-
пазените песни и ритуалите към тях са достатъчно мно-
го, за да бъдат бабите винаги интересни.

 „Бистришките баби” бяха включени в Списъка на ше-
дьоврите на световното нематериално културно наслед-
ство на ЮНЕСКО. Страната ни кандидатства с проекта
„Бистришките баби - архаична полифония, танци и риту-
ални практики от региона на Шоплука”, подготвен под
ръководството на проф. Мила Сантова от Института за
фолклор при БАН. Нашите „Баби” бяха първите номини-
рани от Югоизточна Европа и се състезаваха със съста-
ви от цял свят. Само за сравнение - сред другите обяве-
ни „световни шедьоври” бяха културни наследства от
Япония, Индия, Перу, Бангладеш, Колумбия и др. Усло-
вието било да покажем съхранен автентичен фолклор,
който има последователи.

Фолклорната група “Бистришки баби” получи светов-
но признание – неотдавна бе вписана в списъка на
ЮНЕСКО “Световни шедьоври на устното и нематери-
ално културно наследство”. Формацията съществува
официално от 1946 г., а седем години преди това е създа-
ден инструменталният състав “Бистришка четворка” -

първият ор-
кестър за на-
родна музика
на българско-
то радио, кой-
то свирел на
живо пред
микрофона.

Специали-
стите опреде-
лят начина на
пеене на “Би-
с т р иш к и т е
баби” като по-
лифония. “В
Гърция, Ал-
бания и Маке-
дония също
има полифо-
нично пеене,
но не е като
нашето. На-
времето във

всички села на Шоплука се пееше както при нас, но ние
имаме допълнителна, трета партия”, обяснява ръково-
дителката на групата Дина Колева. Част от изпълнител-
ките са извиквачки, други - криви бучачки, останалите -
прави бучачки.

Преди десетина години в Бистрица дошъл световно-
известният фолклорист Жералд Меснер. Когато чул ше-
дьоврите на местните баби, той изгубил ума и дума: “По
същия начин пеят жените на някои от Адмиралтейските
острови! “ от архипелага “Бисмарк”, част от Папуа Нова
Гвинея, намираща се близо до Австралия.

Меснер записал изпълненията на българките на маг-
нетофон, пуснал ги на “адмиралтейките”, попитал дали
познават певиците и чул следния отговор: “О-о-о, знаем
ги, те са от съседен остров, но говорят на друг език.”

“Меснер изпрати доста записи от Адмиралтейските
острови. И при техните песни вторият глас определя
ритъма на мелодията, както при нас, но звученето е
малко по-различно”, смята Дина.

Ние сме много стриктни в съхранението на фолкло-
ра, не си позволяваме да обработваме и да добавяме
каквото и да било, нито да се правим на велики май-
сторки”, уточнява г-жа Колева. “Нас в чужбина ни смя-
тат за носители на нещо, което нямат - изчезналият им
фолклор – казва в заключение Дина Колева – Най-голя-
мо удоволствие изпитваме, когато залата е пълна и хо-
рата ни слушат със затаен дъх и обикновено става точ-
но така.”

Хор "Бистришки баби"
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дискусионно

Стародавни са традициите на
читалищната дейност в село Смоля-
новци. Първите опити за организи-
рана читалищна и библиотечна дей-
ност имат просветен характер. Чита-
лищният живот е свързан с името на
Велко Кумановски, който е роден
през 1878 година. Възпитаник е на
Първа мъжка гимназия в София и
юридическия факултет на Софийс-
кия университет.

Велко свързва живота си със
Севастица - първата учителка в Смо-
ляновци,
завърши-
ла Педа-
гогичес-
кото учи-
лище в
Л о м .
Двамата
п р е з
1906 и
1907 го-
дина раз-
виват го-
ляма об-
ществе -
на дей-
н о с т .
Събират
средства
от насе-
лението
и в учи-
телската
стая на
новата училищна сграда създават
библиотека. През 1907 година не
само разпространяват просвета, но
и обучават съселяните си как да во-
дят здравословен начин на живот, да
се занимават със земеделие, бубар-
ство и други дейности. Така лека-
полека спечелват уважението и зас-
лужават признателността на селска-
та общественост.

В Смоляновци се уреждат вече-
ринки, като на тях се играят сценки.
За завеса служат стари черги, опъ-
вани на въжета, вързани за колове,
забити на по-високото място в дво-
ра на училището. Това е представ-

лявала първата импровизирана сце-
на. По-късно се ражда идеята Петър
Воденичарски да направи широка
подвижна сцена, която да бъде мон-
тирана и демонтирана, за да има
възможност с волска кола артисти-
те и техните вечеринки да обикалят
съседните села и местности като
Коритара, Блатото, Голи рът, Влаш-
ко поле. Това поставя началото на
читалищната дейност.

През 1910 година Кумановски е
изгонен от Смоляновци, заради раз-

пространението идеите на Българс-
ката работническа социалдемокра-
тическа партия. Така и читалището
прекратява дейността си.

Осем години по-късно в селото
пристига Васил Ива нов - Даскала от
Пирдоп, който възстановява култур-
ния живот. Наново създава разгра-
бената библиотека, сформира
кръжоци, театрална трупа. Изграж-
да се и първата духова музика, ръко-
водена от Петър Трифонов. Върху
чиновете изгражда нова сцена. Всич-
ко това дава подем на читалищната
дейност до 1923 година, когато Дас-
кала напуска селото.

И отново културната дейност за-

мира - този път за цели единадесет
години. Съживява се през 1934 го-
дина, когато за кмет е назначен Си-
меон Оксилов от село Мадан. Той
раздвижва читалищния живот, зае-
майки се лично в подготовката на
репетиционни представления.
Възходът отново върви, но... до 1937
година, когато пак бележи застой за
около три години. През 1940 година
главен учител в Смоляновци става
Горан Ваков, който поема читалищ-
ната и училищната работа. Включва

педаго -
зите в
певческа
г р у п а ,
двугла -
сен и
тригла -
сен хор,
театрал-
на трупа.

П о
време на
Втората
светов -
на война
работа-
та отно-
во е
прекъсна-
та. Чак
п р е з
1956 го-
дина, ко-
гато сек-

ретар-библиотекар става Петър Ива-
нов - Петърчо Попски, нещата по-
тръгват за кой ли път. Възстанове-
ната библиотека вече наброява 3000
тома литература. Горан Ваков
продължава да ръководи театрална-
та, певческата и танцовата самодей-
ност. След него до 1969 година
възходът на читалището е свързан
с дейността на Стоян Пандурски.

Оттук насетне художествените
колективи се развиват на средно
равнище. Осезаем влог в това отно-
шение дава силното обществено
начало на управителния съвет в
състав: председател Петър Младе-
нов и членове Горан Ваков, Йордан-

ТВОРЧЕСКИ ОГЪН
Успехът и проблемите на селските читалища
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ка Статева, Борислав Петров, Витан
Пелов, Маргарита Джонова, Мито
Георгиев и Борис Филипов. За вре-
мето от 1969 до 1991 година култур-
но-масовата работа се ръководи от
Виолета Колова.

Много добри изяви имат теат-
ралният състав под ръководството
на Горан Ваков и самодейците Йор-
данка Статева, Рангел Вълков, Мито
Георгиев, Ангел Вълков, Иван Лаш-
кин, Георги Стоянов, Ангел Велков,
Борислав Петров, Веска Петрова,
Пенка Иванова, Иван Бонев, Петър
Георгиев, Любен Колов, Борис Фили-
пов и други. Танцовите състави се
ръководят от Камен Георгиев, Сашо
Вълчев и Витан Пелов, певческите
групи - от Димитър Каменов, а само-
дейните оркестри - от Иван Цветков,
Светлин Иванов и Сулашкия джаз.
Много овации събират изпълнения-
та на певците Милка Петрова, Пена
Петрова, Славка Вечкова, Гурка Ге-
кова и други.

Седем години - от 1993 до 2000
година секретар-библиотекар е мла-
дата актриса - самодейка Мариана
Петрова, която приобщава младежи-
те към читалищната дейност. Висо-
ки успехи отбелязва танцовият
състав, чийто ръководител е Сашо
Вълчев.

За две години “Народна просве-
та” пак замира, но от 2003 година
бележи нов подем. Отличното съче-
тание на умелото читалищно ръко-
водство, председателствано от Бо-
рислав Иванов в състав: Петър Мла-

денов, Николинка Георгиева, Витан
Пелов, Иван Цветков, Мариана Пет-
рова, Веска Иванова и вливането на
нетрадиционните новаторски идеи
на секретар-библиотекаря, ентусиа-
зираната Мирела Младенова, дава
чудни резултати.

– Днешният делник на читалище-
то е наситен с дейността, свързана
с реализацията на няколко проекта -
поясни председателят на читалище-
то Борислав Иванов. - Благодарение
на проект “Читалища” разполагаме
с компютърна техника и изградихме
Център за информационно-админи-
стративни услуги и консултации.
Създадохме и Обединен детски дом
по изкуствата, където талантливите
деца не само от Смоляновци, а и от
съседните села могат да се обуча-
ват в извънкласните форми - детски
и младежки фолклорен танцов
състав, група за автентичен фолк-
лор, школа за цирково изкуство и
акробатика, по модерен балет, ест-
радна школа, театрална трупа, духо-
ва музика, школа по цигулка, по изоб-
разително и приложни изкуства.

Групата за автентичен фолклор,
чиято възрастова граница варира от
7 до 73 години, от доста време из-
дирва и популяризира стари преда-
ния и легенди, обичаи и местни хора
ги предава пред своята аудитория
във вид на спектакли. Тя направи
блестящо представяне на деветия
национален събор на народното
творчество и получи грамота за по-
стижение във фолклора, пресъзда-

вайки обичая “Вдигане билото на
къща”. В присъствието на акад. Ни-
колай Кауфман група та получи по-
кана за представяне пред чужден-
ци от Германия, Швеция, Дания в
комплекс “Копривщица”. На цент-
ралната сцена пък бе направен из-
лъченият по БНТ видеоклип.

Активните 51 самодейци обо-
гатяват читалищната дейност, за-
доволявайки с атрактивните си
програми вкуса на всеки зрител.
Така те изпълняват основната цел
- да съхранят традициите през го-
дините, като запазят буен огъня,
горящ в сърцата и да са полезни
на хората.

             Юлий ЙОРДАНОВ
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следи

Да се пишат биографии на

хора е съвсем в реда на нещата.
Интересни и полезни люде са жи-
вели и ще живеят по света. Жи-
вотът и делата им трябва да се
помнят за добро и надежда, за
помен и поука. А за къщите ‘ни-
кой не пише и никой не се опитва
да разчете понякога твърде инте-
ресния им тайнопис. И какво може
да се напише за една къща, ще
запитате навярно. Та нали е
камък и дърво! Вярно, камък и
дърво е, но до тях се е докосвала
човешка ръка. Под яките еркери
и вити стълби, просторни веран-
ди са сядали хора, и са мислили
как да намерят оная пътека, коя-
то извежда към радост и добро-
денствие.
Старите възрожденски къщи

на Троян спират погледа ми.
Долу ,  под  тях  мие  камъка
Осъмът, а горе прозорците им
събират слънцето в празнична
наредба. Зад тях има и други
къщи, но окото не хващат. Може
и по-просторни да са, по-удобни,
и по-топли дори, но окото не рад-
ват. Невидими ръце тръгват от
старите къщи към мен и ме ка-
нят към тях, внезапни гласове
излизат оттам и разказват нещо
на душата ти.

Аз успях да запиша само една

страница от биографията на една
троянска къща. Повече не можах.
Продумката на тази къща засити
сърцето ми, а другото оставих за
после...
Йовка Главлешка излиза иззад

къщата и ми вика:
– Мъчно ми е, че не мога да до-

живея живота си тук, от дето е за-
почнал родовият ми корен. А бе,
то хубаво, музей, ама музейните

БИОГРАФИЯ
НА ЕДНА СТАРА КЪЩА

работи миришат на тамян, а пък
я виж какъв здравец е набол по
камъка и приказва за живота. И
какво до правя, наобикалям само
насам и толкова.

Мълчи един миг, гледа ме дя-

волито и започва пак:
– Той и Левски така е мислил.

Като мене. Сигурна съм. За му-
зей ли е мислил, като e идвал
тъдява? Тази къща пази не един
спомен за него.

– Че Левски идвал ли е в тази
къща? - питам изненадано и нещо
трепва в мене и кръвта ми започ-
ва да шуми. Заглушава припря-
ното бълбукане на Осъма.
Жената ме въвежда в къщата.

Стаите в резба,- дялани слънца
греят в потоните, шарени стомни
чакат ръка да ги налее, рамки пу-
кат и от тях надничат мъже в по-
тури и опасали чиренлии ножове.

– Този е чичо ми, Минко Топа-
ла - показва ми овехтяла снимка
Главлешка, - брат на баща ми.

Помня го добре. И разказите му
помня, но преди това искам да ти
покажа нещо.

И тя ме повежда към ками-

ната; Гледам камъните, нареде-
ни, личат си под падналата ма-
зилка. Тя почуква по тях с тояж-
ка.

– Защо почуквам ли? А бе, цял
живот се мъча да открия камъка
на Апостола, ама не би. Веднъж
даже баща ми извади един-два,
ама пак не излезе нищо... Не ме
гледай учудено. Тук самият Апо-
стол е взидал един камък. От
Осъма го измъкнал една нощ.
Оставил софрата и слязъл долу
до водата, та го донесъл, сложил
го до софрата и седнал върху
него и запял една старовремска,
която размеква сърцето. После
взел теслата, поразкопал край
огнището, направил му място и го
наместил там.

– Благословена къща имаш,
Топале, народни работи знае и
никому не ги доверява. Искам в
темелите и мой камък да има, че
хляб ми е давала и подслон...
Колко станал часа? - така рекъл
и извадил един голям турски саат
и отворил капаците му. Питал за
часа, че след малко щели да ид-
ват комитски хора.

Жената с богородичното лице

ме гледа кротко.
А в душата шуми нещо, при-

казва. Сигурно е онази един-
ствена страница от биография-
та на старата къща, която току-
що записах.

Васил Левски

БИОГРАФИЯ
НА ЕДНА СТАРА КЪЩА



25

Няма да сбъркам навярно,

ако кажа, че този град е една жи-
вописна приказка. Сгушен в пре-
гръдката на Стара планина, там,
гдето Тунджа дълбае с пенливи-
те си води планинската гръд на
Стражата, Калофер блести като
седефено зърно в бунтовната
огърлица на България.
Градът няма хилядолетна ис-

тория, но има дълбоки корени в
земята ни, които подхранват на-
ционалното ни самосъзнание и
гордост. Преди да се роди позна-
тото ни юнашко гнездо, тук се е
простирал прочутият Звъниград.
Върху пепелта на тая крепост
българска преди пет века по тези
места мъстял над тирана Кали-
фер войвода и после селище
създал.

Нижели се столетия. Малко-

то селище на Калифер растяло и
богатеело. От водите на Тунджа
пеели повече от 1200 чарка. Злат-
ни ръце везали прочути дантели
и шарени черги тъкали. Гайтани
и бозави шаяци разнасяли дале-
че калоферската слава. И посе-
лището по право и достойнство
почнало да се гордее с името си
Алтън Калофер. Дали им го и
ония богати чардаклии къщи с
широките си дворове, потънали
в чемшир и босилек. И оная
тъжна или весела българска пе-
сен, донесла повея на гората и
игривия порив на българската
душа. Песен, родена от съзвучи-
ето на хлопките на стадата, кои-
то пасели под Юмрука, и от ро-
мона на чаркове по Тунджа. Пе-
сента, сътворена от приказния
извор на народната душевност,
песента, вечна като своя не-
пресъхващ първоизвор, без-
смъртна като народа, умножава-
ла славата на Алтън Калофер...

МИГОВЕ
В АЛТЪН КАЛОФЕР

Вървиш из този град и споме-

ни и преживявания, легенди и
събития припламват във въобра-
жението ти, вълнуват сърцето ти.
Незнайно как те повеждат първо
към дома-светиня. С прекрачва-
нето на прага още усещаш буре-
носната тръпка на Ботевата по-
езия. Тук, сред живописната при-
рода, в подножието на планина-
та, при песните на светлоликата
си майка бъдещият голям поет на
България е предусетил потребно-
стта от словото. И отново разби-
раме, че тя – природата, сама
създава своите певци. Сред род-
ната къща пътят минава край Дас-
кал Ботювото училище, втъкано
естествено и неделимо във вну-
шителния мемориален комплекс,
в който ще видим паметника на
Ботев и гранитното му знаме, как-
то и двестате каменни пушки на
четниците на войводата.

И после сенките на миналото

ще ни поведат през витите камен-
ни мостове, майсторско ваяние на

един прославен майстор с про-
стото име Уста Генчо, към много
старини, към четирите църкви със
самобитна архитектура и стено-
пис, светини, оцелели столетия
през пожари и разруха.

Улиците стават неусетно

пътеки, които водят нагоре към
Балкана, където някога се веело
зелено хайдушко знаме. Пред
очите ни заблестяват Райските
скали, издигат се причудливите
скали на Купена, тъмнеят без-
дънните бездни на Северния
Джендем. А над всички тях виши
снага старопланинският връх Бо-
тев. И в кръвта ни шуми гордият
Балкан с хайдушката песен...

Нели ДЕЧЕВА

МИГОВЕ
В АЛТЪН КАЛОФЕР

Христо Ботев
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Петко Рачов Славейков

вдъхновение

Евстати Бурнаски

БИЛЕТ ЗА НАДЕЖДА

Не преминах живота си гратис.
До петаче за всичко платих.
Но съдбата покана ми прати
за раздяла с любимия стих...

Отегчен от лирични тиради,
примирил се със стар главобол,
сам на себе си станах досаден
като рана от пресен мазол.

Вас, приятели мои, ви моля,
запомнете ме, все пак, с добро!
Уважете заветната воля
на едно уморено перо!

Аз, глаголът без бъдеще време,
ще оставя след себе си знак,
че билет за надежда ще взема
от гише на отвъдния бряг...

Димитър Златев

ПРИПИСКА  КЪМ  РОДОВАТА  БИБЛИЯ
 „Бащите ядоха зелено грозде,
 синовете им още изпитват скомина.”

                                                       Библейска  метафора

Дедите ни строшиха робския ярем.
С надежда заораха по-дълбока оран.
Под царска воля не прокопсаха съвсем,
но синове отгледаха по-горди.

Бащите с вяра тръгнаха напред,
но врани посева им изкълваха.
И неведнъж градушка би... Във гнет
те пак невинна кръв във бран проляха.

С идеи нови техните деца
поехме с песен, /пеейки през зъби/
и вярвахме в измислени слънца,
и вярвахме, че злото ще загърбим.

Пиянството ни стигна своя край,
но виното сменихме с наркотици;
брат срещу брата озверено лай,
прокле народът свойте политици.

Отчаяни поеха на гурбет
децата ни към мамеща  чужбина.
Тъй свободата се превърна в гнет,
а ний – прокълнати сред райската родина.

Димитър Милов

ПИСАЛКАТА НА ЕВТУШЕНКО

Със участ нелека, но с участ красива
била е... Ръката ми днес я държи.
Когато съдбата над мен се присмива,
душата й плаче
със сини сълзи.

Докрай ще остане във нейната памет
снегът с белоногите руски брези...
Когато в очите ме гледат и мамят,
душата й плаче
със сини сълзи.

Защо ни е тая мастилена слава,
щом завист със сребърна диря пълзи?...
Защото животът така продължава,
душата й плаче
със сини сълзи.

За разни музеи тя помисли няма,
та нямо под прашни стъкла да лежи...
Навярно ще почне голямата драма,
пресъхнат ли нейните
сини сълзи.

Матей Шопкин

СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТА ЕСЕН

Напук на всеки злонамерен глас
аз нежната си лира ще прегърна
и в някой хубав чудотворен час
при себе си отново ще се върна.

И моят земен път ще продължи
по родните полета и балкани,
ще превъзмогвам преспи от лъжи
и пепел от заблуди и забрани.

Ще ме люлеят цветни ветрове
и от заветни прогласи понесен,
ще пиша пак, ще пиша стихове
в седемдесет и петата си есен.

Но гласове от принебесен хор
с невероятен говор ще ме молят
да не забравям светлия простор
на светлата си Двадесета пролет.

И в този свят и малък, и голям
зареян из недрата на всемира,
ще вярвам в моя поетичен Храм
и ще обичам нежната си лира.

1 ÎÊÒÎÌÂÐÈ ÏÐÀÇÍÈÊ ÍÀ ÏÎÅÇÈßÒÀ
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Марина Матеева

ДОСПАТ

Доспат се е разлял като небе,
закичено със звън на тежки чанове.
Разсипал се е, сякаш е венец,
изплетен от забравени предания.

Доспат е царствен и достоен син
на двеста каменни чешми отколешни.
Величествен родопски исполин,
загледан в боровете снежно-пролетни.

Доспат изглежда първо мълчалив,
но после се разплисква нашироко,
понася се свободен и красив
като звънливия родопски говор.

Доспат е дъх на слънчева смола
и екот на далечен конски тропот.
Доспат е нежна топлосиня длан,
потънала в косите на Родопа.

Евтим Евтимов

И ВСИЧКО ПАК Е ВЕЧНО

Голямото е в малките ни дни,
понякога съвсем обикновени.
Една тревичка, спряла отстрани,
улавя думите като антена.

Една калинка с шарени крила,
застанала на белия прозорец,
донася от далечните поля
забравения дъх на прясна оран.

Едно покрито кладенче със лист,
намерено сред камъните тежки,
подсказва, че живота пак е чист,
макар понякога да правим грешки.

Една светулка, влязла у дома,
от мислите за мрака ни спасява.
Една пътека, слязла под земя,
усещането за смъртта създава.

И всичко пак е вечно. Под звезди,
застанал прав, един човек се смее:
едно дърво на хълма посади
и векове в листата му живее.

Ели Видева

***

Каквото имах  дадох
и сред нищите
съм празна като дъбова коруба.
Сега стоя вкопана
сред стърнищата
и дишам прахоляк и тъмна угар.

Очите ми са слепнали
пред пъзела
от хиляди невери и предателства.
Превръщам се
на диво цвете, зъзнещо,
под громола на ураганен вятър,

където няма
да се скрие гълъб,
та нещо светло да предизвести.
Но пръстите ми ще посеят жълъд.
И филиз от калта ще заблести.

Петър Динчев

СИЗИФОВЦИ
На Георги Марковски

Застига ни съдба неумолима
да търсим за сполуката си брод.
Пред нас една голяма стълба има
и всеки я изкачва цял живот.

Отгоре ни примамват небесата
със златото на пламнали лъчи.
Но в облака е мълния засята
и тя коварно дебне и мълчи.

Ще станат ли усмивките ни спомен,
отровен от горчивия пелин?
Помъкнали товара си огромен,
сизифовци сме всички до един.

И тътрим се нагоре и нагоре,
доде животът просто ни събори.
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Константин  Величков

юбилей

ÐÀÇÍÎÑÒÐÀÍÍÎ ÄÀÐÎÂÀÍÈÅ
Äèìî Òðîÿíîâ íà 65 ãîäèíè

Когато съдбата
приеме за свой любимец
един творец, тя щедро го
отрупва с дарования. Зна-
ем поети и белетристи, ко-
ито имат високи постиже-
ния в изобразителното из-
куство, драматични артис-
ти и музиканти, които изда-
ват заслужено хвалени по-
етични книги, дипломирани
художници, които правят
блестяща оперна карие-
ра… Приятно ни е да отбе-
лежим, че редакторът в
списание „Читалище –
1870“ Димо Троянов също
е влязъл под кожата на
съдбата. Завършил Худо-
жествената академия „Ни-
колай Павлович“, той е чу-
десен художник, който има
успешни изяви и като живо-
писец, и като илюстратор,
и като график, и като скулптор. Но творческите му
търсения не свършват до тук. Изкушен от поетич-
ната муза, той от млади години пише стихове и нека
го кажем без колебание – интересни стихове с бо-
гата метафорична наситеност. И
добронамерените почитатели на
художественото слово се вълнуват
дълбоко с лиричните му открове-
ния. Но словото има и други изме-
рения, които изкушават Димо Тро-
янов. Той е страстен публицист
(нещо, заради което бе приет за ре-
довен член на Съюза на българс-
ките журналисти), авторитетен из-
куствовед и критик, умел събесед-
ник при разговори и интервюта, а
като дългогодишен вече редактор
в „Читалище – 1870“ разкрива
възможностите си като стриктен
журналист и оформител.

Неотдавна Димо Троянов
навърши 65 години. Щастливия си
юбилей той ознаменува с предста-
вителни изложби в Монтана –
градът, който е свързан с начало-

то на житейския и
творческия му път, и
в София, където
разцъфтява живо-
писното му дарова-
ние в цялата си ма-
щабност. Изложба-
та в Монтана беше
открита на самия
рожден ден на ху-
дожника – 2 юли, от
професор Галилей
Симеонов – един от
преподавателите на
Димо Троянов в Ху-
дожествената ака-
демия, а тая в сто-
лицата откри живо-
писецът професор
Станислав Памукчи-
ев. Именити творци
споделиха ласкави
мнения за художни-
ка и творчеството

му. Индивидуалният почерк на автора е разпозна-
ваем от пръв поглед. В малкоформатните си твор-
би, с прецизна ювелирна трактовка, споделя с ме-
тафоричен подход идейния си замисъл. В по-голе-

мите по размер картини
движението на четката или
шпаклата е осезаемо по-
свободно. Обмислено ню-
ансираният колорит е вина-
ги в синхрон с идеята. На
фона на разнообразието от
теми се вижда преимуще-
ственият интерес на худож-
ника към музикалната тема
като основа за изразяване
на нежни лирични чувства.
Преди години публикация
за негова изложба беше
озаглавена: „Симфония от
цветове вае с четка Димо
Троянов“. Когато творчески-
те му вълнения са насите-
ни с динамични чувства, той
се насочва метафорично
към даващата богати

ТАНЦ
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ЛИРИЧНИ МИГОВЕ

Те идват тихо, като сълзите в очите;
подобно трепването на листата -
погалени от ласката на повея.
Докосват струните от чувства
и вместо звук, изливат се в слова.
И някак ти олеква на душата,
когато споделиш ги върху листа.

ЕСЕННА КАРТИНА НА МОРСКИЯ БРЯГ

С носталгия морето облива
безлюдния пясъчен бряг
и облаци в сиви нюанси
ръсят капчици хлад.
Остарелият ден си прибира
последните свои светлини
и бавно поглъщан от здрача,
хоризонтът губи ясни черти.
Дъждът композира
монотонните звуци
в простора на есенна нощ.
Пригласят им в ритъма
с плясък студени вълни
и в мрака смутено загатват,
че морето го сякаш боли.

възможности за такива внушения тема с коне. Тряб-
ваше човек да види изгрелите му платна с красиви
багри и форми, в които поетичните усещания пре-
минават към фигуралния изказ и обратно, за да усе-
ти истински магията на неговото можене в живопи-
ста. И без да го казва гласно, да чуе в себе си съкро-
веното „Браво, Димо!“

Петър ДИНЧЕВ

Äèìî Òðîÿíîâ

БУНТ

ФАНТАЗИЯ ЗА ЦИГУЛКА

ЕЗДА
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памет

Началото е в да-
лечната 1865год.-само
8 години след създава-
нето на първото чита-
лище в България.
Петър Карапетров -
една светла възрож-
денска личност, заед-
но с най-близките до
него „развити и свест-
ни момци” както сам ги
нарича: Кр.Гешанов,
Искрьо Мачев, Рад
Тухчиев /Клисаря/,
Иван Джуджев, Марин
Братков и Филип
Щърбанов основават
панагюрската „Видели-
на” Наричат я Видели-
на, защото в мрака на
онова време, когато
българската държава не съществу-
ва, енергията на утринното зазоря-
ване носи силата и повика за раздя-
ла със силите на злото и тъмнината.

Така панагюрци се оказват сред
първите в България, учредили свое
читалище, вписали се в бурната епо-
ха на Възраждането, за да изиграят
решаваща роля в годините на наци-
оналното пробуждане, осъзнаване и
борбата за национална независи-
мост..

Панагюрското читалище бързо
прегръща идеята да бъде легален
пристан на революцията, зародила
се най-напред в душите, а след това
и в делата на безстрашните средно-
горци. Политическата дейност на
читалището е толкова силна, колко-
то и просветителската. Библиотека-
та се обогатява с нови и нови загла-
вия, публичните четения с трепет са
чакани вечер и в неделя, а според
писмени сведения на очевидци слу-
шател на някои от читалищните бе-
седи е и Васил Левски.

Свързали читалищната с револю-
ционната дейност, основателите на
„Виделина” са и в първите редици на
бунта. Павел Бобеков е избран не
само за председател на читалище-
то, а и за председател на Привре-
менното правителство. Членове са
и другите читалищни деятели - Най-

ден Дринов. Искрьо Мачев, Симеон
Хаджикирилов, П.Щърбанов, Филип
Щърбанов, Марин Шишков. Така чи-
талището изиграва важна роля в раз-
витието на българската национална
революция.

Величието на Възраждането, жер-
твоготовността на Априлското въста-
ние, Освобождението, опиянително-
то безстрашие на Съединението от
1885 г. са жалоните, които пропавят
пътя на читалище „Виделина” към
нови дни, към преломни години. По-
литическата партизанщина, острите
социални и класови противоречия в
периода между двете световни вой-
ни, десетилетията на еднолична
партийна власт, последвалият я пре-
ход на тоталитарна власт към демок-
ратично развитие са неминуеми пре-
дизвикателства и изпитания за чита-
лищната идея. Изисквало се е от
всяко настоятелство да намери общ
език с властта, за да преодолява
проблемите, да се търси консолида-
ция и се постига главното предназ-
начение на читалището – да е храм
на духовността и на народната свяст,
средище на местните таланти от раз-
лични сфери на изкуството, съкро-
вищница за фолклорните традиции
и хранилище на българската книга,
място за просвещение и прогрес.

В своята150 годишнина читалище

”Виделина” има свои-
те върхове и своите
трудни моменти. Ре-
дували са се времена
на възход и времена
на застой. Читалищна-
та дейност е горяла
като буен огън, затих-
вала е като жарава,
тлеела е като гореща
пепел и отново е лум-
вал огънят и лябовта
към нови прояви и раз-
нородна дейност. Ос-
новната цел на чита-
лищните дейци през
цялото време остава
вярна на своето благо-
родно просветителско
призвание-както е ка-
зано в Устава на чита-

лището от 1880г. - „Да помага  за ум-
ственото и нравственото развитие на
населението в градеца”. Това имен-
но е заслугата на „Виделина”. Въпре-
ки честите смени на ръководството,
което говори за демократичните тра-
диции на читалището, „Виделина”
продължава да бъде най-изявениния
двигател на културните събития на
града. Книжният фонд расте не-
прекъснато - основно чрез дарител-
ство и в навечерието на Балканска-
та война броят на читателите дости-
га до 8250 души. Една след друга са
се раждали театрални и оперетни
постановки, музикални и песенни
концерти, вечеринки и балове, лите-
ратурни четения и беседи-събития,
които панагюрци са чакали като праз-
ници и които са превръщали читали-
щето в иконостас на надеждата и
пристан на българската идентич-
ност.

И  не случайно всички са били
съпричастни към читалищните дела,
не случайно най-будните и образо-
вани младежи са най-активните чле-
нове и не  случайно толкова много
талантливи и светли умове  са
свързали живота си с читалището.
Чест и гордост за панагюрското чи-
талище е, че за него са работили
Марин Дринов, Нешо Бончев, Павел
Бобеков, Атанас Шопов, Сава Раду-

ÂÅÊ È ÏÎËÎÂÈÍÀ ÂÈÄÅËÈÍÀ
150 ãîäèíè Ïàíàãþðñêî ÷èòàëèùå
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лов, Васил Чолаков, Стоян Костур-
ков, Павел Делирадев и още много
големи просветни и книжовни деяте-
ли, градили духовните устои на нова
България.

Показателен пример за обичта на
панагюрци към родното читалище е
и построяването на сградата, в коя-
то сме и днес, станала възможна на
„богатите с парите, на бедните с тру-
да”. През 1921г. се взема решение
да се построи паметник-музей-те-
атър, който, както се казва в Апела
на Настоятелството „…да служи за
гражданско и всеобщо възпитание на
поколенията…” За това начинание се
обединяват усилията на читалищно-
то настоятелство и комитета „20-ти
априлий 1876”. Средствата се съби-
рат чрез дарения, чрез заеми, разиг-
рава се лотария. Големи са заслуги-
те на Иван Бобеков-кмет и предсе-
дател на Окръжната постоянна коми-
сия, на Стоян Костурков, по чието
предложение НС отпуска 1 млн.то-
гавашни лв, на Христо  Докузанов -
дарил 400 000 лв. за измазване на
сградата, на Лука Зумпалов - пред-
седател на настоятелството по това
време. Читалищната сграда е издиг-
ната през 1929г. и вече 85 години е
дом и начало и жив свидетел на кул-
турния и обществен живот на Пана-
гюрище.

За това читалището, устоявайки
на всички изпитания на времето оце-
лява, разпространява просвещение
и хуманизъм,  създава културни цен-
ности, твори хармония и красота.
Защото обединява усилията на сто-
тици родолюбиви хора, творци, хора
на духа и най-вече на безбройните
самодейци, превърнали таланта и
принадлежността си към читалище-
то от занимание в кауза. Така е било,
така е днес, вярвам ще е така и в
бъдеще.

В своите 150 год. на творческо
съзидание читалище „Виделина” не
само е огнище на просвещение, но и
начало на богата културна история
и самобитност на града ни. Тук е
създадена първата музейна сбирка
от големия краевед Атанас Сугарев,
от която по-късно се роди внушител-
ната експозиция на Историческия
музей, Богатата читалищна книжна
съкровищница дава основание за
самостоятелен живот на Градската
библиотека, която днес е модерен
книжовен и информационен център,
на читалищния вестник „Панагюрски
глас” продължител е в. „Оборище”,

който днес има честта да е от най-
дълголетните вестници в страната.
Построяването на читалищната
сграда се съпътства и от първата ки-
нопрожекция, осъществена от Ди-
митър Цоцорков, за да започне три-
умфът и на седмото изкуство и в Па-
нагюрище.

Тук се е родило и издигнало до
завидни висоти театралното, певчес-
кото, музикалното и поетичното из-
куство. Създадени са традиции, ко-
ито родиха високите образци на са-
модейното изкуство, успешно подне-
сени през времето, живи и силни и
днес. Само 5 години след създава-
нето на читалището в града е поста-
вена небезизвестната драма „Много-
страдалната Геновева”. От тази
първа наивна постановка до звезд-
ните мигове на панагюрския театър,
достигнал под талантливата режису-
ра на Лука Карайлев нивото на про-
фесионалното изкуство, лежи дълъг
път, много любов и талант, отдаде-
ни на театралното изкуство хора и
десетки незабравими сценични и
площадни празници, за които дълго
се е говорило в града. И днес тази
любов е жива и нови поколения те-
атрали пълнят залата и вълнуват
панагюрци.

За силата на традицията достатъ-
чно е да споменем създаденият от
големия творец и диригент Делчо
Радивчев в далечната 1950г. Ан-
самбъл за възрожденски и револю-
ционни песни, който като смесен хор
тази година също отбеляза впечат-
ляваща 65 годишнина. Дълъг твор-
чески път, вплел съдбите на стоти-

ци самодейни изпълнители, създал
истински празници на песенното и
оперетно изкуство, направил стоти-
ци концерти в Панагюрище, страна-
та и чужбина, получил много обич и
отличия, от които най-ценното е по-
четният знак „За заслуги към Пана-
гюрище“.

В далечната 1953 г. е и началото
на духовия оркестър, носещ днес
името на своя създател Делчо Ра-
дивчев. Поколения музиканти са
били в редовете му, а днес без учас-
тието на оркестъра е немислимо
провеждането на каквото и да е
тържествено събитие.  Високи при-
знания оркестърът е получавал у нас
и в чужбина, но той също пази като
особенно скъп  почетния знак „За
заслуги към Панагюрище“

За своите високи постижения чи-
талище „Виделина“ е носител на ор-
дена „Кирил и Методий“. Това висо-
ко държавно отличие е за именните
и безименни просветители, за талан-
та на стотиците панагюрци, сътвори-
ли истински образци на самодейно-
то изкуство, за всеотдайността на
всички хора, дарили на читалището
много обич, безкористност и преда-
ност, за труда и усилията на десетки
членове на настоятелствата, щатни
служители и работници, пренебрег-
вали мизерното заплащане, не пес-
тили сили и нерви, а понякога и лич-
ни средства и превърнали труда си
в призвание. Хора с големи сърца и
богати души. Дълбок поклон на всич-
ки!

Дълбок поклон и на вас, които
създавате днешния ден на читали-
ще „Виделина”. Безценна е любовта
ви към читалището и отдадеността
на изкуството, които и в трудното ни
съвремие ви водят в репетиционни-
те зали, за да родят нови песни, нови
музикални пиеси, нови постановки,
и отново незабравими срещи с взис-
кателната панагюрска публика. Бла-
годаря ви, че поддържате жив огъ-
ня, запален преди 150 години. Вяр-
вам, че този огън ще гори и в бъдни-
те дни, защото, който има минало,
има и бъдеще.

Спаска ТАСЕВА
председател
на читалище „Виделина”

Спаска Тасева
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памет

Ефрем Спиров Каранфилов е роден на 27.11.1915
г. в град Кюстендил. Внук е на фолклориста, публицис-
та и преводача академик Ефрем Каранов, родом от град
Кратово в днешна Македония.

Стогодишнината на литературния критик, историк,
публицист и народовед Ефрем Каранфилов е добър
повод да си припомним неговото творческо дело  раз-
нопосочно по съдържание и огромно по обем. Нека
само споменем и дейността му като редактор. Още
като ученик става главен редактор на списание „Уче-
ническа мисъл”, по-късно е старши редактор в Държав-
но военно издателство, член на редколегията и гла-
вен редактор на списание „Пламък”, директор на из-
дателство „Български писател”, заместник председа-
тел и главен секретар на СБП, главен редактор на в-к
„Литературен фронт”, носител на най-високи държав-
ни отличия, академик от 1989 година. Ето само някои
от книгите му: сборникът с очерци „Поезия в прозата”,
сборникът със студии „Съвременност и майсторство”,
трилогията „Герои и характери”, сборникът „Сенки от
миналото”, есеистичната трилогия „Българи” и още -
„Български поети”, „Съвременност и белетристика”,
„Минало и съвременност”, „Най-българското време.
Книга за записките”,  „Трибуни и поети”. И още, и още.

Ефрем Каранфилов, освен проникновен народоп-
сихолог, виртуозен писател и родолюбец беше и
мъдрец. И за да се уверят тези, които бегло позна-
ват него и творчеството му, ще цитирам някои от не-
говите мъдрости:

***
За качествата на един народ се съди не по низи-

ните, а по върховете. И в социологията важи стра-
тегическото правило: който завладее върховете,
равнината сама се предава.

***
Който иска да види най-добре родината, трябва

да се възкачи на нейните върхове. Който иска да
опознае най-добре родината, трябва да опознае
нейните най-добри синове.

***
Най-срещаната дума у Раковски, Каравелов,

Левски и Ботев е Отечество. Тя винаги стои преди
майката и любимата.

***
Винаги е красиво преклонението на войската

пред духа, пред красотата. Полковник Дрангов на-
пример командва на своята дружина: “Мирно - гла-
ви надясно!”, когато среща на един добруджански Боян АНГЕЛОВ

път някакъв изпрашен пешеходец. Това е бил пи-
сателят Антон Страшимиров.

***
Фердинанд е искал да въведе благороднически

титли, но народът го принуждава той да възприеме
и употребява думата “бай”, която е благородничес-
ка титла за нашия народ.

***
Един поробен народ от селяни, даскали, калуге-

ри, еснафи, зидари, художници, резбари - сътвори
в дебрите на планината едно чудо - Рилския мана-
стир. В сърцето на великата планина той стана и
сърце на родината.

***
В приказката “Дарът на Слънцето” овчарчето спа-

сява Слънцето от Халата, която е искала да го
погълне. Когато Слънцето пожелало да награди ов-
чарчето, то отговорило: “Щом ти още требем, че дой-
дем. Ако е за награда, не бих дошъл. какво съм на-
правил зер, та награда да узнем.”

***
Срещата с Франция и Европа не европеизира

нашите големи творци, те не останаха там, а се
върнаха по българи. Да си припомним за Илия Беш-
ков или Кирил Цонев и за толкова други. А малките
творци променят дори българското си име, правят
го чуждоземно.

100 ÃÎÄÈÍÈ
ÎÒ ÐÎÆÄÅÍÈÅÒÎ

ÍÀ ÅÔÐÅÌ ÊÀÐÀÍÔÈËÎÂ

Ефрем Каранфилов
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На 23 ноември 2015 година, в Централния
военен клуб  София Съюзът на българските пи-
сатели и Съюзът на ветераните от войните на
България отбелязаха 100-годишнината от рож-
дението на бележития литературен критик и ис-
торик, публицист и общественик акад. Ефрем
Каранфилов. За творческия път и приноса му
за развитие на българската литература и кул-
тура говориха председателят на СБП Боян Ан-
гелов, председателят на Съюза на ветераните
от войните Иван Сечанов, Людмила Григорова,
Иван Вълов, Васко Жеков и др. Беше изтъкна-
та значимостта,
житейския и твор-
ческия пример на
Ефрем Каранфи-
лов за неговите
съвременници и за
младото поколе-
ние. Бяха разказа-
ни спомени за ра-
ботата му като
офицер и участник
в Отечествената
война, като редак-
тор и ръководител
на литературни из-
дания и в БАН, на

Представители на Ан-
самбъла на въоръжените
сили на Република Бълга-
рия и известната певица
Гуна Иванова поздравиха
присъстващите с музи-
кална програма.

Съюза на ветера-
ните от войните на
България. Слово
на Христо Черня-
ев за родолюби-
вата литературна
мисия на Ефрем
Каранфилов и ви-
сокохуманното му
гражданско пове-
дение прочете Ди-
митър Христов.

×ÅÑÒÂÀÍÅ ÍÀ 100 ÃÎÄÈÍÈØÍÈÒÀÒÀ ÍÀ Å. ÊÀÐÀÍÔÈËÎÂ

Водещият на юбилейната ве-
чер Васил Василев даде думата
и на Ефрем Каранфилов-млад-
ши. Иван Сечанов връчи на сина
на писателя медал „70 години от
Отечествената война“ на Съюза
на ветераните от войните  по-
смъртно на Ефрем Каранфилов.
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лавица

Новото издание на алманаха „Огоста” в Монта-

на вече е факт. Той е благородно и обнадеждава-
що явление в културния живот на Северозапада и
на страната.
Интелигентният и любопитен читател ще открие

и в новия брой на алманаха за литература, изку-
ство и култура „0госта’2015“ продължение на тра-
дицията в него да се публикуват ярки художестве-
ни текстове и оригиналите на майсторски картини и
рисунки от фонда на художествената галерия „Ки-
рил Петров“.
Алманахът е издание на Община Монтана в

сътрудничество с Дружеството на писателите от
област Монтана.
В четвъртия брой редакционната колегия под

ръководството на главния редактор Мартен Кале-
ев, известен наш писател, земляк и председател
на областното дружество на писателите в Монта-
на, е успяла да обедини стихове, разкази, откъси
от романи, пиеси, критика и други литературни тек-
стове на 91 автори, както и картини и рисунки на 19
художници. Те, макар и с различен натюрел и май-
сторство, независимо от творческите си пристрас-
тия, се доказват и в новото издание единствено чрез
опитите си да достигнат до сърцето и душата на
читателя чрез своите изповедност, лиризъм, фило-
софско осмисляне и житейски послания.
Без да сме изчерпателни и с надеждата, че ще

бъдем разбрани, ще споменем яркото присъствие
на автори-земляци като Никола Статков, Георги
Атанасов, Владимир Зарев, Пенчо Ковачев, Борис
Христов, Емил Андреев, Христо Ганов, Иван Здрав-
ков, Юлия Пискулийска и др.
Важно е да се отбележи, че са представени раз-

лични поколения творци, особено при поетесите,
за които е отделен специален раздел „Те идват кра-
сиво...“ Той включва произведения на Наталия Цве-
танова, Антина Златкова, Камелия Александрова,
Полина Лазарова, Дими Фильова, Петя Йошкова,
Марион Колева, Светлана Стоилова, Ели Томинс-
ка, Галина Златарева и др., които ни предават своя
поетичен заряд с много нежност, грация и метафо-
ричност.
За първи път са публикувани стихове на Мадлен

Алгафари, което е признак на доверие между ав-
тор и издание. Най-младата авторка е Ванеса Ди-
митрова. Тя, макар все още да е ученичка, вече
показва качества на зрял автор, с пристрастия към
елегантното слово и към публицистиката.
Поставени са основите на културни и литератур-

ни мостове между Монтана, респ. България, и Ру-

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ТРАДИЦИЯ

сия, с преводите на руска поезия от автори, чиито
книги бяха представени и в Монтана в рамките на
други събития.
Чрез великолепното преводаческо майсторство

на проф. Румен Стоянов отбелязваме 100-годиш-
ните българо-бразилски връзки със стихове на Ан-
тонио Миранда (1940). Поетът понастоящем за вто-
ри път е директор на Националната библиотека в
Бразилия. Поет, драматург, романист, скулптор,
живял в столиците на Аржентина, Венецуела, Ко-
лумбия, Англия. Отличен с ред награди. Пиесата
му „Твоята страна е щастлива”, първоначално сти-
хосбирка, вижда сцена в повече от 20 страни. Сти-
ховете му са предоставени специално за алманах
„Огоста“ и на световноизвестният автор ще му
бъдат изпратени екземпляри от изданието.
Както и в предишните броеве, припомнят се и

произведения на бележити автори, които поради па-
радоксите на времето и общата обезценка на худо-
жествените стойности, са повече известни на из-
следователите - Боян Ничев, Емил Коралов, Нико-
лай Соколов, Димитър Осинин, Георги Марковски,
Доньо Цонев, Георги Божинов и др. Разбира се, не
може без Йордан Радичков, който отново ще ни „раз-
смива и сащисва” със своята ловджийска „Кучешка
преписка“,

„ЧИТАЛИЩЕ“
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На 15 октомври т.г., в „Ли-

тературни празници - Първо-
май 2015” организаторите им
- Община Първомай и Образ-
цово Народно читалище
„Св.Св. Кирил и Методий -
1894 г.” - гр.Първомай връчи-
ха Националната литературна
награда „Слав Хр. Карасла-
вов”
Празничният ден протече

по предварително обявената
програма: в 16.00 часа бяха
поднесени цветя на паметни-
ка на акад. Георги Карасла-
вов в родното му място кв.
Дебър,  посетена бе къщата-
музей „Георги Караславов” и
от 18.00 часа в голямото фо-
айе на централното читали-
ще се проведе церемония по
връчване на наградата.
Водещ на тържеството

беше Емилия Ангелова -
гл.библиотекар в Централна
общинска библиотека в чита-
лището.
На церемонията присъстваха

изпълняващият  длъжността
кмет Юлиян Димитров, предсе-
дателят на Съюза на българс-
ките писатели Боян Ангелов,
поетът Димитър Христов, Анна
Багряна от Съюза на украинс-
ките писатели, много първомай-
ци, журналисти.
С мултимедийна презентация

под надслов „Спомен за Слав” за-
почна вечерта.
Стихове от творчеството на

Слав Караславов прочете Иван
Караславов - председател на чи-
талището.
На мултимедийния екран пос-

ледователно бяха представени
досегашните носители на пре-
стижната награда - поетите Пла-
мен Киров - 2005 г.; Славимир

Генчев - 2007г.; Николай Шопов и
Елица Мавродинова - 2009г.; Ани-
бал Радичев - 2011г.; Иван Мата-
нов - 2013г., а творбите им пред-
ставиха ученици от ПГСС „Васил
Левски”, подготвени от препода-
вателката по литература Жанета
Стоянова.
С кратко слово председателят

на Съюза на българските писате-
ли Боян Ангелов обяви лауреата
на Националната литературна
награда „Слав Хр. Караславов”  за
2015г.,  поетът Димитър Христов.
Изпълняващият длъжността кмет
Юлиян Димитров му връчи награ-
дата и Почетният знак на града,
придружени с Диплом.
Поздравления към носителя на

наградата от името на читалищни-
те деятели поднесе Иван Карас-

ПОЕТЪТ  ДИМИТЪР  ХРИСТОВ Е  ШЕСТИЯТ  НОСИТЕЛ
НА НАЦИОНАЛНАТА  ЛИТЕРАТУРНА

НАГРАДА  „СЛАВ  ХРИСТОВ  КАРАСЛАВОВ”

лавов - председател на Об-
щински читалищен съвет и
централното читалище, като
му връчи и специалната награ-
да „Муза”. Почетният юбиле-
ен знак „120 години читалище
в Първомай” получи Боян Ан-
гелов, наречен от Караславов
„най-читалищният председа-
тел на Съюза на българските
писатели”.
Лауреатът Димитър Хрис-

тов изпя стихотворението си
„Молитва за България”, а
съпругата му Анна Багряна,
член на  Съюза на украински-
те писатели и преводач на по-
езията му, прочете на украин-
ски творбата му „Китара”.
Димитър Христов раз-

вълнувано благодари на до-
макините за отлично органи-
зирания празничен ден и уве-
ри публиката, че сърцето му
завинаги ще бъде свързано с
Първомай.

 Цветя му бяха връчени и

от Кичка Петкова, диригент на Фол-
клорен ансамбъл „Първомай” и от
Дружеството на местните писате-
ли „Г.Караславов”, в лицето на Кра-
симира Славова.
Вечерта завърши с обща сним-

ка за спомен, с чаша вино и раз-
говори за бъдещи съвместни ини-
циативи между Съюза на българ-
ските писатели, общината и чита-
лището.

„ЧИТАЛИЩЕ“
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древност

Попитах веднъж моя приятел и
колега проф. Ради Радев, най-
вещият познавач на филосо-
фията на Аристотел /381 - 322
пр. н. е./ и въобще на древна-
та философия, как да си обяс-
ним тази енциклопедичност на
възгледите на Аристотел. Той
се усмихна и отговори: Арис-
тотел е ученик на Платон, той
го е учил на философия. Ари-
стотел е баща на философия-
та след него, на философска-
та терминология, направле-
ния, истински колос на духа.
Но нищо не се гради на праз-
но пространство, той е своеоб-
разно обобщение на развити-
ето на философията до него.
Да си помислим: Преди него са
китайските мъдреци, персийс-
ките, египетските. Неговата
сила е в това, че той издигна
философското мислене на нов
етап, стъпил здраво на основи-
те...
Запомнил съм тези думи...
 Аристотел е роден в Тракия.

Образование получава в школа-
та на Платон в Атина.
Какви са основните идеи на

Аристотел?
Във философията той разгра-

ничава три раздела - теоретична
/учение за битието/; практическа
/учение за човешката дейност/ и
поетическа /учение за творче-
ството/.
Още в онова време, когато фи-

лософията прави първите си се-
риозни стъпки по пътя на знание-
то, Аристотел съзира, че творче-
ството, изящното слово, поезия-
та, другите литературни жанрове
трябва да бъдат подпомагани от
философията, за да се насочват
творците към същностното, об-
щото, общочовешкото и вечното.
Фактът, че естетиката отдавна

съществува като наука, теорията
на литературната критика също,

е реализация не на една от пло-
доносните идеи на Аристотела.
Философската антропология
също има за основа неговото уче-
ние за човека. И друга научна
идея отрежда челно място на
Аристотел в редицата на велики-
те световни мислители и мъдре-
ци. Нея бихме изразили със след-
ните думи: общото съществува
само в сетивно възприеманото
единично и се познава чрез него.
Всъщност това е една сентенция,
която бихме конкретизирали така:
в една гора общото между всич-
ки дървета е, че те имат корени,
клони, листа. Но това общо го има
във всяко дърво, т.е. в единично-
то. Или да вземем друг пример:
Общото у всички хора е това, че
човек е разумно същество, гово-
ри, притежава съвест, срам...  /
имаме предвид нормалните чове-
ци/. И съвсем очевидно е, че това
общо, което разкрихме, битува,

проявява се във всеки нормален
човек, т.е. в единичното...

Нека отново се обърнем
към дълбокия мисловен
склад на Аристотел. Общото
се познава чрез индуктивно-
то обобщение, което е
възможно само чрез сетивно-
то възприятие. А това озна-
чава, че познанието е резул-
тат на сетивното възприятие
от действителността, след
което умът го обобщава, за
да се получи образа. Но това
е индуктивно обобщение, за-
щото източникът му е единич-
ното...
Проблема за причинност-

та Аристотел тълкува и реша-
ва така: Има четири причини
- материята или пасивната
възможност за “ставане”;
формата - същност на бити-
ето, действителността на

онова, което в материята е даде-
но само като възможност; нача-
лото на движението; и четвърто -
целта.
Да разтълкуваме казаното от

Аристотел в духа на съвременно-
то философско познание.
Без материята не е възможно

“ставане”, т.е. някаква промяна,
защото се променя не друго, а ма-
терията, основа на всичко съще-
ствуващо; няма материя въобще,
всичко около нас е материя, но
това са предмети, жива и мъртва
природа, флора и фауна, т.е. от-
делните форми на съществуване
на материята. А на материята
предстои да се променя и разви-
ва, т.е. възможността е в самата
нея и нийде другаде. Всяка про-
мяна пък е едно движение, което
има своето начало. Това движе-
ние е “станало”, за да се постиг-
не някаква промяна, т.е. има оп-
ределена цел...

ÀÐÈÑÒÎÒÅË
Ïúðâèÿò åíöèêëîïåäèñò â

Ñâåòîâíàòà êóëòóðà

ÀÐÈÑÒÎÒÅË
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Не е необходимо да се убеж-
даваме, че зад тези кратки опре-
деления на Аристотел прозират
идеи, решения на проблеми, по
които философското познание
след Аристотел ги приема, дораз-
вива, съобразно развитието на
химията, физиката и другите на-
уки.
Интерес представлява схваща-

нето на Аристотел за природата.
Цялата природа според него е в
процес на последователни прехо-
ди от “материята към формата” и
обратно, като материята е пасив-
ното начало, а формата-активно-
то, тя е всъщност началото на
движението и целта.
Аристотел определя Бога като

начален източник на всяко движе-
ние, той е “неподвижен първод-
вигател”. С този си възглед той е
основоположник на деизма в ис-
торията на философията. /на лат.
език deus - Бог/. И затова съвсем
не е правилно да се счита, че ро-
доначалник на деизма е английс-
кият философ Г. Чербърн /1583-
1648/. Деизмът има друго тълку-
ване - след първоначалния
тласък от Бога, действителност-
та се развива по своите природ-
ни закономерности /Волтер, Русо,
Лок, Нютон, Радишчев, а също
така и Лайбниц и Хюм.
Аристотел обосновава възгле-

да, че формалната логика е
свързана с учението за битието /
онтологията/, с теорията на по-
знанието /епистемологията/, с
теорията на истината. Основа на
тази концепция е неговият
възглед, че логическите форми са
и форми на битието. Тази мисъл
Хегел я конкретизира като един-
ство на битие и мислене, което в
същността си е едно и също. А
това е пример как се развива и
обогатява философското позна-
ние в историята на световната
философия от древността до
наши дни.
Знанието, определя Аристо-

тел, може да бъде “несъмнено”
/аподиктика, вероятно, отнасящо
се до областта на “мнението”/.
Езикът е звеното, което ги
свързва помежду им. Знанието се

проверява чрез опита, но той не
е последна инстанция за провер-
ка на мнението. Висшите предпо-
ставки на науката се установяват
непосредствено като истини не
чрез сетивата, а чрез ума. Исти-
ните, постигнати чрез ума, са
“висши аксиоми на значението”
Тази способност на ума не е
присъща от рождение, тя се при-
добива чрез дейността /събира-
нето на факти/.
Аристотел изразява мнение и

по космологически въпроси. Той
не приема учението на питагорей-
ците за хелиоцентричната систе-
ма и утвърждава геоцентричната.
След векове Коперник възстано-
ви правата на хелиоцентричната
система и това учение доминира
в космологията.
В областта на етиката Аристо-

тел признава за висша дейност
“съзерцателния разум”. Морален
образец за него е Бог, който е най-
съвършеният философ, “мисле-
нето, което мисли себе си”
Същността на властта древни-

ят философ разглежда от гледна-
та точка на мъдростта и морала.
Той изказва мисли, които са били
актуални и през следващите ве-
кове след него, такива са и в на-
шето съвремие. Той е категори-
чен: най-висшите форми на
държавната власт са онези, кои-
то изключват възможността от
користно използване на властта
и властта служи на цялото обще-
ство.
Във времето на робовладел-

ческото общество Аристотел ра-
тува за такава именно власт! Той
е мечтател, но и дълбок мисли-
тел и като такъв е във фалангата
от десетки дръзновени мислите-
ли, обосновавали и жадували
именно за такава власт, за хуман-
на и справедлива държава.
Това са само няколко щрихи от

огромното философско наслед-
ство на Аристотел, този най-ве-
лик мислител на древността. Не-
говите философски обобщения и
идеи са вечни, защото притежа-
ват двете условия за това те имат
общочовешки характер и са обра-
зец на истината, духовен стимул

на човечеството към доброто!
Аристотел свързва морала

/моралната дейност и добродете-
лите/ с обективната целесъобраз-
ност. На тези проблеми той по-
свещава труда: “Никомахова ети-
ка”, и още два трактата. Висшето
благо се разкрива от политиката,
която е висша ръководна наука.
То не е материално богатство,
наслада и се определя от пред-
назначението на човека да из-
вършва разумна дейност. Всяко
дело и разумна дейност трябва да
са съгласувани със специална
добродетел, която ги характери-
зира. Стремящият се към висше
благо човек трябва да е активен,
добрите качества трябва да се
разкриват и проявяват в дей-
ствие, в противен, случай те не
дават блаженство.
Добродетелите Аристотел раз-

деля на етически /добродетели на
характера/, като напр. щедрост;
интелектуални /напр. мъдростта,
които са развиват в резултат на
обучение. Добродетелите се про-
явяват в средствата за постига-
не на определена цел.
Средствата за постигане на

дадена цел трябва също да са
добродетелни. И най-благородна-
та цел-да помогнеш на нуждае-
щия се, ако я постигаш чрез краж-
ба или убийство, и спечеленото
по този начин поднесеш като по-
мощ, е престъпление, а не доб-
родетел...
Дълги години в историята на

философията се дискутира
въпросът какъв е бил Аристотел-
материалист или идеалист? И
обсъждането завършва с “дълбо-
конаучното” заключение, че вели-
кият философ не е нито матери-
алист, нито чист идеалист, а е по
средата, колебаел се между ма-
териализма и идеализма. Схола-
стичен, ненужен спор! Като че ли
обсъжданият проблем има отно-
шение към духовните ценности,
сътворени от Аристотел. А таки-
ва са сътворявани както от мате-
риалисти, така и от идеалисти...

Проф. д-р Слави СЛАВОВ



38

В град Своге, на 26 август
2015 г., пред паметника на поета
Александър Вутимски бе отдаде-
на почит към
неговия живот
и творчество и
бе отбелязана
96-годишнина-
та от неговото
р о ж д е н и е .
Председателят
на Художестве-
но-творчески
клуб „Полет”
към Народно
читалище „Гра-
дище1907” -
гр.Своге, Люд-
мила Петрова,
произнесе сло-
во. Председа-
телят на Съюза
на българските
писатели Боян
Ангелов подне-
се цветя и се поклони пред памет-
ника на Вутимски.

Людмила Петрова откри сре-
щата с Боян Ангелов в залата на
читалището ,
където бе
представена
неговата книга
„59 отстояния”.
В срещата уча-
стваха секре-
тарят на Общи-
на Своге г-жа
Мая Ташунова,
членове на Ху-
дожествено -
т в о р ч е с к и я
клуб „Искри” -
с. Искрец и тех-
ният председа-
тел г-жа Сне-
жана Костади-
нова, писате-
лите Никола
Николов, Боян Балкански, худож-

никът Мирон Манлихеров, Кирил
Дончев, Георги Венев, Емил Пе-
шев – племенник на Ал. Вутимс-

ки, режисьорката Нушка Григоро-
ва, поетът Димитър Христов, как-
то и други творци, отзовали се на
поканата за тази среща.

96 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
АЛЕКСАНДЪР ВУТИМСКИ

памет

Веска Иванова, Васил Божи-
лов и деца от любителския театър
при читалището прочетоха избра-

ни стихотворе-
ния от книгата
на Боян Анге-
лов. Последва-
ха въпроси и
поздравления
към автора.
Боян Ангелов
благодари на
Община Своге
и на НЧ„Гради-
ще1907” за
организацията
на събитието и
на г-жа Людми-
ла Петрова за
отправената
към него пока-
на да гостува в
Своге с поети-
ческата си кни-
га. Той каза, че

за него тази покана е голяма чест
и е щастлив от възможността да
гостува в родния град на Алек-
сандър Вутимски. След открива-

нето на из-
ложба на
Елза Еремие-
ва, Боян Анге-
лов раздаде
автографи и
проведе раз-
говори за
сътрудниче-
ството между
СБП, Община
Своге и чита-
лищата в об-
щината в
организира-
нето на лите-
ратурни съби-
тия и различ-
ни творчески
прояви.
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Баснословно златно съкровище
се крие на дъното на Черно море в
трюмовете на британския кораб
“Черният принц”. Тази легенда не
дава мира на учени и иманяри вече
161 години. Първите умуват къде
е лобното място на митичния па-
раход - в дълбините край Севасто-
пол или между Шабла и нос Калиак-
ра, а вторите бленуват да докопат
ценния метал, излят във формата
на лири стерлинги.

След множество експедиции, по-
харчени милиони и десетки хипоте-
зи – загадката остава. Фактите
разкриват само, че най-търсеният
в Черно море кораб всъщност се е
казвал “Принц” и е погубен при стра-
ховита буря на 14 ноември 1854 г.
край град Балаклава, днес квартал
на Севастопол, пише “Труд”.

Там построеният само година
по-рано модерен железен параход с
платна и мачти бил пратен да пре-
вози провизии и 46-и британски полк
за участие в Кримската война. Това
твърди справка от Националния
морски музей в Гринуич, изпратена
до варненския Военноморски музей.
Според едни изследователи ко-
рабът бил преименуван от търса-
чи на съкровища на “Черният принц”
за по-голяма загадъчност, според
други - защото корпусът му бил че-
рен.

Черен или не, “Принц” докарал в
Черно море ценен товар. Според
легендата в трюмовете имало 30
бурета със златни монети, пред-
назначени за заплати на пратена-
та в Крим армия на кралицата.
След изнурителен преход от Алби-
она през опасния Бискайски залив,
Средиземно море и проливите па-
раходът стигнал до главната база
на съюзническия флот в Балакла-
ва. Котвите му обаче били загубе-

ни, а портът
бил зает от
друг кораб. За-
това войници-
те били свале-
ни на брега с
лодки, а
“Принц” оста-
нал да чака на
рейд заедно с
още няколко во-
енни кораба.

За лош
късмет се раз-
вихрила стра-
ховита буря,
която потопи-

ла цялата флотилия. Окупацията
на Крим продължила още 8 месеца,
а веднага след края й започнал лов
за потъналото злато на кралица-
та.

Първи през 1875 г. експедиция
направили французите. Те откри-
ли десетина потопени кораба, но не
и “Принц”. После опитали италиан-
ци, норвежци, американци и герман-
ци. Следа от имането нямало чак
до 1922 г., когато водолаз открил
край Балаклава няколко златни мо-
нети. С декрет на Ленин незабав-
но болшевиките създали спецотряд
ЭПРОН, който трябвало да открие
“Принц”. След 3 години отрядът
намерил останки от железен кораб,
а със задачата да търси съкрови-
щето се заели наети за целта
японски водолази. Но и тази експе-
диция ударила на камък.

След половин век и похарчени за
експедиции над 2 млн. златни руб-
ли богатството останало неразк-
рито. Според някои изследователи
то е мит, защото единствените,
които никога не са го търсили, са
самите британци. В архивите на
музея в Гринуич липсват данни за
бурета със злато. Описано е, че
параходът е превозвал 40 000 уни-
форми, ватени наполеонки, чорапи,
ръкавици, гюллета, патрони и ме-
дицинско оборудване на обща стой-
ност 500 000 лири стерлинги.

Това ли е прословутото съкро-
вище на “Принц”, или англичаните
лъжат - не спират да се питат и
до днес феновете на морските за-
гадки. За да си отговорят, трябва
да открият парахода, а и за място-
то, където е потънал, също има
спор.

И да е круширал при Белите ска-
ли край Балаклава, “Принц” може да
е бил отнесен чак до български
води, смята океанологът Траян
Траянов. В книгата си “Тайните на
морското дъно” той обяснява, че
вълната и сукното на армейските
шинели и бельо са осигурили значи-

телна подемна сила, противодей-
стваща на теглото на корпуса на
парахода. Така, пробит и неуправ-
ляем, той може да е бил подхванат
от Кримското течение, което се
върти обратно на часовниковата
стрелка, и да е потънал чак край
северния български бряг.

Траянов сочи като доказател-
ство инцидент от 1993 г. Тогава
морето изхвърли до Шабла полови-
ната от кораба “Волгобалт 38”.
Ден по-рано той буквално е бил раз-
сечен от вълните, но чак край ост-
ров Змейни до Украйна. Революци-
онната хипотеза на Траянов, пуб-
ликувана в “Морски вестник” преди
19 години, предизвика голяма поле-
мика и провокира нови експедиции,
този път край нос Калиакра. Вмес-
то “Принц” през 2004 г. там водо-
лази се натъкнаха на подобния като
силует шведски параход “Кристи-
на”, който за съжаление е превоз-
вал само дървесина.

Още 80 останки на кораби откри-
ха океанолозите при скорошни из-
следвания на дъното между Калиак-
ра и румънския нос Сиврибурун.
“Нито една от находките не прили-
ча на “Принц”, така че търсенето
продължава”, даде надежда на ро-
мантиците шефът на Института
по океанология при БАН проф. Ата-
нас Палазов.

Трима работници били покосени
от жестока прокоба, след като
през 1963 година откриват едно от
най-прочутите съкровища по наши-
те земи - Летнишкото. Въпреки че
не получили парична награда, от-
кривателите на имането били на-
казани от съдбата.

Летнишкото съкровище е
съставено от златни, бронзови и
сребърни плочки, чиято изработка
прави богатството едно от най-

БАСНОСЛОВНО ЗЛАТНО
СЪКРОВИЩЕ СЕ КРИЕ НА
ДЪНОТО НА ЧЕРНО МОРЕ

СМЪРТОНОСНО ПРОКЛЯТИЕ
ЗАСТИГНАЛО ОТКРИВАТЕЛИТЕ
НА ЛЕТНИШКОТО СЪКРОВИЩЕ
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любопитно
уникалните, откривани у нас и по
света.

С изли-
з а н е т о
му на бял
свят оба-
че се от-
к л ю ч в а
зла проко-
ба, която
застига
тримата
мъже, ко-
ито го
открили
в земите
на северния град Летница.

Един от работниците умира, още
когато съкровището било извадено
от земята. Неговото име и до днес
не се споменава от местните зара-
ди страх да не споделят участта
му.

Мъжете работели в местността
Христов баир, където копаели осно-
вите на нов обор за овце. Тогава ло-
патата на един от тях - Кънчо Тин-
чев, ударила в нещо метално.

Когато се разровили, работници-
те открили, че под земята са раз-
пръснати куп плочки с неясни изоб-
ражения по тях. Разбирайки, че тези
плочки са от злато, сребро и бронз,
мъжете се зарадвали, мислейки, че
са забогатели.

Радостта на един от тях обаче
не траела дълго и малко след като
извадили съкровището от земята,
той се строполил върху него. На
място бил повикан местният док-
тор Георги Николов, който само кон-
статирал необичайната смърт.

Мълвата за откритото имане
бързо се разнесла в града и след
като кметът Тодор Байнов научил,
наредил на работниците да му до-
несат всичките 23 плочки. Те вед-
нага изпълнили нареждането му.

Слухът стигнал и до кварталния
милиционер, с което тайната окон-
чателно се разбулила. Отвели на
разпит работниците, а те разказа-
ли всичко за находката. Кметът
също бил повикан и принуден да пре-
даде цялото съкровище.

Откривателите му не доживели
до дълбока старост, като животът
им е бил пълен с трагедии. Дъщеря-
та на единия от тях изчезва при
загадъчни обстоятелства, а синът
на другия от работниците починал
преди него.

Днес Летнишкото съкровище се
съхранява в Националния археологи-
чески музей. Изследователи казват,
че подредени една до друга плочки-
те описват пътя, който всеки тра-
кийски войн трябва да извърви, за да
достигне съвършенството.

Някои случки обаче ни карат да
повдигаме вежди значително пове-
че от други. Може би затова
Alltime10s решиха да направят
списък на десетте най-ужасяващи
истински „призрачни истории“.

10. Мостът Овъртън
В рамките на 50 години близо

600 кучета са се самоубили, ска-
чайки от този шотландски мост.
Първият подобен случай е регис-
триран през 50-те години на 20.
век. Според очевидци някои от спа-
сените животинки са се опитвали
да скочат повторно.

9. Скунксовата маймуна
От 60-те години на 20. век на-

сам жителите на Флорида
твърдят, че са се натъквали на
същество, подобно на Голямата
стъпка. Въпреки че не са открити
никакви конкретни доказател-
ства, през 1977 г. се прокарва за-
кон, който има за цел да защита-
ва животното.

8. Стая 428, Университета на
Охайо

От тази стая, която в момен-
та вече не се използва, са се чува-
ли най-различни звуци. През 1995
г. студентите твърдят, че са
виждали призрачни привидения и
движещи се обекти.

7. Чупа-чупа
Хора, живеещи в бразилска гора,

твърдят, че са виждали мистери-
озни летящи метални обекти.
Светлината, която излъчвали,
причинявала болезнени изгаряния
и дори смърт.

6. НЛО над Вашингтон
В рамките на няколко дни през

1952 г. са се появявали неиденти-
фицирани летящи обекти на рада-
рите във Вашингтон. Изчезвали
са, когато други самолети са се
приближавали до тях. Моменти по-
късно пак са се появявали.

5. Призрачните релси в Сан
Антонио

Невидима сила изблъсква засед-
налите вагони до безопасно място
по време на железопътен инцидент
през 1938 г. 22 деца са загинали на
това място, когато влак блъска
училищен автобус. По спасените
вагони са забелязани миниатюрни
отпечатъци.

4. Близначките Полък
През 1957 г. сестрите Джоана

(11 г.) и Джаки (6 г.) Полък загиват
трагично в автомобилен инцидент
в Нортъмбърленд, Великобрита-
ния. Две години по-късно майка им
ражда близначките Дженифър и
Джилиан. Именно тогава започват
странните съвпадения.

По-малката близначка Дже-
нифър има родилни белези по тя-
лото си точно на същите места,
на които и Джаки e имала. Близнач-
ките започват да искат играчки,
принадлежащи на покойните моми-
четата, за които няма как да зна-
ят, че съществуват, тъй като ро-
дителите ги били скрили след тра-
гичния инцидент. Джениър и Джи-
лиан дори помолили да ги заведат
до определен парк, в който никога
не са ходили, но който техните
починали сестри посещавали.

3. Лицата от Белмез
Върху бетонния под на испански

дом, построен върху гробище, за-
почнали да се появяват лица.
Въпреки че многократно са били
премахвани, а подът – пренареж-
дан, лицата не спирали да изник-
ват.

2. Стъпките на Дявола
В рамките на няколко дни през

1855 г. по заснежената повърхност
в Британия (в рамките на около 160
км) са забелязвани отпечатъци,
подобни на копита. Изглежда съще-
ството се е качвало по покриви,
ходели е по стени и е прекосявали
3 км водна площ.

1. Корабът Оранг Медан
През 1948 г. е изпратен бед-

ствен сигнал и морзов код от хо-
ландски кораб. Съобщението глася-
ло „всички офицери са мъртви“ и „аз
умирам“. Когато спасителните
отряди достигнали плавателния
съд, те заварили целият екипаж
мъртъв. По лицата на жертвите
бил изписан истински ужас.

10 ИНТЕРЕСНИ ПАРАНОРМАЛНИ
ФЕНОМЕНА

Мостът Овъртън
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