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на православното 
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християни ще 
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традиции като 

допълващи се и ще 
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Туристи по неволя

Наскоро слушах една известна политическа 
деятелка да говори за друг известен и ком-
проментиран висш политик, че не става за 
лидер, защото не може да калкулира партийни 
сделки. Не го харесвам този активист никак, 
но след подобно обвинение ми стана симпа-
тичен. За кратко. Ето един човек, казах си, 
който – знае ли се как? – се е оказал имуни-
зиран от прословутия български тарикатлък, 
дето политиката му е хранителната среда, но 
спорите му са проникнали във всяко кътче на 
общественото съзнание. Достигнал е, казвам 
си, до положение да го ненавиждат своите му, 



понеже не знае как се осигурява келе-
пирът. Затова и ходели неуспели и бе-
дни съпартийците му.

„Все го режа и все късо идва” – тази 
поговорка печално точно описва кар-
тината на обществената треска-
вост през всичките години на така 
наречения преход. От един оскъден и 
изтърбушен живот се опитваме да 
направим благосъстояние, като къ-
саме и мушим из разпраните си джо-
бове кой каквото свари вече повече 
от двайсет години. И се чудим, че 
все по няма, все по-бедни и гладни 
ставаме, все по-диви. И се мъчим да 
се научим да калкулираме правилно ин-
тереса си; което значи да се продадем 
добре.

Да продаваме – това е истерията на 
оцеляването за българите. Част от 
тази треска беше причина за турис-
тическите сериали, които гледахме 
напоследък. Със звездното участие 
на някои политици. Стигна се до там, 
държавата да се фокусира върху част-
ни проблеми на туроператорски фир-
ми, да се уволняват чиновници, защо-
то не са се хвърлили със зъби и нокти 
да бранят свещения национален капи-
тал – туризма; па ако ще и за лична 
сметка. 

Както и попфолка, днешният туризъм 
в България съчетава елементи на от-
минало съдържание със съвременен кич, 
празност и първосигнално сладострас-
тие. Някак омесва природната красо-
та, историческата дълбочина и уникал-
ност с ориенталския кеф и мръсотия. И 
продава... евтинко, но сигурно.

И като стана дума за историческа 
дълбочина – статия в този брой ви об-
ръща внимание, че Преславската кни-
жовна школа е сред първите универси-
тети в света. Сред първите три, ако 
се позовем на някои научни класации. 
Ето повод за национално самочувст-
вие. И исторически капитал, който 
не знаем как да калкулираме. Един от 
тези, които само за малко и съвсем 
дискретно напомнят, че да си бълга-
рин може да означава много повече от 
това да разхождаш коне и магарета с 
венци от парцалени цветя из модер-
ните комплекси. Или да доведеш от 
Европа групи тийнейджъри, за да ги 
напиваш евтино. Примерно.

Туризмът е преди всичко пътуване, 
чрез което откриваш света и опо-
знаваш себе си. Изглежда, че прину-
дителното дългогодишно пътуване 
на българите из „прехода” не е сред 
най-привлекателните дестинации. И 
може би много общества биха се из-
тощили и обезобразили не по-малко 
от нашето, подхвърлени на такова 
изпитание. Уловката в цялата мрач-
на картина е, че изпитанието си го 
организираме сами. И докато седим 
и се чудим какво да продадем, след 
като нищо не ни е останало, няма как 
да забогатеем. Нито духовно, нито 
икономически. 

Може би е време да хванем друг път. 
Който тръгва от някой средновековен 
университет и води вътре в мен, в 
теб. И да се хванем за работа.
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Д а си турист и да си пътешественик не е едно и 
също нещо. Да се покатериш върху парапета на ня-
кой от мостовете на Сена, да се напъхаш в коя да 
е от кули те на двореца в Синтра, за да позираш с 

добре отрепетирана усмивка, да щракаш тайно с телефона 
в музеите на Ватикана, защото там по принцип снимките 
са забранени, или да търчиш с още двайсетина човека от 
паметник на паметник някъде по света, за да ти запечатат 
изтощената физиономия пред всеки един от тях – това, 
струва ми се, е да си турист. Няма нищо лошо, и това е на-
чин да се пренаместваш отвътре, аз също съм го правила, 
че и къде по-глупави неща. Мисля си, че да си пътешественик 
е нещо различно, какво точно е обаче, не знам. И много ис-
кам да разбера. 

Титикака

Ралица Кръстева



Румяна Николова и Николай Генов пътуват от десетилетия, малко са 
местата, към които все още не са се запътили. Тя е журналист с дъл-
гогодишен опит в едни от най-четените български весници и списа-
ния, той е фотограф, участвал в експедиции почти по цялото земно 
кълбо. Заедно пътуват, правят филми и фотографски изложби, издават 
книги. „ФотоСинтезис Арт Център” за пореден път организира тяхна 
изложба – „8 спирки под Южния кръст”, вдъхновена от последното им 
пътешествие през Южна Америка. Изложбата е поводът, който си из-
брах, за да разговарям с тях, причините са много и вече се оплетох в 
тях. Сигурна съм в едно – те знаят отговорите на въпросите, които 
ме интересуват.

66



Инка

77



Как избирате накъде 
да тръгнете?

Николай Генов: 
Общо взето се стремим мястото да е 
интересно, да е свързано с нещо любо-
питно, да е фотогенично също така – 
да може бъде обект на една изложба, 
на написването на книга, да е комплекс 
от много неща. Всъщност последните 
пет години ние правим всяка година по 
една изложба и издаваме поне по една 
книга. За Южна Америка, преди това 
беше за Китай1, за Индия2, една сбор-
на от всичко, което сме правили досе-
га3 и една книга за България4, която е 
може би най-успешната, около 10 000 
бройки се продадоха. Това е важното 

за нас – да е любопитно и да може да 
търпи снимане. Защото истината е, 
че не всичко се продава, макар че някои 
казват – всичко може да се снима. Не 
е точно така. Ето, да речем, изложба-
та ни от Китай – там повече хората 
сме снимали, аз винаги предпочитам 
да снимам хора и да има човешко при-
съствие. Но Южна Америка не е бла-
годатна в това отношение. Като из-
ключим места като езерото Титикака 
и там, където живее коренното насе-
ление, останалото са хора, облечени 
като нас. Затова се снима по-трудно, 
не става да отидеш и просто да запо-
чнеш да снимаш. Изисква се доста се-
дене на едно място и разход на време, 
а ние не можем да си го позволим. Ние 
сами се финансираме, нямаме спонсо-
ри, с изключение на организатора на 
нашите изложби „ФотоСинтезис Арт 
Център”. Така че присъства, за съжа-
ление и икономическият момент.

1 „100 дни в Китай. Едно пътуване из Поднебесната 
империя”, ИК „Хермес”, 2010.
2 „Никой не си тръгва от Индия завинаги”, 
ИК „Хермес”, 2007.
3 „Свещени места по света от Юкатан до Хималая”, 
ИК „Хермес”, 2009.
4 „Книга за България”, ИК „Хермес”, 2008.
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Съгласувате ли 
маршрутите?

Николай Генов: 
Съгласуваме ги, естествено, все пак 
сме семейство, по цял ден за това го-
ворим, вместо да се караме и да се 
бием, ние си обсъждаме маршрути.(ус-
михва се) Подготвяме се много ста-
рателно за всяко пътуване, изчитаме 
литературата до такава степен, че 
като пристигнем, ни е интересно да 
правим сравнения. Да речем, човек оч-
аква, че „Мона Лиза” е доста голяма 
картина, а тя се оказва малка. Така 
сме с теоретичната част – поглъща-
ме огромни количества информация, и 
после като отидем на място – я, този 
дворец си го представяхме голям, а 
той – малък, но пък ювелирно направен, 
невероятно изящен. Правим съпостав-
ки. Според мен е грехота да тръгнеш 
неподготвен. Имаме близки хора, кои-
то не четат предварително и казват, 

УУммирраа баавннно тоззи,,,
ККоойтооо нее пъъътува,,
ИИ ттоззии, ккойййто не чееете,
ИИ ккоййтто мууузика ннеее слуушшша,
ИИ ккоййтто въвв очиттее няммаа бллагооддаарнооостт.

УУммирраа баавннно тоззи,,,
ККоойтооо сеебееууважееннниетоо сси ппогууубвва сссамм,
ИИ ттоззии, ккойййто никооому ззааа ниищоо нее е ппоомаггаал..

УУммирраа баавннно тоззи,,,
ККоойтооо с ннепппознаттииите ииззббяггва ддда говвворри,
ИИ ккоййтто, роооб на ннаавицииттте сстарри,
ВВъърввии поо ппътищща ееднаакккви  всееекии дееен,
ИИ ккоййтто никкога нне е сммееенилл заааняятиеее,
ИИ ттоззии, ккойййто никооога ннее е ррискккуввал,,
ддаа прроомениии цветта на ддрррехиите ддоори..

УУммирраа баавннно тоззи,,,
ККоойтооо иззбяяягва вссяяякакввооо въълнееениие,
ИИ ккриие ввиххъъра отт чччувсстввва ии емммоцциии,,
АА сс тяяях ссе вввръщаа бббляссъъккътт в ооочиите ннии,
ИИ ссе лллеккувааат бъррзооо нарааанеениттее ссъррццаа.

УУммирраа баавннно тоззи,,,
ККоойтооо ниикооога не сммменяя ккуррса,
ННеещаасстеен ввв рабоотааата ссии и в люююббовттаа,
ИИ ттоззии, ккойййто не риискуувваа ннищооо,
ЗЗаа даа поослеедва ссвввоятаа ммеччта,,
ИИ ттоззии, ккойййто, паа мммакаарр вееднъъъж в жжживвотаа,,
ННее е зззагъърбббил зддрраавияя сси рразууумм.

ЖЖиивеейй ссегааа,
РРиискууувай оооще дннееес и
ДДеейссттваай ввведнаггаа!
ННее сее осттавввяй даа ууумирраашш ббавннно!!
ННее сее лиишааавай ссаммм даа бббъддеш паак щщщасстлиивв!

                                                    ППааблооо ННерууддда

Патагонските Анди



Инка



че предпочитат да има момент на 
изненада, но ние не разсъждаваме по 
този начин. 

Румяна Николова: 
Така или иначе, елемент на изненада 
има винаги.

Николай Генов: 
Дори при подготовката, която ние 
правим, винаги се оказва, че много 
неща не сме успели да видим. Общо 
взето това е – готвим се внимател-
но, съпоставяме маршрути, преценя-
ваме багажа, който взимаме. Винаги 
се стремим да сме пестеливи откъм 
багаж, пътуваме с раници.

Румяна Николова: 
Е, все пак си носим къщата на гърба 
като пътуваме, така че не може съв-
сем да прецизираме всичко, но е добре 
нещата да са премислени предвари-
телно. Времето ни е ограничено и ис-
каме да го оползотворим максимално, 
да видим поне най-интересните неща, 
затова и подготовката е толкова не-
обходима.
 

Как се 
придвижвате?

Николай Генов: 
Предпочитаме обществения превоз. 
Колата е като котва, трябва непре-
къснато да є робуваш. Светът вече 
е модерен, комуникациите са идеални 
почти навсякъде, така че за сметка 
на някакъв елементарен комфорт няма 
смисъл да влачиш кола със себе си. 

Така имаме и достатъчно време да че-
тем, да водим бележки, да организира-
ме пътуването нататък, да споделяме 
впечатления. 

Румяна Николова: 
Пътуването с обществен транспорт 
има още един голям плюс – така не-
прекъснато сме в контакт с хората, 
а това е чудесен начин да ги опозна-
ваш – много си личат какви са, когато 
са на път. Ако пътуваш с кола, се лиша-
ваш от тази възможност.

Николай Генов: 
Когато си с кола, си ангажиран един-
ствено с шофирането, не можеш да 
правиш нищо друго, така че това не е 
печеливш вариант. Освен, разбира се, 
ако не става дума за по-голяма група 
хора и пътуване с бус, да речем. Но ние 
избягваме организираните екскурзии. 
Това е още една котва – много хора с 
различни желания и интереси, и за пря-
ката ни работа може да се превърне 
в голяма спънка. Освен това, когато 
снимаш, понякога се налага да изчакаш 
известно време – да изгрее слънцето, 
или пък да залезе, а ако си с голяма гру-
па, трябва да се съобразяваш.

Румяна Николова: 
Към организирани турове прибягваме 
само ако няма никакъв друг начин да се 
отиде на дадено място. В Китай, на-
пример, имаше такива места, където 
не можеш да отидеш, без да се вклю-
чиш в група. Но не бива и съвсем да 
ги отричаме, защото тези пътувания 
имат друго преимущество – екскурзо-
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вод, който разказва неща и любопитни 
истории, които ти иначе няма откъде 
да научиш. По света вече има доста 
добри екскурзоводи, които не просто 
рецитират от наизуст, а си вършат 
работата както трябва. Така че не 
бива нищо да се отрича и да се изключ-
ва.

Николай Генов: 
Факт е, че много хора започнаха да пъ-
туват, което е радостно. Ние вече 40 
години скитаме и понатрупахме въз-
раст в това скитане. В началото беше 
доста екзотично – отиваш, пътуваш, 
връщаш се отнякъде... Помня 1982 г. се 
върнахме от Индия – едно много дъл-
го пътуване, почти половин година. От 
Индия тръгнахме, а стигнахме чак до 
Виетнам. И като се върнахме тук ни 
гледаха, сякаш се връщаме от Луната. 
А днес вече почти всеки пети човек 
е ходил в Индия. Макар и да можеш да 
го разгледаш в по-ограничен порядък, 
факт е, че екзотичният свят вече е 
познат, хората са много информирани. 

Румяна Николова: 
Има интерес, хората искат да пъту-
ват, ние го усетихме и на изложба-
та, след това и на беседата. Особе-
но млади хора идват, задават съвсем 
конкретни въпроси и виждаме колко са 
вдъхновени и са готови да тръгнат на 
път. Това много ни радва, защото та-
кава всъщност е целта на нашите из-
ложби и книгите, които пишем – наис-
тина да запалим хората. Човек става 
друг като попътува и като види малко 

свят. Може много по-точно да преце-
нява и себе си, и страната си, много 
идеи може да попие – какво може да на-
прави със себе си, с живота си, с мяс-
тото, на което живее; става по-отво-
рен, започва по-лесно себе си самия да 
разбира. Освен това, като пътуваш, 
виждаш как на другите места хората 
пазят и природата, и паметниците си, 
и съзнанието ти се събужда в тази по-
сока. Затова е радостно, че има апе-
тит към пътешествията и мнозина 
вече го задоволяват. 

Приличат ли си 
хората по света?

Румяна Николова: 
Разбира се. Отдавна сме установили, 
че колкото и да сме различни външ-
но, все пак от сме един род, тръгнали 
сме от едно и също място. И когато 
се убедиш в това, става много по-лес-
но да приемаш дребните различия. Ко-
гато човек живее ограничено само в 
собствената си среда, е много трудно 
да приеме различния, по-лесно отрича, 
по-лесно е да е настроен враждебно и 
да се изпълва с омраза. А после виждаш 
колко сме еднакви всички и как всички 
искаме едно и също, нищо че го изказ-
ваме на различни езици, и Бога си нари-
чаме с различни имена, всъщност сме 
едно и също човешко същество. 

Николай Генов: 
Навремето умишлено не се разре-
шаваше да се пътува, защото като 
изле зеш навън, ти става ясно, че ло-
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зунгите и фалшивото самочувствие, с 
което ни помпаха, са просто въздушни 
мехури, които бързо се пукат. Не сме 
най-красивите, най-умните или най-
грамотните, а и кому е нужно – све-
тът е еднакъв, има умни и глупави, 
четящи и неграмотни във всяка една 
държава, и е глупаво да се съпоставят 
нещата. Хората разбраха, че с опозна-
ването става срастването и обмяна-
та на култури, което е много добре 
според мен.

Румяна Николова: 
Хубаво е да запазиш идентичността 
си, но в основата си сме еднакви и 
това ни помага да сме толерантни, да 
разберем, че различните от нас не са 
непременно по-лоши. Колкото повече 
опознаваш и научаваш, толкова пове-
че всяко нещо си застава на точното 
място. 

Николай Генов: Пътуването всъщ-
ност е много просто нещо. Имаме 
приятели, които казват: „Как тръг-
вате, там ще ви нападнат, ще ви 
убият..” – като че ли само убийци и 
престъпници дебнат по целия път; 
абстрахират се от всички красиви 
неща, които ще видим, прекрасна 
природа, непознати култури... Ако 
спазваш няколко прости правила и си 
по-внимателен, не е толкова страш-
но, нито толкова сложно. Да речем – 
в този район куца хигиената, тук 
има опасност от змии, там има епи-
демия.. – изостряш си сетивата в 
тази посока и не ти се случва нищо 
лошо. Дори не е необходимо и езика 

на съответната страна да говориш 
перфектно, за да пътуваш до там. 
Човек е така устроен, че винаги тър-
си начини да осъществи контакт. В 
Китай, например, като пътувахме, 
особено в градовете на юг, хората не 
знаеха една дума на чужд език. Тогава 
Руми започна да преписва йероглифи 
от пътеводителя – оказа се не тол-
кова сложна работа – и така разна-
сяхме листове с въпроси през цялото 
време: „къде е гарата”, „два билета за 
влака”, „стая с две легла, моля” и т.н. 

Румяна Николова: Важно е също да 
уважаваш местната култура. Не мо-
жеш да се намърдаш в един храм прос-
то така, например, трябва да се съо-
бразиш дали няма да притесниш някого 
с присъствието си, да навлезеш в най-
съкровеното му пространство. Ако на-
истина си внимателен, всичко е наред. 
Светът не е опасно място.

Изложбата ви сега 
е посветена на 

първата част от 
пътуването ви в Южна 
Америка.

Николай Генов:
Точно така, пет държави са обект на 
изложбата – Бразилия, Аржентина, 
Перу, Боливия и Чили. Убедихме се, че 
има граница на възприемането. Обик-
новено третия месец от пътуването 
е преломен момент – сетивата ти 
са препълнени до краен предел; след 
третия месец вече буквално всичко 
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престава да те интересува, прес-
таваш да си любопитен, изморен си 
от информация. Това е и една от при-
чините да разделим пътуването на 
две части – да се върнем, да имаме 
възможност да се окопитим и да си 
сверим часовниците, образно казано. 
Живот и здраве в най-скоро време 
ще тръгнем на север – островите 

Галапагос, Панама, Венецуела, ще се 
пуснем по Амазонка, ще видим водо-
пада Анхел – най-високият водопад на 
света, град Салвадор в северна Бра-
зилия, Баия на писателя Жоржи Ама-
ду, където казват, че е истинската 
Бразилия. Съобразяваме и времето с 
празниците там, защото тогава има 
много за снимане, хората не позират 

Рапа Нуи (о. Пасха, Великденски острови), каменни колоси
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пред фотоапарата, просто се заба-
вляват и заразяват с настроение, а 
ти трупаш впечатления и правиш ху-
бави снимки. Така че, да сме живи и 
здрави, ще има още една изложба. В 
тази връзка, много ни радва, че място 
като „ФотоСинтезис Арт Център” 
съществува – слава богу, че има и 
такива хора, които създават условия 

нещата да се случват, а както знаем 
днес това не е никак лесно.

Румяна Николова: 
По тази причина направихме и нашия 
сайт: www.runitravel.com. Имаме жела-
ние да покажем това, което сме виде-
ли и научили, защото човек не си пълни 
само очите, той и научава доста. Иска 
ми се хората да разберат, че светът 
е достъпен, много достъпен.

Николай Генов: 
Около 165 материала има в сайта ни 
в момента, всяка седмица пускаме по 
два големи материала с много сним-
ки, и за наша радост читателите ни 
непрекъснато се увеличават и идват 
на изложбите ни. Няма какво да комен-
тираме, очевидно е, че интернет е бъ-
дещето, а за нас – още един начин да 
популяризираме това, което правим.
 

През декември 
трябва да излезе 

първата част на 
книгата ви за Южна 
Америка...

Николай Генов: 
Книгата вече е готова за печат, не-
обходими са само последни корекции. 
Издателите ни увериха, че най-късно 
до края на годината ще излезе, надява-
ме се намеренията да се превърнат в 
действителност.
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Защо 
пътувате? 

Николай Генов: 
Трупат се знания по време на път. 
Един писател нали беше казал: „Мо-
ите университети са университе-
тите на живота.” Учиш се от живо-
та – това е истината. Аз самият 
пътувам и от неврастения, защото 
съм свикнал всичко да е различно и 
да се променя. Не обичам да стоя на 
едно място, затова и такава про-
фесия съм си избрал, в която нищо 
не се повтаря – днес снимам в за-
вод, утре в пещера или в картинна 
галерия. Пак казвам – учиш, докато 
пътуваш, макар че има такава сен-
тенция: „Който трупа знания, тру-
па печал.” Може би е така, може би 
този, който си седи на масата с ши-
шето в ръка по цял ден и нищо друго 
не прави, не е печален и се чувства 
добре. На мен такова удоволстие ми 
е непонятно. 

Румяна Николова: 
Аз лично се чувствам най-добре, ко-
гато съм на път. Може би съм мно-
го любопитен човек, но винаги ми е 
било интересно да видя какво има на 

други места, какви са хората, как се 
случват нещата, а няма друг начин 
да задоволиш ефективно това любо-
питство, ако ти самият не отидеш 
там. Да чета и да гледам не ми е 
достатъчно, искам сама да видя и да 
усетя. А започнеш ли веднъж, посте-
пенно се превръща в зависимост – 
иска ти се все повече да увеличаваш 
„дозите”, все по-малко ти се стои 
вкъщи. Много хора казват, че пъту-
ват на място, вътре в себе си, чрез 
въображението. Възможно е, и това 
е начин, но го могат малцина, умеят 
го само мъдреците, според мен. Няма 
как да си правим илюзии, че ние, обик-
новените хора, можем да постигнем 
тази широта на погледа, богатство 
и дълбочина на познанието, седейки 
на място. Като стоиш на едно място 
си оставаш все същият. Никога няма 
да разбереш на какво си способен, 
няма да узнаеш без колко много неща 
всъщност можеш да живееш чудес-
но. Когато пътуваш, осъзнаваш колко 
малко в крайна сметка ти е нужно. 
Преместването в пространство-
то много помага да се преместиш и 
вът ре в себе си. 
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Дария Захариева

София – озарена от сиянието



Византия е една от най-гран-
диозните цивилизации в ис-
торията на човечеството. 
Независимо дали явлението 

Византия се признава за исторически, 
културен или духовен феномен, факт е 
че християнската империя продължа-
ва да вълнува хората от целия свят 
почти шест века след края си. 

Създадена от император Константин 
Велики, източната част на Римската 
империя съществува над 1120 години. 
Началото на Византия съвпада с нова-
та епоха в живота на Църквата, коя-
то излиза от времето на гоненията и 

се съчетава с императорската власт. 
Византия е създадена с идеята да бъде 
държава на духа. „Симфонията” между 
светската и духовната власт идва още 
в първите десетилетия на новата импе-
рия. Отломките и сиянието на христи-
янската държава продължават да греят 
през булото на векове и превратности. 
Вдъхновяват хиляди хора от всички кра-
ища на света. Християнската империя 
и днес е възприемана като вечен символ 
и прототип на съвършената държава. 

За седмица в края на август София 
стана център на византолози и меди-
евисти от цял свят. 

на Византия
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„Византия без граници” е мотото на 
22-рия Международен конгрес за ви-
зантийски изследвания. Конгресът из-
бира София за домакин през 2011 годи-
на. Участваха почти 1200 учени от 46 
страни. Организационния комитет е 
председателстван от академик Васил 
Гюзелев. 

Конгресът беше под егидата на ЮНЕСКО 
и под патронажа на президента Георги 
Първанов и на министъра на  културата 
Вежди Рашидов.

Международен конгрес по византийски 
изследвания се е състоял в България 
преди 77 години – през 1934 г. – и е бил 
организиран от проф. Васил Златарски 
и проф. Богдан Филов. 

Кандидатурата на България за дома-
кин на 22-ия конгрес беше предпоче-
тена пред Гърция и Кипър на предиш-
ния форум, състоял се през 2006 г. в 
Лондон. 

„Избрахме за мото на конгреса „Ви-
зантия без граници”, защото то дава 
голяма възможност за вариативност 
при избора на темите  на пленарните 
доклади и на научните съобщения” – 
разказва акад. Васил Гюзелев. Страна-
та ни е представена от 130 учени. 

Културната мисия на Византия се 
простира далеч след историческия 
крах на империята. Това разкриха на-
учните доклади на многобройните 
участници.



Византия обгръща все повече посоки и 
духовни територии и днес. Сред нови 
почитатели, озарени от духа и непре-
ходния идеал за християнска империя. 

Необяснимо малко беше информация-
та в пресата. Може би заради много 
плътната програма не получиха глас-
ност всички теми и изложби. Дори 
участниците трудно смогваха да по-
сетят всичко, което ги вълнуваше. 
Информацията беше огромна. За тези, 
които не успяха да присъстват на от-
критите дискусии остава утехата, 
че по-голямата част от изложбите са 
отворени и в момента. 

По време на Международния конгрес 
за византийски изследвания в Софий-
ския университет „Климент Охрид-
ски” се проведоха 7 пленарни засе-
дания. Общо 30 кръгли маси с по 12 
участника  и дискусии по предвари-
телно заложени теми имаше по време 
на конгреса. Сред участниците освен 
известните имена присъстваха мно-
го млади хора. Конгресът беше съ-
пътстван от туристически обиколки 
из цялата страна. 

Научните сесии бяха съпътствани от 
интересни изложби. Те помогнаха ши-
рока публика да навлезе в отдалечена 
и напълно осезаема вселена. Вселена-
та на Византия. 

Огромен интерес предизвика излож-
бата „Сиянието на Византия” в На-
ционалната галерия за чуждестранно 
изкуство. Изложбата представя 121 
ръкописа от тринадесет хранилища 
на Балканите, обхващащи периода от 
VI до XVIII век. От тях 86 са от Бъл-
гария. Гостуващите от балканските 

страни 29 ръкописа са от Музей Бе-
наки, Институт за защита на памет-
ниците на културата и Народен музей 
в Охрид. Експонатите от Държавния 
архив в Тирана може би предизвикаха 
най-сериозен интерес. Те излизат за 
първи път извън пределите на Албания 
и са датирани между 9 и 11 век. 

Целият форум и българското предста-
вяне в него са подпомогнати от Аме-
риканския научен център. Въпреки го-
лямото значение на конкгреса, комен-
тарите в родната преса бяха кратки 
и редки.

Споменът и паметта за Византия са 
живи, единодушни бяха участниците 
във форума. Българските организато-
ри бяха особено горди, че във форума 
взема участие едно от световните 
светила във византологията – проф. 
Йоханес Кодер. Ролята на Атон и Си-
най в духовното развитие на Византия 
и средновековния свят също беше сред 
ключовите теми. По нея бяха изслу-
шани интересни доклади, които пре-
дизвикаха бурни дискусии. В третия 
пленарен ден темата беше „Свобода 
и ограничения във Византия”. „Градът 
и градското пространство във Визан-
тия” беше акцент в четвъртия ден. 
През епохата на Средновековието 
Църквата изпъква като организатор 
на обществото. Предпоследният ден 
на конференцията беше посветен на 
темата „Светостта в изобразител-
ното изкуство и в богословието”.

Форумът предложи изключително мно-
гообразие и богатство на събития, 
както и среща с изключителни гости– 
проф. Петер Шрайнер – президент на 
Международната асоциация на визан-
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толозите, проф. Йоханес Кодер – ди-
ректор на Института по византоло-
гия и неоелинистика към Виенската 
академия на науките, проф. Сирил Ман-
го – дългогодишен оксфордски препода-
вател, проф. Евангелос Хрисос – извес-
тен гръцки византинист, проф. Хайнц 
Миклас – лидер на австрийската сла-
вистика и много млади светила от Ве-
ликобритания, Русия, Франция, Гърция, 
Сърбия, САЩ, Румъния.

Обикновено Константиновата епоха 
се смята за крайъгълен камък в ис-
торията на християнството. Затова 
изказаното предположение, че света 
Елена, майката на император Кон-
стантин Велики, вероятно е родом от 
Сердика предизвика бурен дебат сред 
участниците на една от дискусиите. 
Когато свети Константин възлага на 
Евсевий Кесарийски разработването 
на проекта „Християнска империя”, 
както пише прот. Георги Флоровски, 
самата идея буди недоумение. Някои 
мислят събирането в едно на държава 
и Църква за невъзможно. От времето 
на Константин Велики до днес нищо 

не се е променило, казват много съвре-
менни византолози. Идеята за симфо-
ния на властите си остава прекрасна 
мечта. 

Византия не трябва да се разбира 
единствено в нейните териториални 
граници, а като империята в граници-
те на огромната византийска култу-
ра, която достига до Балтийско море, 
Урал и Сахара. Тези земи на практика 
не са є принадлежали, но империята 
е упражнявала огромно влияние върху 
тези пространства. Когато през 14 
и началото на 15 век Византия физи-
чески залязва заради нашествието на 
османските турци, на Запад се зараж-
да Ренесанса. 

Професор Георги Бакалов изтъкна 
своята теза, че тъкмо заради визан-
тийската емиграция  в западния свят 
се създават условията за Ренесанс. 
Културата на Византия достига до 
всяко сърце. Създава се възможност 
за преобразяване на света и човеш-
кото творчество. Идеята за въцър-
ковената империя не се въплъщава в 
историята, а блясъкът на Византия 
остава. Творческите стремежи на 
ранната църква с византийското бо-
гословие, благочестие и изкуство ос-
тават написани със златни букви в 
живота на света. Византия е душата 
на човешката история. Не може да я 
усети човек, който не търси истина-
та. Византия остава идеал, мистичен, 
загадъчен, поразяващ с красотата, до-
коснала небето.  

Четвероевангелие, начало (първите две десетилетия) на 
Х век, Korçë 93, Tирана, Държавен архив на Албания
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Изложбата „Ангелите – небесните посланици 
на Бога” на сръбския художник Велко 

Михайлович. Експозицията включва графични 
творби на художника, които представят 

храмови фасади и интериори на църквите и 
манастирите на Хилендар, Жича, Манасия, 

Петрова църква и други.
„Византия без граници”  цели да разкрие 

мястото и ролята на хилядолетната империя и 
свързания с нея средновековен свят, както в 

миналото, така и в съвремието.
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Икони, църковна утвар и одежди, от XV до XIX в. бяха 
показани в изложбата „Byzance aprѓs Byzance” („Ви-
зантия след Византия”) на 22 август в Националния 

исторически музей. 

Изложбата беше в рамките на съпътстващите мероприя-
тия на ХХII Международен конгрес за византийски изследва-
ния в София. Директорът на Националния исторически музей 
Божидар Димитров представи в четвърта зала на НИМ блес-
тящи образци от икони, църковна утвар и църковни одежди 
от най-богатата колекция в България.

Част от тях са донесени от българската армия от Македо-
ния в началото на ХХ в. и са от Охридската архиепископия, 
която, както е известно, просъществува до 1762 година. Ес-
тествено, по-големите възможности са позволили на един 
голям кръг художници в продължение на близо 300 години да 
творят изкуство от византийския културен кръг и без съ-
ществуването на Византия, казва Божидар Димитров.

Byzance aprѓs 
Byzance в НИМ

Дария Захариева
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Изложбата  
„България 
във византийския 
свят” 

Изложбата „България във византий-

ския свят” е включена в съпътства-

щата програма на  ХХII Конгрес за ви-

зантийски изследвания и е отворена 

до 30 септември. 

Тя е открита в сградата на Нацио-

налния археологически институт с 

музей при БАН. Представени са 90 

експоната от НАИМ при БАН, НИМ 

и 9 други музеи от страната с под-

крепата на Министерството на 

културата. 

Основните акценти на изложбата са 

оригиналите на прочутите икони на 

Св. Теодор Стратилат (керамична, 

от Плиска, Х век), на двустранната 

икона от Погановския манастир (ХIV 

век) и мозаечното изображение на 

Пресвета Богородица от Несебър 

(1342 г.). 

Във връзка с ХХII Конгрес за визан-

тийски изследвания, Националният 

археологически институт показва 

Варненското и Преславското златно 

съкровище и голяма колекция от пе-

чати на български владетели. Печа-

тите илюстрират оживената корес-

понденция на българските терито-

рии и византийските центрове. 

Богородица Катафиги и св. Йоан Богослов. 
Двустранна икона от Погановския 
манастир,1395. Криптата на Националната 
художествена галерия, София

Керамична икона на св. Теодор Стратилат. 
Патлейнски манастир
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Варненското и 
Преславското златни 
съкровища

Варненското съкровище, открито 

през 1961 г. в близост до римски некро-

пол от 2-3 век, е представено от осем 

фрагмента от 22 каратово злато, 

скъпоценни и полускъпоценни камъни – 

перли, гранати и малахити, с общо 

тегло от 417 грама. Предполага се, че 

те са били част от по-голяма ценна 

колекция, принадлежала на високопос-

тавена църковна или 

светска личност от 

Одесос. По неизвест-

ни причини по-късно 

съкровището е било 

разделено на две, а 

след време предоста-

вено от църквата или 

местната аристо-

крация на варварите, 

вероятно аварите, в 

замяна на военнопленници.

Запазените предмети от варненско-

то съкровище са били изработени 

през 5-6 век в ателиетата на Одесос. 

При направата им местните майсто-

ри са използвали различни техники в 

ювелирното изкуство, придавайки им 

особена естетика и красота. Някол-

ко от изделията – колан, унакална 

диадема и едно златно колие, са били 

дело на ювелири от столицата Кон-

стантинопол. 

Не по-малко атрактивно е съкрови-

щето от Преслав. Изследователите 

го свързват с времето на Симеон и 

разцвета на столицата на Първото 

българско царство (9-10 век). Най-ве-

роятно то е принадлежало на знатно 

семейство.

Преславското съкровище съдържа 

фрагменти от съдове – чинии, под-

носи, накити и монети. Изработени 

са от злато, сребро и бронз, в ком-

бинация с цветен емайл, скъпоценни 

камъни, перли и кристали. Някои от 

тях са украсени с растителни моти-

ви и геометрични фигури, образи от 

източната митология и изображения 

на птици,  характерни за християн-

ската символика.
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Византия и България – 
християнската цивили-
зация

В изложбата могат да се видят 
едни от най-известните и бляскави 
паметници, които илюстрират ве-
ликолепно тези времена. Те са пред-
ставени в експозицията „Византия 
и България – християнската цивили-
зация” на Националния исторически 
институт с музей към БАН. Създа-
дени извън контекста на бурните и 
превратни събития през Среднове-
ковието, те стават част от един 
паралелен свят на духовността  и 
красотата. Силно повлияни от ран-
новизантийските традиции, идеите 
и естетиката на новата религия, ня-
кои от тях днес могат да се осмис-
лят и като емблеми на съвременната 
европейска култура.

Изложбата „Еграпса. 
Скрипси. Аз писах”

 

Националният археологически ин-
ститут с музей при БАН показва 
97 паметници с древни надписи в 
изложбата „Еграпса. Скрипси. Аз 
писах”.

Eкспозицията прави опит да се за-
пълни празнина в познанието за пис-
меността по българските земи.

Могат са се видят надписи върху 
камък, керамика, метал, дърво, тъ-
кани и мазилка, злато и стенописи. 
Многообразието не може да се по-
каже само в оригинали, присъстват 
преписи и фотографии.

Могат да се видят средновековни 
надписи на гръцки, латински и бъл-
гарски език. Сред тях е битолският 
надпис на цар Иван Владислав от 
1015-1016 г., в който владетелят е 
наречен „самодържец български”.

Представени са и поменателен над-
пис от 992-993 г., поставен от Цар 
Самуил в памет на родителите му, 
тухла от Софийско с надпис на ла-
тински „Аз писах”.
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В някои съвременни световни класации за 
висше образование Преславската книжовна 

школа е призната за третия по възраст 
университет в света – след Магнаурската 
школа в Константинопол и Ал-Карауин във 

Фес (Мароко)...

РАЗЦЪФНАЛИЯТ КРЪСТ 
          И ПАУНОВОТО ОКО

Маргарита Друмева



Една керамична плочка с разцъф-
нал кръст от Кръглата църква 
във Велики Преслав сред фрески 

с геометрични и растителни мотиви, 
украсявала вероятно свод над някоя 
врата или прозорец, може да изиграе 
ролята на машина на времето и да ни 
върне много назад. Чак до златното 
българско столетие на велики страс-
ти, широк замах, поглед отвисоко и на-
далеч, владетелска мощ, достойнство 
и свобода на духа. И всичко това – ма-
териализирано в мъдри словеса изпод 
перото на монасите в манастирите, 
въплътено във фрески и мрамор, вгра-
дено в мостове към света, редом до 
най-великите. Всеки, който прекрачел 

прага на тази уникална Кръгла църква 
в престолния град и минел под „разцъф-
налия кръст”, знаел, че до там спира 
старият човек вътре в него, а кръст-
ното дърво дарява живот и спасение 
на душата. „Новото дърво на живота” 
било символ на победата над смъртта 
и Възкресението, на надеждата, че ви-
наги има шанс за възраждане и движе-
ние нагоре, не само на отделния човек, 
но и на цялата нация и държава.

И пак там – от друга квадратна ке-
рамична плочка – от тези, с които 
била облицована отвътре Кръглата 
църква – ни гледа око от пауново перо, 
инкрустирано така, сякаш е крило на 
ангел. Върху трапезните съдове, кои-
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то вероятно поставяли пред княз Бо-
рис-Михаил и неговия син Симеон Ве-
лики, навярно също е имало изрисувани 
пауни, които в християнското изку-
ство символизирали безсмъртието на 
душата и Възкресението. „Стоте очи” 
на пауновата опашка отразявали иде-
ята за всевиждащата църква, а пауно-
вото перо било сред атрибутите на 
Св. Варвара – една от най-почитаните 
светици във Велики Преслав. 

Какво ли е да живееш в град, мислен и 
боледуван от владетели, чиято глава 
е бил Господ? И в който всичко съгра-
дено и нарисувано, даже трапезните 
предмети, напомня непрекъснато за 
промисъла на Твореца да издигне като 
кедри верните си мъже? Старопрес-
толният Велики Преслав не е тряб-
вало да бъде просто столица на една 
държава във възход, която по времето 
на цар Симеон се нарежда като трета 
сила в Европа и територията є дос-
тига до три морета; тя е трябвало да 
бъде дом за Бога, в който Иисус Хрис-
тос е господар. За разлика от езиче-
ска Плиска, която имала всички белези 
на военен аул и също била удивително 
красива, но пуста откъм Божия Дух. 
Велики Преслав бил построен, за да 
бъде Царска резиденция. 

За по-малко от столетие Преслав се 
превърнал в един от най-красивите и 
благоустроени градове на тогавашна 
Европа и напълно заслужил прилагател-
ното „велики”. Също като създателя 
си – Симеон Велики. Досега археологи-
ческите разкопки в града са разкрили 
20 кръстокуполни църкви. Новата сто-
лица имала външен и вътрешен град, 
всеки един обграден със стени. Със 
своите величествени дворци, храмо-
ве и представителни сгради, свързани 
чрез улици, площади и покрити галерии, 
българската столица била достойна 
да съперничи на Константинопол – 
градът, пред чиито стени са спирали 
три пъти войските на цар Симеон. 
Каменната декорация на Велики Пре-
слав по великолепен начин завършвала 
монументалните строежи на българ-
ските владетели от IХ-Х в., създали 
град, какъвто през този период не са 
притежавали другите големи монарси 
в средновековна Европа. Град, който 
удивлявал всички, като външен из-
раз на едно вътрешно великолепие на 
владетеля и способността му да ми-
сли и живее нависоко, щедро, на едро, 
като благодетел на духа, благославящ 
творческата енергия на народа си. 
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„Ако ли някой селяк и нищ и чужд човек 
дойде отдалече до кулите на княже-
ския двор и ги види, той се учудва. И 
като пристъпи към вратата, чуди се 
и се пита, а като влезе вътре, вижда 
от двете страни големи сгради, укра-
сени с камък и изпъстрени с дърво и 
прочее. Когато влезе в двореца и види 
високи палати и църкви, украсени от-
вън с камък, дърво и шарки, а отвътре 
с мрамор и мед, сребро и злато, той не 
знае на какво да ги оприличи, защото 
не е видял такова нещо в своята земя, 
освен сламени хижи – бедният, сякаш 
си загубва ума и им се чуди... и ако 
някой го запита, когато се завърне 
в своята земя: „Какво видя там?”, 
той ще рече: Не зная как да разка-
жа това – само с вашите собствени 
очи бихте могли достойно да се уди-
вите на тази красота!”

Из „Шестоднев” на Йоан Екзарх -Х в.

Обилните данъчни постъпления и во-
енната плячка, които влизали в хаз-
ната след многобройните успешни 
Симеонови войни, давали възможност 
да бъде разгърнато широко строител-
ство на градове, крепости, разкошни 
дворци и храмове. Духовният разцвет, 

чиито семена били посети при Борис, 
се устремявал към своя апогей – Бъл-
гария по времето на цар Симеон Ве-
лики навлязла в своя „златен век”. Под 
негова протекция българските май-
стори започнали да строят двореца 
на царя, църкви, манастири. От далеч-
ните предели на държавата и от чуж-
бина внасяли пъстри и красиви мрамо-
ри, употребени при строителството 
на дворцовите постройки, където 
хоросанът бил примесен със стрити 
на прах тухли и това му придавал ро-
зов оттенък. Прозорците били кръгли, 
остъклени със сини и зелени стъкла. 
Каменоделците бързо се научили да 
изпълняват фини резби върху камък и 
фантазията им била безгранична – 
християнските символи, кръстовете 
били вместени сред безбройни пал-
мети, розети, лозови и бръшлянови 
вейки, релефни животински фигури на 
птици и зайци, цели сюжети в камен-
ните резби. Фантастичният грифон, 
съчетал силата на лъва и устрема на 
орела, често присъствал в изображе-
нията. В главите на каменните лъвове 
като в улуци се отичала дъждовната 
вода; хищни животни били скулптури-
рани върху фасадите на постройките. 

Българите завладяват Одрин
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Текст на глаголица, Охридска книжовна школа 



Плочи с човешки изображения красели 
външните стени на дворцовата църк-
ва. Процъфтяла преславската кера-
мична иконопис – плочките с икони под 
арките и между колоните били богато 
украсени с лилии, геометрични мотиви 
и „паунови пера”. 

Цар Симеон наследил от 
баща си – княз Борис-Миха-
ил идеята за широкомащаб-
на политика за развитие и 
обновление на българска-
та духовност и продължил 
да развива неговите идеи. 
Бащата не само приел с 
почести прогонените от 
пределите на моравската 
държава ученици на Кирил 
и Методий, но им осигурил 
всичко необходимо, за да 
творят, да изградят кни-
жовните школи в Плиска и 
Охрид, да построят мана-
стири и обучат свещеници, 
които да говорят на бъл-
гарски език в българските 
църкви, да превеждат чужда 
литература и да създават своя ориги-
нална българска литература, а гръцко-
то духовенство било заменено с бъл-
гарско.

За разлика от много български вла-
детели, обаче, Симеон не останал 
в сянката на баща си, а мощно про-
дължил напред. Той самият активно 
участвал в просветния и книжовния 
живот. Възпитаник на блестящата 
Магнаурска школа в Цариград, писа-

тел, философ и учен, Симеон получил 
солидно образование за времето си и 
сам бил изкушен да създава литера-
тура. Българският владетел събрал 
около себе си т.нар. Симеонов кръг, 
включващ някои от безспорните ли-

тературни творци от българското 
средновековие. Жанровете, в които 
творели, били поучителни слова, пох-
вални слова, жития, химни, поезия, 
хроника, летописи, исторически раз-
кази. Забележителни са „Шестоднев” 
от Йоан Екзарх, „Учително евангелие” 
(включващо и „Азбучна молитва”) от 
Константин Преславски, „За буквите” 
на Черноризец Храбър. В Симеоновия 
кръг творели още Тудор Докс, През-

    Преслав, Кръглата църква 
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витер Йоан и Презвитер Григорий, от 
които няма запазени произведения. 
Българският владетел толкова до-
бре знаел гръцки, че го наричали „по-
лугрък”. Под негово ръководство били 
съставени два обемисти сборника с 
енциклопедично съдържание, нарече-
ни Симеонови (Светославови). Лично 
царят подбрал и превел някои от сло-
вата на византийския богослов Св. 
Йоан Златоуст и ги оформил в отдел-
на книга, наречена „Златоструй”. Но 
най-важното – толерирал и въздигнал 
на голяма почит тогавашната бъл-
гарска интелигенция във всичките є 
проявления. Кръстът бил живо дърво 
и от него израснали клонки, които в 
продължение на едно столетие се 
разлистили и дали оня духовен плод, 
от който векове наред черпят сокове 
поколения българи.

„Тези благочестиви книги, наречени 
Атанасии, по повелението на нашия 
български княз Симеон, ги преведе от 
гръцки на славянски език епископ Кон-
стантин, ученик на моравския епископ 
Методий, в годината от сътворението 
на света… [906 г.]. По повелението на 
същия княз ги преписа Тудор, Чернори-
зец Доксов, в годината от сътворени-
ето на света 6415, [907 г.] на устието 
на Тича, където е светата нова златна 
църква, съградена от същия княз.” 

Йоан Екзарх

В духа на своето време старобългар-
ските книжовници разпространявали 
основните начала на християнската 
просвета и морал сред новопокръсте-
ните българи, а през Х век – и в Сър-
бия, Босна, Влашко и Киевска Русия, 
където бродели навсякъде български 

Цар Симеон – Димитър Гюдженов
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книжовници и говорели на черковно 
славянски език. С други думи – изпълня-
вали цивилизаторска роля сред оста-
налите православни славяни. По този 
начин България се превърнала в пръв 
духовен и книжовен център на изтока, 
през който другите славянски народи 
можели да имат досег с високо разви-
тата византийска кул-
тура. Катаклизмите от 
по-късните епохи ста-
нали причина огромна-
та книжнина, създадена 
под меценатството на 
Симеон, да доживее до 
наши дни твърде често 
само в руски, сръбски, 
румънски и други препи-
си, но дори това е вече 
факт, достатъчно крас-
норечив. 

В някои съвременни све-
товни класации за висше 
образование Преслав-
ската книжовна школа е 
призната за третия по 
възраст университет в 
света – след Магнаур-
ската школа в Констан-
тинопол и Ал-Карауин във 
Фес (Мароко)...

Но цар Симеон Велики гледал още по-
надалеч. Той разбирал, че може да бъде 
равен на византийския император, 
само ако българската култура бъде из-
дигната на такава висота, на каквато 
е византийската. В „политиката на 
начетения, честолюбив и талантлив” 

(според Латаврин) Симеон си проби-
ла път амбицията за изграждане на 
една нова славяно-византийска импе-
рия под неговия скиптър, със столица 
Константинопол. Едва ли огнена нату-
ра като неговата е можела спокойно 
да понесе колективното чувство за 
превъзходство на ромеите, базиращо 

се на старата имперска традиция и 
на най-високо развитата в тогаваш-
ния християнски свят гръцка култура. 
Още повече че българите многократ-
но – и по времето на Симеон, и въоб-
ще откакто съществува българската 
държава – са показвали категорич-
но военно надмощие над ромеите. А 
това издигало престижа на България 

           Симеон пред Цариград – графика Николай Павлович
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в Европа и европейските владетели 
са били длъжни да се съобразяват с 
нея. При Симеон българската държава 
достигнала най-голямата си площ в 
цялата си история, а неговите походи 
на юг неведнъж поставяли в критично 
положение самото съществуване на 
византийската империя. Грижата на 
владетеля за културата, книжовност-
та, християнизирането и консолидира-
нето на нацията преобразила коренно 
България и довела до „златния век”. До 
ръкополагането на цар Симеон за „ва-
силевс на българи и ромеи” оставала 
мъничка крачка. Върху оловните симе-
онови печати владетелят се титулу-
вал „Симеон, в Христа Бога василевс 
на ромеите”. Последните години от 
Симеоновото царуване преминало в 
непрекъснати опити за превземане на 
Константинопол. 

* * *

От какво зависи една държава да пре-
живява своите „златни” времена? Едва 
ли само това съвременните президен-
ти да са завършили съвременните 
„Магнаурски школи”. Може би ключови-
те думи тук са: владетелско достойн-
ство, свободен дух и грижа за създава-
не и протекция над българската инте-
лигенция. Защото в днешно време Ду-
хът е натикан в миша дупка. Кръстове 
много, но колко от тях са разлистени?! 

И стоте очи на всевиждащата църк-
ва са полузатворени, за да не виждат 
как сме надребнили вярата си, инте-
лекта си, енергията си, чувстването 

си. Глава на управниците не е Господ, а 
банкерите. И само дворците на яките 
мъже с дебели вратове блестят с ро-
зов оттенък...

Кризата, с която днешните велмо-
жи оправдават дискриминацията над 
българската интелигенция, и в която 
живеем от десетилетия, не е криза 
за пари, а е духовна. Днешните „Маг-
наурски школи” възпитават повече в 
чиновничество, отколкото във вели-
чието на Духа. И когато чиновниците 
започнат да управляват творческите 
личности, настъпва криза. Защото 
чиновникът знае добре да чете букви-
те и запетаите в закона, но не умее 
да оцени полета на фантазията и за-
това я зачерква с дебел кръст. Чинов-
никът не знае как да обгрижва и да 
служи на онези, които биха въздигнали 
духовното самочувствие и достоле-
пие на нацията. 

Днес българската интелигенция до-
броволно нарича себе си с други имена 
и заминава в Гърция да мие чинии или 
в Англия да сменя памперси. Дървото, 
от което е направен кръстът, е из-
гнило до основи. Не е въпрос на жалба, 
нито е време за самосъжаления. Защо-
то имаме пример, наш, български, как 
се гради държава и как се гради инте-
лигентно от хаоса до „златния век”. 
Трябва само едно отворено око върху 
пауново перо, като крило на ангел, и 
един разлистен кръст – вътре в сър-
цето на България.
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Пламен Иванов



Почти от всяка сграда в черноморско-
то ни градче Свети Влас се открива 
неповторима гледка, която впечатлява 
денем и особено вечер, когато светли-
ните на Несебър и Слънчев бряг осве-
тят тъмната нощ, морето и покрайни-
ните. Тази живописна картина, която 
би могла да вдъхнови всеки, показва, че 
тук кипи живот. И наистина, плажове-
те, хотелите, заведенията, улиците за 
няколко месеца от годината преливат 
от туристи. С всяка изминала година, 
обаче, границата на допустимото за-
бавление се преминава, за да бъде то 
по-атрактивно, по-търсено, по-привле-
кателно. Тук никой не те познава...

От друга страна, колкото по-освобо-
ден се почувства чужденецът, било то 
руснак, поляк, германец, холандец или 
друг, толкова повече и предизвикател-

ства му се предлагат от самите до-
макини. Ако през деня Слънчев бряг е 
чист и спретнат с широките си алеи, 
конските карети и туристистите, 
то с настъпването на вечерта това 
положение се променя. Крайбрежните 
алеи потъват в крясъци викове и диво-
тия, в шумна барова музика, в много-
бройни боклуци, хранителни отпадъци, 
счупени шишета, алуминиеви и пласт-
масови опаковки, както и човешки фи-
зиологични следи, останали след смес-
ването на различни спиртни напитки. 
Да, това е резултатът от т. нар. 
„алкохолен туризъм”, който напоследък 
стана много популярен и търсен у нас 
от чужденците.

Интересно е защо точно България и 
нейното Черноморие се прославиха 
като център на този вид „туризъм”. 
Дали Русия, Полша, Холандия, Белгия и 
др. не познават алкохола, водката, ле-
галните наркотици, легалната прос-
титуция? С какво толкова българите 
можем да допринесем повече, че да се 
превърнем в предпочитана дестина-
ция за подобен род забавления. Отго-
ворът е недвусмислен и за съжаление 
не много приятен – ние се предлагаме 
евтино. Евтин алкохол, евтини хоте-
ли, евтина храна, евтини удоволствия, 
поднесени евтино. 

Избрах точно Слънчев бряг, за да раз-
махам нравоучително показалец, макар 
ситуацията да е такава в повечето 
ни черноморски курорти, защото тук 
има нещо, което стряска, стига да го 
усетиш. Част от цялото това ожив-
ление се случва в един древен христи-
янски център – градът Несебър или 
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наричан още в древността Месемврия 
(Месембрия). Многобройните стро-
ежи отдавна са стопили разстояни-
ето между града и комплекса и са ги 
превърнали в едно цяло. 

Месемврия води началото си от дъл-
бока древност. Още в бронзовата 
епоха това малко парче земя е засе-
лено. По-късно се превръща в стра-
тегически пристанищен център, а в 
християнско време – епископски цен-
тър. Християнството в тази част на 
Византийската империя, а по-късно 
на Българската държава, пуска дълбо-
ки корени и дава богати плодове през 
вековете. Още от IV в. архиерейският 
център има катедрала с впечатлява-
ща архитектура, която по-примера на 
много други в империята, носи името 
на Божията Премъдрост – София. Това 
доказва духовната приемственост с 
върховната църковна власт и желани-
ето за подражание и следване на до-
брия пример. 

През вековете постепенно се изграж-
дат величествени храмове – шедьоври 
на християнското изкуство и архи-
тектура. Има сведения за повече от 
40 църкви на тази малка територия, 
функционирали пълноценно във време 
на мир и време на гонения. Дори във 
вековете на османското владичество 
тук не секва храмостроителството. 
Днес от множеството храмове са за-
пазени и консервирани едва 11, от кои-
то действащ е само един. 

Преминавал в ръцете на различни им-
перии и господари, този малък полуос-
тров не губи своя християнски облик 



и очарование до... днес. И макар никой 
да не оспорва духовната значимост на 
това място през вековете, днес то е 
повече исторически, културен, архи-
тектурен, туристически, търговски, 
ресторантьорски и всякакъв друг, но 
не и духовен център. Като свидетели 
на миналото са останали руините на 
древните величествени храмове, а от 
духовността няма и следа. 

Не казвам това само защото един-
ственият действащ храм функциони-
ра повече като търговска зала с поне 
10 витрини за „оригинални копия на 
български чудотворни икони” или защо-
то в двора на църквата е поставена 
машина за газирани безалкохолни на-
питки. Сигурно там се служат редов-
но богослужения от изрядни духовници, 
но повсеместната комерсиализация 
е факт. Едва ли пламъкът в сърцата 
на богомолците гори по същия начин, 
както през древността и средните 
векове. 

Картината на Месемврия днес стряс-
ка – с неизброимите търговски сергии, 
предлагащи всевъзможни китайски и 
турски стоки на атрактивни цени, с 
лавките, ресторантите, с пицата на 
парче и миризмата на дюнер кебап, с 
мошениците, джебчиите, просяците ...

Каква е разликата между пазара в 
Илиенци и Стария Несебър? Може би 
морската атмосфера или наличието 
на стари сгради, може би руините на 
крепостни стени, храмове и терми... 
Изглежда наистина разликата е само 
екстериорна. Търговията отдавна е 
задушила християнския дух, създал 

облика на това място, изградил тези 
храмове и поддържал църквата столе-
тия наред. Днес от архиерейския цен-
тър е останала само една титла на 
„древнопросияла” епископска катедра – 
„Месемврийски епископ”, чиято функция 
е повече символична, отколкото адми-
нистративна. Затова и седалището на 
Месемврийския епископ днес (по напъл-
но случайно стечение на обстоятел-
ствата) е Русе, а не Несебър. 

От величествените храмове днес ли-
чат величествени руини, които мълча-
ливо ни изобличават за нашата без-
духовност. И притъпили всякакво чув-
ство с гордост развеждаме туристи-
ческите групи, за да им покажем какви 
сме били някога. Или по-точно какво е 
било преди нас. Можем да се похвалим 
с миналото, което не е наше дело, но 
не и с настоящето, за което сме от-
говорни. Трябва да се замислим също и 
какво ще оставим на идващите след 
нас поколения. 

Може би най-точно ще им завеща-
ем една голяма нива, на която те да 
трябва с кървава пот да работят, 
за да възвърнат старото ни духовно 
величие, от което днес са останали 
само камъни. 

Вятърните мелници, потъналите ге-
мии и рибарските мрежи, звукът на 
вълните, ароматът на море създават 
романтично настроение у туристите, 
които ежегодно избират тази част от 
българското Черноморие за своя ту-
ристическа дестинация през лятната 
почивка. Но въпреки всичко, автентич-
ният дух на тази атмосфера, автен-
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тичният дух на Месемврия, си оста-
ва християнският. Дано във времето 
намерим възможността и силите да 
го възкресим, но не чрез туризма, пък 
бил той и поклонически, а като запа-
лим Истинската Светлина в сърцата 
си. Не тази преходната от мигащите 
рекламни табели, от туристически-
те обекти, от фойерверките..., а она-
зи Светлина, „която в мрака свети и 
мракът я не обзе”. Тогава това място 
няма да е само руини от отминалото 
време, а място на духовна среща с ми-
налото, среща, която да зове за рев-
ност към Истинската Светлина. 



ЗА 
ОЦЕНКАТА 

НА 
БЪЛГАРСКИЯ 

ИСТОРИЧЕСКИ 
ПЪТ

Стефан Чурешки



Историята е силна със своята при-
съща способност да философства 

чрез експликация на фактологията, 
както и чрез извличането на доводи 
на прецедента в подкрепа на дадена 
религиозна теория и догматика. По-
знаването на историята е могъщо 
средство за осмисляне на света, при 
което се дава възможност да се раз-
познават правилно явленията от би-
тието.

Българите като старинен народ 
отдавна са разпознали и оцени-

ли силата на историческото четиво, 
поради което в България пиететът 
към историята и историческото е 
много силен. Освен това модерната 
българска държава става самостоя-
телен политически субект въз основа 
на доводите на историческото право, 
което през ХIХ век разпознава Църк-
вата като легитимен представител 
на българите на картата на светов-
ните цивилизации. Затова и въпросът 
с историческата оценка на религиоз-
ността на българите е много важен 
за нашата национална сигурност и 
държавен легитимизъм. 

Предпоставка за изграждането на 
историческа концепция, от която 

да се философства върху превратнос-
тите на съдбата е именно историче-
ската оценка. При нея, въз основа на 
пълния свод от факти и тълкуването 
на тези факти, се извлича критерий, 
който служи да се оцени пътят на на-



родите. Затова историята е тясно 
преплетена с всички науки от хумани-
таристиката, което да позволи да се 
намери правилната логика за мотива-
цията на действие на историческите 
личности и на обществото като ор-
ганична система, за да се даде вярна 
историческа оценка, която да пред-
постави създаването на достоверна 
историческа теория, а оттам да се 
изведе надеждна философия на исто-
рията. 

Основният довод за легитимност-
та на съвременните политики в 

голямата си част почива върху дово-
дите на философията на историята, 
поне за Европа. Ние не трябва да се 
крием от този факт или пък наивно и 
доверчиво да приемаме всяка философ-
ска теория на историческия легити-
мизъм. В наши дни изводите и заклю-
ченията на хуманитарната наука са 

база на политическото и заместват 
постулатите на религията. Затова 
от теоретизирането и извеждането 
на логика на обяснение на историче-
ския обект зависи степента на веро-
во убеждение на личността и нейната 
политическа осъзнатост като адепт 
на една или друга политическа фило-
софия. Затова тук не става дума да 
се изведат два-три елементарни про-
пагандни факта, които да служат за 
перчене пред света, да ни “възгордя-

ват от славното минало”, а да се 
създаде пълноценна и задълбоче-
на масово достъпна обяснителна 
система на битието, която да 
даде оценка на явления, които са 
световни по своя смисъл. 

Менталната независимост 
на даден народ, която 

предшества суверенитета на 
държавните институции и сво-
бодата на обществото, днес 
се дефинира от менталната и 
емоционална независимост при 
създаването на основни науч-

ни постулати. А тази независимост 
опира до създаването на суверенни 
и независими научни критерии при 
постановяването на оценки в хума-
нистаристиката и оттам до извеж-
дането на устойчива и перспектив-
на теория, която да детерминира 
практиката. Ноухауто предшества 
техническата реализация и затова 
свободни са онези народи по света, 

...въпросът с историче-
ската оценка на религи-
озността на българите 
е много важен за нашата 
национална сигурност и 
държавен легитимизъм.

4646



които са създали теоретично и фи-
лософско надеждно ноухау на експли-
кация на битието, която да рамкира 
перспективно, устойчиво и надеждно 
развитието на общността в бъдеще. 

От развитието на българския път 
през модерността се вижда, че 

българите нямат своя оригинална на-
ционална философия, която чрез на-
уката и религията да даде пълна, ця-
лостна и правилна оценка на битието 
на българина, въз основа на критерии, 
които са едновременно универсални и 
специфично български. Нашите хума-
нитаристи или изхождат от тясната 
платформа на просветителско-ате-
истичния национализъм с любов към 
революцията, или изхождат от фило-
софско-религиозните школи, които са 
предназначени да обяснят чужд исто-
рически път. 

Философията на нашето нацио-
нално образование е тясната 

интерпретация на момент от цялост-
ния исторически път, който не е фи-
лософски защитен с всички факти от 
миналото, поради което случаи като 
интерпретацията на баташкото 
клане водят до истерия на най-висо-
ко политическо равнище. Масово пре-
подаваната и изучавана философска 
дефиниция на нашата история днес, 
което е по-страшно от реситуиране-
то на репресиите през турското роб-

ство, изключва възможността бълга-
рите да бъдат специален народ със 
световна религиозна мисия, за което 
пише в автентичните български доку-
менти от Средновековието. 

През годините на социализма влас-
тващата философия на битието 

беше отново месианска – ставаше 
дума за предложение към българите да 
участват чисто идеалистично в све-
товната мисия по налагане на спра-
ведливо и благоденстващо общество 
чрез политикономическия интерпре-
тационен свод на хуманитарната фи-
лософия на Европа. Тази платформа се 
залепи към традиционния месиански 
възглед на автентичната българска 
народна култура, поради което со-
циализмът у нас по философията си 
носеше религиозни конотации, което 
пък обяснява защо социализмът беше 
толкова устойчив в българската пси-
хика и защо костваше такива огромни 
усилия и пълна мобилизация на целия 
ресурс у неговите противници, за да 
бъде разрушен отвън. Основният сми-
слов код на философията на промени-
те след 1989 година у нас, която беше 
заявена от противниците на социа-
лизма, също носеше месиански коно-
тации за “светлото бъдеще”, поради 
което беше приета наивно и доверчи-
во от българското общество. Оказа 
се обаче, че новата философия носи в 
себе си несправедливост и отсъствие 
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на идеалистични базисни философски 
построения, антинационална е по своя 
вътрешен замисъл, не е класически 
религиозна, макар че демонстрира ре-
лигиозна обвързаност и таи в себе си 
груб прагматизъм и първичен матери-
ализъм, който никога не е бил харак-
терен за възвишената и дълбоко ин-
телектуална мистична и тайнствена 
като послание българска култура. 

Новата философия след 1989 година 
отнема привилегията на българи-

те да бъдат специален народ в Божия 
план и не предлага вселенска мисия, 
както социализма. Затова дълбокото 
разочарование от новите “месии” сред 
българите е налице, като се има пред-
вид, че социолозите и политолозите 
освен да крепят посткомунистическо-
то статукво се изживяват и като на-
учни пророци и обществени гадатели. 
Затова ако приемем, че социализмът 
не може да се върне, което историче-
ски погледнато не е съвсем ясно, за-
щото историята познава възвратни 
движения, то тогава нашата борба за 
културно-философска еманципация под 
слънцето трябва да се пренасочи към 

мащабно научно-философско и религи-
озно разгръщане на средновековния 
казус за религиозна предопределеност 
на българския народ. 

От чисто историческа гледна 
точка това е лесно защитимо, 

защото антиципирания лъжлив тезис 
за атеизъм и еретизъм сред българи-
те бързо се опровергава от изнасяне 
на целия информационен свод на исто-

рическото познание относно 
проявата на религиозно съз-
нание сред българския народ. 
Това ще рече, че философията 
на съществуването на държа-
вата и обществото през ве-
ковете следва да се обоснове 
от идеята за защитата на 

исконната българска вяра, както пише 
в автентичните български историче-
ски и религиозни документи, достъпни 
за малък кръг специалисти и на прак-
тика непознати на масовия читател; 
в по-голямата си част елиминирани 
като база за историята у нас чрез 
недоказуемото определение “легендар-
ни и апокрифни сведения”. Тази логика 
обяснява интригата в отношенията 
между българи и византийци, тя обяс-
нява и философията на нашето стра-
дание през турско робство, тя обясня-
ва и смисъла на нашите провали през 
модерността като нация, която бърза 
да се обедини етнотериториално и да 
се модеринзира материално, преди да 
е създала националната си философия 

...българите нямат своя ориги-
нална национална философия
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въз основа на универсални и специфич-
ни български критерии на санкция на 
явленията от битието. Впрочем, през 
успешното Българско възраждане ние 
сме правили българска 
философия на образо-
ванието, като нашите 
учители са развивали 
собствено българска 
критериалност при 
обяснение на човешко-
то познание и на висо-
ките цивилизационни стойности. Ние 
сме учили съществени и основни фило-
софски теории в нашите училища, по-
ради което сме разпознавали успешно 
явленията и стойностите на битие-
то и сме успели да се обособим мен-
тално и емоционално чрез развитие 
на месианското осъзнаване на наше-
то битие и чрез фиксиране в полето 
на световните религии, каквато добра 
възможност ни дава православието. 

Днес ние изучаваме специфични и час-
тични експликации на чужди философ-
ски школи, най-вече материалистич-
но-утилитарни, поради което губим 
своята автентичност, губим идеали-
зма си и любовта към мъдростта и 
притчата. Дори и всеки ден да праз-
нуваме 2-ри юни и да правим национал-
но-политически ритуали пред матери-
ални паметници, ние губим независи-
мостта на общонаучната и базисна 
философска експликация на света въз 

основа на българската (православно-
славянската) система от оценки и 
разпознавания, поради което настъпва 
промяна в житейската и битийната 

ни философия. А това означава Бълга-
рия от стойностно и значимо явление 
в световната цивилизация да се пре-
върне в географо-икономическа зона, 
където конотациите за свещеност на 
българската земя и природни богат-
ства като дар от Бога заради нашата 
вярност към Него да се превърнат в 
чисто цифрово-материални измерения 
за земни богатства. 

Българската история крие огромен по-
тенциал за разясняване на истината, 
която спасява. Защото, ако не знаеш 
истината не можеш да се себепреце-
ниш и да се покаеш истински. Зато-
ва историята може много да помогне, 
особено в България, където религиоз-
ният култ се основава и на прочита 
на историята. А на Църквата и рели-
гията се отрежда специално, привиле-
гировано място от страна на патри-
отичните български специалисти с 
респект към вярата. 

....през успешното Българско въз-
раждане ние сме правили българска 
философия на образованието
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Ралица Кръстева



Всичко 
е път. 

Все едно, дали 
ще се отправиш към 

пустините на Чили, или 
тъмносините пространства 

на Персия, дали ще пристъпиш към 
приятел, или ще се опиташ да минеш 

през редките процепи на времето в търсене 
на нещо, което е ценно за теб. Казват, че 

най-трудна е първата крачка. Вярно е. 
Казват също, че не е важно това, 

което те чака на края на 
пътя, а това, което се 

случва, докато 
стигнеш 
дотам. 



– Това е гатанка – 
каза прозявайки се 
капитанът, който си 
беше легнал – бял-за-
мък-без-врата. Какво 
пък ще е това? Бял-
замък...

Употребата 
на света – 
Никола Бувие



Наричат го „пътешественик от 
рядка порода” и „баща на съ-
временния пътепис”. Никола Бу-

вие (6 март 1929-17 февруари 1998) е 
швейцарски писател, фотограф и ико-
нописец. У нас е познат с книгите си 
„Японска хроника” и „Употребата на 
света”. През 1953 г., заедно с художни-
ка Тиери Верне, предприемат пътуване 
през Балканите, Турция, Иран и Афга-
нистан. Срещите по пътя, случките и 
преживяванията – опасни или неверо-
ятни, и хората с различните им нрави 
и мъдрост, описани с разбиране, почти 
на границата с мистичното, около де-
сетилетие по-късно ще се превърнат 
в рядка книга, която и днес се чете 
на един дъх. Не просто пътепис, и не 
просто дневник за придвижването от 
едно място до друго. По-скоро разказ 
за уроците на душата и за вътрешния 
живот на човека в най-съкровените му 
измерения. А защо не и разказ за твоя 
собствен живот?

„При завръщането ми се намериха 
хора, които не бяха пътували, и които 
ми обясняваха, че с малко фантазия и 
съсредоточаване пътешестват също 
толкова успешно, без да си помръднат 
задника от стола. Вярвах им напълно. 
Те са силни. Аз не. Прекалено много се 
нуждая от тази допълнителна конк-
ретност – придвижването в простран-
ството. Добре че всъщност светът 
се простира за слабите и ги подкрепя.”

Женева – Загреб – Белград – оттук 
двама приятели от детинство тръг-
ват по стъпките на една стара меч-

та.. С две години на разположение, 
пари за около четири месеца напред, 
очукан „Фиат” на почтена възраст и 
не много ясен план, те прекосяват поч-
ти половината свят с намерението да 
стигнат до Индия.

„Когато бях дванайсетина-тринайсе-
тинагодишен, мълчаливо разглеждах 
атласа, легнал по корем на килима, и 
това ме караше да искам да зарежа 
всичко. Да мечтая за места като Ба-
нат, Каспийско море, Кашмир, за му-
зиката, която се разнася там, за по-
гледите, които ще срещна, за идеите, 
които ме чакат... Когато желанието 
устояваше на първите проблясъци на 
разум, започвах да му търся оправда-
ния. И измислях напълно несъстоятел-
ни. Истината е, че не знаех как да на-
зова онова, което ме напъваше. Нещо 
в мен растеше и късаше въжетата и 
така до деня, когато, наистина не съв-
сем сигурен в себе си, поех на път.”

Огрените от слънцето улици с акации 
в Прилеп, западният вятър, властващ 
над Константинопол, лимоненожълти-
те залези над Черно море, Ерзурум и 
неговите суеверия, проходите и урви-
те на Персия, страноприемници, съ-
буждания и раздели, пустинята Лут, 
лилавите планини на Кабул и фаровете 
на камионите в мрака, последната за 
преминаване граница, а после – неже-
ланието да забравиш: 

„И защо всъщност упорствам да раз-
казвам за това пътуване?... Да се вър-
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на, но най-вече да изрина ужасяващия 
пласт пръст, който ме дели от всичко 
това.. Да копая през безразличието, ко-
ето съсипва, обезобразява, убива, и да 
открия отново някогашната живост 
на движението на духа, гъвкавостта, 
нюансите, преливащите отсенки на 
живота, богатата случайност, мело-
диите, които се набиваха в ушите ми, 
скъпоценното споразумение с нещата 
и невероятното удоволствие от всич-
ко това.”

Приспособяваш се. Понякога притес-
нен, друг път направо уплашен, се раз-
деляш с навици, носили ти сигурност 
до неотдавна. Научаваш се да не бър-
заш, да предусещаш, ставаш довер-
чив към чуждото слънце и различните 
дъждове. Попиваш настроения, езици, 
които не говориш, и усмивки, които 
не разбираш, опознаваш се, насти-

гаш се, хитруваш, когато се налага, 
за да продължиш нататък. Измъкваш 
се, отърсваш се от опаковката си, 
светът нахлува, свети ти в очите, 
така или иначе го прави, затова е по-
добре да го поканиш. Изморен си, но 
чувстваш нещо, което не знаеш как 
да назовеш, а и не ти е нужно, чувст-
ваш се лек, ако не свободен, то любо-
питен, още по-любопитен. И когато 
по волята на закони, създадени преди 
милиони години, се озовеш отново 
там, откъдето си тръгнал, няма да е 
защото си се върнал назад. Може би 
просто някое дете от Табриз ти е ка-
зало отговора на гатанката. Всички 
деца там знаят отговора. А може би 
сам си се досетил..

„През онзи ден наистина вярвах, че 
държа нещо и че то ще промени жи-
вота ми. Ала нищо в природата не е 
окончателно придобито. Подобно на 
вода светът преминава през нас и за 
момент ни дава назаем цветовете си. 
После се отдръпва и отново ни изпра-
вя пред прозрачността, която носим в 
себе си, пред онази изконна неспособ-
ност на душата, с която трябва да се 
научим да живеем, да се борим, и коя-
то, парадоксално, може би е най-сигур-
ният ни двигател.”

Използвани са откъси от книгата „Употреба-
та на света”; автор Никола Бувие; художник 
на рисунките Тиери Верне; превод от френ-
ски Валентина Бояджиева; изд. „Рива”, 2004 г.

 рис. Тиери Верне
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Процепи  
   във 
времето – 

Димитър 
Николаев

Българинът също може да бъде 
човек на света, но през тради-
цията си....



„Процепи във времето – така наричам 
онези мигове, в които сме наистина 
живи. В простото усещане – с гръб 
към умение, умисъл и навик – понякога 
откривам лицето на обекта си..
Търся възможността да изживея 
процеса на създаване, дори да не го 
проумявам понякога. Често дете е 
пътепоказателят ми в играта Живот. 
Детето лесно отваря вратата към 
вселената от фантазия и поезия.
В диалога с Природата пътят към 
истинското Аз се е опростил... така си 
мисля...”
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„Процепи във времето” е най-новата 
изложба – пластика и живопис на ху-
дожника Димитър Николаев, предста-
вена в „Галерия за съвременно изку-
ство 1908” 

Димитър Николаев завършва Нацио-
налната Художествена Академия, спе-
циалност „Керамика”, в класа на проф.
Венко Колев. През 1998г. получава на-
градата на пролетния сезон на СБХ 
в София, а през 2002г. – наградата 
„Керамика” в конкурса на СБХ в Cite In-
ternational des Arts – Париж. През годи-
ните прави самостоятелни и участва 
в международни изложби в България, 
Унгария, Холандия, Франция, Германия, 
Испания. През 1990г. създава сценогра-
фията за операта „Риголето” на Лет-
ния оперен фестивал в Холандия. 

Според него природата и децата са 
най-големите учители. Рядко датира 
творбите си, обикновено поставя под 
тях рождената си дата, защото вярва, 
че процсът на създаване започва още с 
раждането.

 

„Искам да уловя онези специални ми-
гове, когато някоя идея започва да се 
уплътнява със своя собствена форма.
Миговете, които просто се случват – 
малки и простички, които в същото 
време са много сложни, ако тръгнеш с 
умисъл да ги откриваш. Единствените 
мигове, които помниш . Всеки се стре-
ми да го постигне, не съм единствен, 
защото всичко останало е просто 
другият ни живот, хубав или лош – 
стрелка, обърната нагоре или надолу. 

Да се откъснеш от егото си, да се 
отдалечиш от умението и навика, да 
се противопоставиш на обезличаване-
то – без значение дали се преценяваш 
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като малък или голям човек, важното 
е да търсиш идентичността си. Не 
разбирам този копнеж да ти лепнат 
етикет – вторият Да Винчи или вто-
рият Рафаело, или както у нас е много 
разпространено – българският Пика-
со, българският Модилиани. Дори да 
ги достигнем тези хора като висота 
в уменията, винаги има възможност 
да останеш себе си. Българинът също 
може да бъде човек на света, но през 

традицията си, търсейки собствено-
то си лице. Няма смисъл от това уни-
версално залепване – като модна дре-
ха, която не ти отива, но само защо-
то е модна я носиш; и ставаш смешен. 

Ние все гоним времето напред и назад, 
а това са си наши понятия, нахълтва-
ме все повече във Вселената, търсим 
Създателя по всякакъв начин. Процепи-
те във времето, малките мигове мно-
го помагат в това търсене, защото 

5959



когато се откъснеш от егото си, не 
се подвеждаш – този тип концентра-
ция ми е много нужна. Естественото 
състояние, простото състояние, ко-
гато правиш нещата сякаш без да ис-
каш, сякаш за първи път – както едно 
дете се заиграва – спонтанно, необре-
менено, с любопитство. 

Винаги търся лицето, всяка творба 
диша собствен живот, има собствен 

паспорт, ако щете. Работата е диа-
лог – с материала, с платното, с тези 
които след време ще видят творбата 
ти, отдаване и приемане на енергия 
без излишни анализи. 

Дори само едно неволно изпускане на 
четката е възможно да се превърне в 
дълъг разговор – тъкмо съм изхвърлил 
от себе си всичко, което съм бил, а 
нещо ново вече започва...”
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О, Съдба,
като Луната си променлива,

непрестанно изпълваща кръга си със 
светлина

и чезнеща към края си;
омразен живот.
Първо угнетява,
после утешава -

прави, каквото си иска;
бедност
и мощ -

стопява ги като лед.
Съдба – чудовищна

и празна,
въртящо се колело,

ти си отмъстителна;
благополучието е суета

O, Fortuna, velut 
  luna statu variabilis…

и винаги избледнява до нищото;
сенчеста и забулена,

ти поразяваш душата ми като чума.
На подлостта ти обръщам голия си 

гръб.
Съдбата е срещу мен

в здравето и добродетелта ми,
издига нагоре
и тегли надолу,

завинаги съм поробен.
Тъй в този час още

скъсай трептящите струни;
понеже Съдбата
събаря силния.

Всички ридайте с мен!

Маргарита Друмева



Когато за пръв път чух кантатата на Карл Орф „Кармина 
Бурана” („Carmina burana”), не знаех този текст. Опитах 
се да разгадая думите според музиката и си представих 

величествената картина на прииждащата „истинска светлина, 
която осветлява всеки човек”. Всъщност, началото на кантатата 
представлява жалбата на малкия човек, изправен сам срещу 
колелото на Съдбата, която следва своя неотменим ход, издигайки 
го на върха, после събаряйки го в ниското, преобръщайки до дъно 
живота му. 

Темата е твърде популярна през Ренесанса, но коренът є лежи още 
в античните представи за противостоенето на добродетелта 
и произвола на Съдбата. През средновековието богинята на 
щастието – Фортуна – е вплетена в християнската сакрална 
подредба на света. От 11. век нейният образ присъства както 
в миниатюрната живопис, така и в скулптурата в много църкви, 
редом с фигурите на библейските светци (в църквата „Св. Зенон” – 
Верона, в катедралата в Триент, като графично изображение на 
пода на катедралата в Сиена). 

Образът на Фортуна показва процеса на християнизация на 
света на античните богове – от символ на вечната изменчивост, 
тя се превръща в инструмент на божественото провидение. В 
миниатюрата с колелото на Фортуна върху титулната страница 
на Буранския сборник от 17-18 век, тя е изобразена с корона и 
хермелинова наметка, седнала на престола като господарка на 
света пред един огромен въртящ се чекрък, по който един човек се 
въздига нагоре, сетне царува на върха, после пада, губи короната 
си, а накрая лежи размазан на пода, за да се възправи отново при 
следващото завъртване. Фигурите, представящи метафорично 
неотменната повторимост и неустойчивост на случващото се, 
действат като марионетки, катерейки се по застрашително 
въртящото се колело: 

Regnabo, regno, regnavi, sum sine regno.
Ще властвам, властвам, властвах, без власт съм.
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Codex Buranus

Заглавието „Кармина Бурана” буквално означава „песни на Буран”. 
През 1847г. Йохан А. Шмелер назовава така ръкописа Codex Bura-
nus в първото издание. Наречен е така поради произхода му от 
бенедиктинското абатство Бенедиктбойерн. Сборникът съдържа 
318 стихотворения, частично нотиран и украсен с няколко миниатюри. 
През 1803г. попада в дворцовата библиотека на курфюрста в Мюнхен 
след разчистването на баварските манастири, а днес е сред най-
ценните съкровища на Баварската държавна библиотека. 

Codex Buranus е най-големият средновековен сборник със светска 
лирика, съставен преди средата на 13 век, вероятно в двора на 
епископа на Зекау в областта Щайермарк (дн. Южна Австрия). 
Счита се, че някой заможен човек го е поръчал (вероятно епископ 
Хайнрих, управлявал това епископство през 1232 — 1243г.), понеже 
за подборката и подредбата на песните в него е ангажиран 
високообразован редактор или група редактори, които успяват да 
съберат и съчетаят твърде разнородни като съдържание текстове 
на естетически принцип. Другото предположение е манастирът 
Нойщифт край Бриксен в Южен Тирол (Северна Италия); основание 
за това предположение дава предимно светският характер на 
сборника, типичен за ръкописите на августинците, към който орден 
принадлежи този манастир. Заедно с текстовете от 12 и началото 
на 13 век, когато среднолатинската поезия се намира в разцвет, 
в сборника са включени стихове от античността и автори като 
Хораций, Овидий, Ювенал, Овзоний. Повечето от песните и действата 
в Буранския сборник обаче не са подписани от конкретни лица, макар 
изследователите да са идентифицирали някои от авторите – това 
са образовани, утвърдени любители на литературата и музиката 
студенти-клирици, университетски преподаватели, чиновници в 
църковните и светските дворове, преподаватели, монаси, които 
тогава са имали международна известност. Сред тях са имената 
на Отло от Санкт Емерам, Марбод от Рен, Готфрид от Уинчестър, 
Иларий – ученикът на Абелар, Хуго Примас от Орлеан, Архипоета, 
Гийом де Шатийон, Пиер от Блоа, Филип Канцлерът, както и 
немските поети Ото от Ботенлаубен, Дитмар от Аист, Валтер 
фон дер Фогелвайде, Райнмар и други. Всички те принадлежат към 
съсловието на средновековните странстващи поети, най-често 
от средите на духовенството или студентите, наричани „схолари”, 
„ваганти”, „голиарди” , без съмнение майстори на латинския език – 
международният език на църквата, познавачи на античната 
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поезия и Библията. Повечето от тях са изучавали свободните 
изкуства, теологията, философията в реномирани международни 
университети по онова време: право в Болоня, медицина в Салерно, 
теология – в Париж.

Буранският сборник е изключително добре структуриран и 
премислен откъм подредба на текстовете, предвид съчетаването 
на разнородни теми с видимо противоречащи си аспекти. Те са 
обобщени в 4 големи раздела: морално-сатирична поезия; песни за 
пролетта и любовта, любовни и други жалби; песни за пиене и игри; 
духовни действа (драми). В песните се отправят предупреждения 
срещу алчността и завистта, за добродетелността, обръщане към 
християнския живот и християнските изяви на миряните, критика 
срещу Рим и папата, сатира срещу неправедния живот на монасите 
и свещениците. Често основните текстове са оградени с добавъчни 
поучителни строфи от поговорки и цитати. В морално-сатиричния 
цикъл от 55 текста се говори за алчността и подкупничеството, 
властта на парите, упадъка на нравите, непостоянството на 
щастието.

In terra nummus rex est hoc tempore summus.
Днес най-могъщ цар на земята са парите.

Nummus bella gerit; si vult, pacem sibi querit.
Парите водят война; ако поискат, обаче, купуват си мир.

Nummus avarorum deus est et spes avidorum.
Парите са богът и надеждата на алчните люде.



Nummus venales dominas facit imperiales.
Парите превръщат империатриците в блудници.

Nummus raptores facit ipsos nobiliores.
Парите превръщат благородниците в 

разбойници.

Nummus honoratur, sine nummo nullus amatur.
Парите се почитат и никой не бива обичан, ако 

няма пари.

В единия цикъл песни сатиричните стрели 
на авторите се целят в клира на монасите и 
свещениците и стигат до папата и Рим. Гийом 
от Шатийон пише за римската курия като за 
място, където всичко е за продан. Алчността 
на папата и неговите кардинали е оприличена 
на всепоглъщащата Харибда и на жадното за 
плячка морско чудовище Сцила. Особено остра 
е критиката срещу симонията, купуването на 
служби и доходни места – в „Евангелието на 
марките” се използват звучащи по същия начин 
думи, но с противоположни значения: „марка” – 
употребена в смисъл на монета, и името на евангелиста Марк; 
ara (олтар) – arca (сандък с пари); numen (Бог) – nummus (пари); lex 
(закон) – faex (тиня, утайка).

Roma caput mundi est, sed nil capit mundum.
Рим е главният град в света, ала нищо чисто няма в него.

В друг цикъл песни се призовава за участие в кръстоносните походи 
за защита на Светия гроб и наградите за жителство в небесния 
Ерусалим и спасение на душата. Едновременно с това те призовават 
към скъсване с порочния начин на живот и предупреждават за 
преходността на земния свят: Memento mori! – Помни, че ще умреш! 
Тук голямо място заемат стихотворенията за Фортуна и колелото 
на съдбата, което се върти сляпо, въздигайки или унижавайки когото 
си поиска.

Fas et nefas ambulant paene passu pari.
Редното и нередното крачат с почти еднаква крачка.

Франциско Гоя, 
Сатурн поглъща 
сина си , 1819-1823
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Голяма група песни са посветени на любовната радост и копнеж по 
любимото същество, любовни жалби и песни с пасторални картини, 
за Амур и Венера. И тук тематиката е твърде разнообразна – от 
наивни текстове в прехласване към красотата на пролетта, до сцени 
на любовно насилие. Някои стихове осъждат хомосексуалността 
като провинение срещу Venus naturalis – естествената любов, други 
използват персонажи от гръцката и римската митология: Елена е 
представена като прототип на прелюбодейката; Дидона – трагично 
влюбената; Силен, който се олюлява непрекъснато – прототип 
на пияницата; Юпитер – сприхав авантюрист. Тук присъстват и 
характерните за античността фавни, нимфи и сатири. Ситуациите 
в тези любовни песни са изучени в школата на Овидий, който 
налага идеята за любовно служене като военно служене – militia 
Veneris, което ние познаваме от рицарските подвизи. Но любовта 
в Буранския сборник като цяло е по-скоро сетивно удоволствие, 
егоцентрична, завоевателна, едностранно еротична, която граничи 
с насилие, и няма нищо общо с оная възвишена любов в песните 
на трубадурите. Срещат се и по-нежни любовни стихове, съчетани 
с пасторални картини, зад които прозира жизнената реалност. В 
тях се разсъждава доколко поддадеността на нагона е грях и дали 
свободната любов противоречи на християнския морал, често 
пъти извинявайки се с могъществото на природата и принудата 
на красотата. Тук любовта няма етична стойност, а е просто 
природна необходимост.

Момиче стоеше
в червена туника.

Щом някой го докосне,
туниката шумолеше.

Ей-а...
Момиче стоеше
като малка роза,

лицето є светеше,
устните – разцъфнали...

Ей-а...

Може би най-прочутите песни в Бурановия сборник са посветени 
на пиене и игри, подчинени на мотото: „вино, жени, зарове, 
скиталчество” – те оформят и представата за средновековните 
ваганти. Тук целият световен порядък е обърнат надолу с главата. 
Тези стихове са оформени като епиграми, пословици, пародии, 
жалейни и заплашващи прошения, сатири. Използва се често и 
гротеската, що се отнася до правилниците на монашеските ордени. 
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Например в Officium lusorum – Служба на играчите, в края на която 
отново се отправя обвинение срещу непредвидимата Фортуна: 
„Фортуна, някога толкова благоразположена, сега не е благосклонна 
към мен; тя неумолимо смръщи вежди, тя ме измами”. Куканя – един 
самохвалко-вагант, представящ себе си за въображаем прелат 
и абат на фиктивен вагантски орден, се изправя с вик срещу 
хазартната игра:

Wafna, wafna, quid fecistiq sors turpissima?
Nostrae vitae gaudia abtulisti omnia.

Горко ми, горко ми! Какво стори ти, развратнице-съдба?
Ти отне всички радости на живота ни.

Целият свят изглежда сбъркан и изроден в една гуляйджийска 
компания, граничещ с Апокалипсиса в една от песните, станала 
световно известна: In taberna quando sumus (Когато сме в кръчмата):

Когато сме в кръчмата,
не мислим как ще станем на прах,

но бързаме да играем на комар и да залагаме,
и сме целите в пот.

Какво се случва в кръчмата,
където господар са парите –

може да попитате вие.
Чуйте какво ще ви кажа.

Някои залагат, някои пият,
други се държат като в несвяст.

Някои от тези, които залагат,
остават голи,

други печелят дрехите им,
а трети са облечени в зебло.

Тук никой не се страхува от смъртта,
но хвърлят заровете в името на Бакхус.

Първи тост – за търговеца на вино –
за него пият свободолюбивите,

после – за затворниците,
трети тост – за живите,

четвърти – за всички християни,
пети – за верните мъртви,

шести – за развратните сестри,
седми – за разбойниците в гората,

осми – за грешните братя,
девети – за разпилените монаси,
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десети – за моряците,
единайсети – за кавгаджиите,
дванайсети – за каещите се,
тринайсети – за пътниците.

За Папата – като за Царя,
всички пият без мяра.

Метресата пие, господарят пие,
войникът пие, свещеникът пие,

мъжът пие, жената пие,
слугата пие с прислужницата,

работливият пие, мързеливият пие,
белият човек пие, черният пие,

човекът у дома си пие, скитникът пие,
глупавият пие, мъдрецът пие,
беднякът пие, болният пие,

изгнаникът пие, и чужденецът,
момчето пие, старецът пие,

владиката пие, и дяконът,
сестрата пие, братът пие,

старата лейди пие, майката пие,
този пие, онзи пие,

стотици пият, хиляди пият.
600 пенита едва ли биха стигнали,

щом всеки пие невъздържано, без мяра.
И въпреки че всички те пият с радост,

нас хокат и ние сме бедстващи. 
А тези, които ни клеветят,

ще бъдат проклети
и техните имена няма да бъдат написани 

в книгата на праведните.

Четвъртият раздел в Буранския сборник събира стихове от 
бенедиктинското рождественско тайнство и свързаното с него 
египетско действо. Песните с религиозен характер се считат за 
изгубени. 
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Кантата 
„Carmina burana”

През 1935г. Карл Орф написва музика за 24 от стихотворенията в 
Буранския сборник със същото заглавие – Carmina Burana, но не 
използва оригиналните мелодии. Идеята му е била да създаде театър, 
в който музика, слово и танц да работят заедно на сцената, което 
според него предизвиква голям ефект. Такъв модел той вижда в две 
културни традиции: класическата гръцка трагедия и италианския 
бароков музикален театър. Преди това Орф работи върху произведения 
от Софокъл, Есхил и Монтеверди. За пръв път „Кармина Бурана” звучи 
като сценична кантата на 8 юни 1937г. във Франкфурт на Майн и от 
своето създаване до наши дни е обиколила целия свят. През 1975г. Жан 
Пиер Понел (Jean-Pierre Ponnelle) филмира „Кармина Бурана”. 
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Още за композитора 
Карл Орф 

(1895–1982)
 

Карл Орф е немски композитор и пе-
дагог. На 5-годишна възраст започва 
да учи пиано, чело и орган и още като 
дете създава първата си композиция. 
През 1913-14 г. следва в Кралската 
музикална академия в Мюнхен. Пише 
клавирни творби по текстове на по-
етите Фридрих Хьолдерлин (1770-
1843) и Хайнрих Хайне (1797-1856). Ра-
боти като капелмайстор в Мюнхен, 
Манхайм и Дармщат, а през 1924 г. 
заедно с Доротее Гюнтер основава 
Училище Гюнтер за гимнастика, рит-
мика и танцово изкуство. Тук през 
1930–1935 г.той създава система за 
музикално развитие на децата „Шул-
верк”, основана върху активизиране 
на творческия импулс в условията 
на колективната импровизация. През 
2004 г. и в нашата страна е учреде-
на Българска асоциация Орф-Шулверк 
за музикално образование чрез тази 
педагогическа концепция. През 1936г. 
пише музиката за откриването на 
летните олимпийски игри в Берлин и 
през 1972 г. – в Мюнхен. Автор е на 
кантатите „Катули Кармина” и „Три-
умфът на Афродита”, на опери и ор-
кестрови пиеси. През 1961 г. създава 
Орф-институт в Залцбург. 
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