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Снимка на Левски, вещи на 
Ботев и пушката на Бенковски 
представя изложба в Балчик

Изложба „Светините от 
април 1876г.“ е експо-
нирана във фоайето на 
Община Балчик. Тя е 
посветена на 146 години 
от избухването на Ап-
рилското въстание и е 
инициирана от Истори-
ческия музей в града в 
партньорство с музеите 
в Пазарджик, Карлово, 
Калофер, Панагюрище, 
Копривщица, Клисура, 
Батак, Перущица, Браци-
гово, Стрелча и Белово.

В петнадесет информа-
ционни табла повече от 
осемдесет цветни фото-
графии разказват истори-
ята на оцелелите светини 
– безценни експонати в 
постоянните експози-
ции на музеите. Това са 
фотографията на Васил 
Левски от 1872 г., с коя-
то е издирван от осман-
ската власт, карловското 
знаме, личните вещи на 
Христо Ботев, пушка-

та на Георги Бенковски, 
знамето на копривщен-
ските въстаници със съд-
бовния надпис „Турцiа 
ке падне“, седефеният 
кръст на поп Никола Бел-
чов – заклинателят на 
копривщенци, знаме № 4 
на Хвърковатата конни-
ца, рисунките на Христо 
Коев, съвременник на 
въстанието, бронзов лъв 
от въстанически калпак 
на копривщенец, главно-
то въстаническо знаме, 
ушито от Райна Княгиня, 
кокардата – златно лъвче 
на Георги Нейчев. На 
таблата са показани още 
пълномощното на Апос-
толите, сребърният кръст 
от църквата „Св. Троица“ 
в с. Поибрене, носен в 
Хвърковатата конница на 
Георги Бенковски, камба-
ната от църквата „Св. Ни-
кола“ в Клисура, заграбе-
на от турците като военен 
трофей, която клисурци 
откупуват и връщат в гра-

да, иконата „Св. Богоро-
дица“ – закрилницата на 
Клисура, личното оръжие 
на съзаклятника Ангел 
Керелов, герой от Батак, 
иконата „Св. Модест“, 
обгоряла от пожара в ба-
ташката църква–светиня 
„Св. Неделя“, молитвени-
кът на поп Нейчо Паунов 
от Батак, осветил знамето 
на батачани, съсечен пред 
църквата „Св. Неделя“, 
пушката на перущенския 
герой Спас Гинов, икона-
та на светите безсребре-
ници и врачи Козма и Да-
мян от манастира „Св. Св. 
Теодор Тирон и Теодор 
Стратилат“ над Перущи-
ца, чудодейно оцеляла 
след опожаряването на 
манастира, лъвският знак 
на перущенски въстаник, 
кръстът на свещ. Петър 
Велчев, пред който се 

заклеват перущенските 
въстаници. Могат да бъ-
дат видени въстаническа-

та куртка на Спас Лачков, 
защитник на Перущица, 
кутия за бойни принад-
лежности с изобразена 
сцена „Свети Георги По-
бедоносец“ на перущен-
ски въстаник, пищовът на 
брациговския апостол Ва-
сил Петлешков, знамето 
на Брациговския въстани-
чески пункт, шито от Ана 
Гиздова от Пазарджик,– 
сабята-ятаган на свещ. 
Никола Троянов (Поп 
Сокол) от Брацигово, пе-
чатът на революционния 
комитет в Стрелча с над-
пис „Свобода или смър-
тъ”, куршумолеярницата 
на поп Бойчо Петров, 
който заклева стрелчан-
ските комитетски дейци, 
оръжието на стрелчан-
ските въстаници, тривон-
дийските саби – самодел-
но оръжие на беловските 

въстаници.
Изложбата може да бъде 

посетена до 30 март.

Любен Бешков – енциклопедистът

Почетният гражданин на 
Добрич и на Добруджа 
Любен Бешков (1925-
2011) е мечтател и идеа-
лист, летописец, патри-
арх на добруджанското 
краезнание. Съдба е да 
повториш историята на 
„грозното патенце” в жи-
вота си. Бавно и дълго се 
гради хармоничната ен-
циклопедична личност, но 
изборът те прави волеви 
и упорит за цял живот. 
Красиво е в златните го-
дини на зрелостта си да 
огледаш направеното и то 
да ти носи радостта, че си 
отгледал зрели плодове 
след посятото и отглежда-
ното с любов и майстор-
ство, с вяра и воля .
  Приказките са за това 
мъдри, за да ги помним и 
да научим уроците им, а 
така животът ни ще бъде 
далеч по-смислен и завър-
шен. Любен е едно от де-
цата на Стефан, от трима-
та братя Бешкови, чиито 
корени са свързани с кит-
ното и проспериращо Па-
нагюрище. Ради и Георги 
стават най-богатите ин-
дустриалци в Добруджа, а 
другият предпочита земя-
та, село Долен Добромир, 
а след това дребната тър-
говия в града на равнина-
та. Изпитание на кармата 
е на седем-осем години 
да останеш сирак и да по-
емеш тежкия жребий да 
си мъжът в семейството, 
да си лишен завинаги от  
бащините заръки и стро-
гите думи на скрита обич. 
Богаташите с презрение 
гледат на бедните си род-
нини, защото някога те 
са били млади, красиви и 
щастливи, а сега трябва 
да изпият горчивата чаша 
на сиромашията, както е в 
романите на Достоевски, 
Дикенс и Ъруин Шоу, в 
драмата „Боряна” на Йов-
ков и „Гераците” на Елин 
Пелин.
  Хармоничната натура е 
цялостна, единна и воле-
ва в постигането на иде-
алите си, а широтата на 
потребностите те превръ-
щат в енциклопедист като 
Дидро, Монтен, Русо, но 
и като д-р Петър Берон. 
Още като ученик в гим-
назията той е пристрастен 

към литературата, истори-
ята и фолклора и от тези 
ранни години започва не 
само събирането на изво-
ров материал, но и писа-
нето на първите бележки, 
статии, сказки за обичаи-
те в Добруджа, за тради-
циите в семейството, за 
поверията и песните, за 
просветата, вероизпове-
данията, здравеопазване-
то, периодичния печат, ар-
хитектурата и изкуството. 
Перото и думите са тайн-
ството, което средношко-
лецът  упорито започва да 
догонва и овладява, макар 
доста закъснял от своите 
съученици, поради пре-
късване на образованието 
от бедност и липсата на 
средства. Трудолюбие-
то, волята, упоритостта, 
любовта в семейството и 
чувството за отговорност 
го превръщат в един от 
лидерите на гимназия-
та, заедно своя приятел 
за цял живот  д-р Петър 
Станчев.
   Космическият център, 
съдбата, Учителят, про-
дължават да изпращат 
нови и поредни изпита-
ния, за да каляват харак-
тера на своя любимец. 
Нямат край изпитите на 
живота при кандидат-
стването, студентството, 
работата, жилището, но 
дълбоките семейни коре-
ни и уроците на майката 
матрона, която мистично 
вярва в бъдещето на двете 
си деца, го правят по-мек, 
толерантен, винаги ус-
михнат и повече човечен 
като баща си. Хората на 
Добруджа обичат Любе 
Бешков като професиона-
лист в правото, обществе-
ник, изследовател, лектор, 
събеседник и невероятен 
организатор на събития 
от регионален и национа-
лен характер - 25 години 
водоснабдяване, 100 го-
дини болница, народно 
читалище, класно образо-
вание в Добрич. Винаги 
обаче го дебнат доносите, 
злобата и завистта, че той 
е с черно минало на дете 
на богаташи, на врагове 
на народа и пак го наказ-
ват, връщат назад, за да 
му покажат, че той е чер-
ноработник, а не волен и 

независим творчески дух. 
На всички тези „хулите-
ли” (Иван Вазов) той има 
алтернатива и това е обо-
гатяването на архива си и 
писането на нови и нови 
материали, които ще по-
чакат по-добри времена. 
Яркият пример на тежко 
наказание е случаят с ин-
криминираната му книга 
„Сто години класно учи-
лище в Добрич”, 1972г., 
авторите са строга нака-
зани, а на Любен Бешков 
е забранено да публикува 
в местния и централния 
печат, както е при голе-
мия наш поет и драматург 
Стефан Цанев.
   По стъпките на класика 
Иван Вазов и „летописе-
цът на Добруджа” (Рада 
Въртунинска)  не познава 
отчаяние и умора, когато 
пише за миналото, на-
стоящето и бъдещето на 
хората от благословената 
райска земя. За близо по-
ловин век той написва 37 
книги, студии, сборници, 
638 статии, отзиви, бе-
лежки, като „България и 
Добруджа”, 1992, „Беле-
жити добруджанци” 1998, 
„Добруджанци в науката, 
изкуството и културата”, 
кн.1, кн2, „Сказки, беседи, 
слова 1959-2004”, „Доб-
руджа в писма до Любен 
Бешков”, 2004, ”„Добру-
джа някога”, 1995, „Доб-
руджа през вековете”, 
1999, „Селските бунтове и 
бунтът на добруджански-
те селяни при Дуранкулак  
1900, 1970, „Страници от 
образователното дело в 
Добрич 1835-1940, 1998 и 
много други. В тях е вгра-
дена синовната обич на 
детето на равнината към 
първите стъпки на живот 
в тази свещена покрайни-
на, за да се премине през 
вдъхновените страници 
на Възраждането, през 
двете окупации на Крал-
ство Румъния и се стигне 
до нашата съвременност.
  Любен Бешков е цен-
ната съкровищница на 
добруджанската старина, 
история, памет, традиции, 
обичаи, морал и съвест. 
Той бавно и упорито осъ-
ществява мечтите си-да 
превърне нашия край в 
познат регион с неговата 
значимост и научно дока-
за, че е време да се върне 
старото име на града ни , 
че Северна и Южна Доб-
руджа са древна българска 
земя, че един Общобъл-
гарски съюз „Добруджа” 
има широко поле за пол-
зотворни дела за духо-
вността ни. 
 Животът и цялото му 
дело на енциклопедист, 
идеалист, добруджанец, 
мечтател, го утвърждават 
в  светъл пример за след-
ване, тъй като той никога 
не се прегъна пред труд-
ностите и изпитанията, а 
с воля и характер доказа 
извисяващата сила на лю-
бовта към роден край, към 
семейството и България. 

Драгомил ГЕОРГИЕВ            

ТЪЖНА ВЕСТ
почина Димка Малева

/28 май 1945 г. - 21 март 2022 г./ 

Най-големият активист при орга-
низиране на празници и различни 
спортни мероприятия за членовете 
на основаните и председателствани 
от нея клубове “Хинап” - за хората 
с увреждания и “Здравец” за вете-
рани спортисти. 
Три пъти е номинирана и удостоя-
вана от Община Балчик и вестник 
“Балчишки телеграф” с призна-
нието “Общественик на годината”.
Нейният дух и стоицизъм ще бъдат 
за пример на всички, които я по-
знавахме и обичахме.
Поклон пред жената, майката и со-
циалния фактор, който тя предста-
вляваше в живота на Балчик.


