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Възпоменание за вдъхновителя 
на българската идея

(съобщение за медиите)

През 2020 година се на-
вършиха 150 години от 
провъзгласяването на 
самостойна българска 
църква – Българската 
Екзархия, 180 години 
от рождението и 105 го-
дини от блажената кон-
чина на Екзарх Йосиф I 
Български (1840-1915). 
По този повод три бъл-
гарски културни и обра-
зователни организации 
- Софийската градска 
художествена галерия 
(СГХГ), Профилира-
ната гимназия с препо-
даване на чужди езици 
„Екзарх Йосиф“ – Раз-
град и Международни-
ят търговски и културен 
център Геопан – Бургас 
издадоха пощенска кар-
тичка с портрет на Ек-
зарх Йосиф. 
Доста необичайно днес, 
този тип възпоменание 
е много актуално пре-
ди век. Подобна въз-
поменателна картичка 
е издавана по повод 25 
годишнината от въз-

качването на Йосиф на 
екзархийския престол 
през далечната 1902 г. 

(днес тя е колекционер-
ска рядкост). Издаване-
то й тогава съвпада и с 
избирането на Екзарха 

за патрон на Разград-
ската гимназия, която 
носи неговото име с 
гордост до днес.
Софийската градска ху-
дожествена галерия е 
съхранила в своя фонд 
забележителен  портрет 
на Екзарха нарисуван 
от  Иван Мърквичка. 
Той е изпълнен с масле-
ни бои на платно с раз-
мери 110 х 90 см.  От 
него се излъчва духов-
ната мощ на народен 
водач изявил своята 
обединителна роля за 
единството на Мизия, 
Тракия и Македония в 
годините когато се фор-
мира българската дър-
жавност. 
Именно този портрет 
на Мърквичка e из-
бран за възпоменателна 
картичка, която отго-
варя на европейските 
пощенски стандарти 
(размери 15/21см), а на 
гърба й е разположен 

обяснителен и посве-
тителски текст заедно 
със знака на Българска-
та екзархия от 1870 до 

Когато има баланс

Става дума за откровение-
то и натрупаното като пре-
живяване в човешките ни 
души, споделено в стихо-
сбирката „ Хляб по безлу-
ние“ на варналийката Стела 
Костова, приютила ни в из-
пълнения до краен предел 
Арт салон на Радио Варна, 
на 12 ноември 2020 г.
Хубаво е, когато открове-
нието е на твоето дясно 
рамо и умело пристъпваш 
пред неговия пламък. Неу-
сетно навлизаш в тази ма-
гия, наречена поезия, и не 
можеш да спреш, защото 
ти си обречен на пристра-
стяване. Заобиколен си от 
спретнати водни лилии и 
лотоси. Недалеч се носи 
дъхът на току-що окосено 
сено, затъваш бавно и слав-
но. Макар, че знаеш- няма 
излизане след тази римува-
на или „Vers Libre“-поетич-
на емулсия, като отначало 
виждаш своята особа, а по-
сле съдбата ти се преплита 
със съдбите на много хора. 
Смесваш своите преживя-
вания с преживяванията на 
останалите. В случая това 
е Хлябът, замесен по без-
луние от поетесата Стела 
Костова: „Хлябът е втасал, 
пещта сгорещена,/ на прага 
ми седна безмълвна нощта. 
/ Посивяла, бездомна, от 
глад изтощена/ за залъче 
хляб, подари ми луна...“ 
Има инстинкт за интим-
ност и съпричастност, за 

да се намести светът в 
своето равновесие. Намаг-
нитените посоки на автор-
ските търсения обогатяват 
нашето въображение, за 
да станем нейни съзакля-
тници. Без да усети, Стела 
Костова ни напомня за из-
вестната максима на Чехов 
за Човека. Затова и нейните 
откровения са наситени с 
неподправена истина, при-
влекателност, обреченост и 
съдба, както в  „Осиротява-
не“ :“ Хастарът на живота 
пак виси. / По брулените хъ-
лмове се влачи./ Родината с 
пшеничени коси/ прегръща 
синовете си и плаче...“ За 
да ни подскаже и за нейния 
рефлекс за истина: където 
няма радост- има срадание/ 
страданието ражда поета/. 
Тя чува неразгаданите шу-
мове, идващи от Земята, 
под едно небе, обсипано 
от смарагдови звезди, до-
косвайки тайните, скрити в 
човешките ни души. 
Това е втората стихосбирка 
на Стела Костова след „Съ-
нища за сбъдване“, с ре-
дактор приятелката на в- к 
„Балчишки телеграф“- по-
етесата Ники Комедвенска. 
Стела Костова е майка на 
три деца: Михаела, Златан 
и Константин, отгоре на 
туй и щастлива баба. Ней-
ната поезия е докосване и 
послание-не може да раз-
даваш щастие, ако не го 
притежаваш. А тя, видно 

го има. Може би това е ней-
ната защитна позиция. При 
нея всичко се завръща ху-
баво, с любов и съзерцание 
тя сътворява композицията, 
където всичко е живо. Сте-
ла се радва и тъгува, плаче 
и тържествува, облечена в 
истина. Всичко е съхранила 
в невидимия храм на слово-
то, а тя извършва тържест-
вена литургия като жрица 
в него. 
През 333 г. пр. Хр. знаме-
нитият древногръцки ху-
дожник Апелес, стоял пред 
нарисуваната от него кар-
тина на Александър Вели-
ки, за зла беда минал един 
обущар и му казал, че има 
недостатък при изобразя-
ване на обувките, нашият 
направил корекция на обув-
ките, но обущарят не ми-
рясвал, като му изреждал и 
други недостатъци. Тогава 
великият Апелес извикал : 
„Sitor, ne supra crepidam,!“- 
„Обущарю, не по-високо 
от обувките!“ Затова и аз 
благоразумно ще спра до 
тук, защото знам, че това 
е предпоследната стихо-
сбирка на Стела Костова. 
Тя ще продължи нагоре 
към императорските виси-
ни на поезията, а ние долу 
ще дишаме праха на обув-
ките и. Защото не  бива да 
забравяме, че винаги има и 
следващ път, нали!
  Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

40 автори с 
творби за 

конкурса на 
Община Каварна 

„Новите 
будители“

40 души предоставиха своите 
авторски творби за участие в 
конкурса на Община Каварна 
„Новите будители“. Те са на 
различна възраст и са от ця-
лата страна.
Стихотворенията ще бъдат 
публикувани в социалната 
мрежа, за да определи пуб-
ликата свое любимо чрез гла-
суване. Отделно компетентно 
жури ще оцени всички твор-
би, за да оцени това сред тях, 
което притежава най-високи 
литературна и художествена 
стойност.
Конкурсът на Община Ка-
варна – „Новите будители“ 
стартира на 1 ноември – Ден 
на народните будители. Учас-
тниците можеха да предоста-
вят творбите си в рамките на 
15 дни. 
Следващите 15 дни стихотво-
ренията ще бъдат публикува-
ни в социалната мрежа, след 
което ще бъдат класирани, а 
участниците - наградени.

Калинка ПЕНЧЕВА
PR Община Каварна

Портрет на Антим I от худ.Мърквичка 

  Църквата в с.Антимово, Тутраканско, скромна, но построена и под-
държана, въпреки трудния живот на преселниците от Северна Добру-
джа, насила изселени тук от родното им село Саръгьол. 
                                                                                   Фото: Анастасия ЯКОВА 

В църквата на    с. Антимово има итересни икони от Тревненската школа и много стара пла-
щеница.  Саръгьолци се местят след време в Балчик при вече настанените си тук роднини.  Те  
наричат училището си на името на първия български екзарх Антим I.
                                                                                                                                   Фото: Анастасия  ЯКОВА 

1953 г. 
Издаването на възпо-
менателната картичка е 
радостен културен факт 
в нашето ежедневие. То 
показва, че забележи-
телното дело на Него-
во блаженство Екзарх 
Йосиф I не е забравено, 
че неговото завещание 
има не само материал-
ни, но и духовни при-
емници, съобщават от 
Културен център Гео-
пан  – Бургас.
Илюстрация: Портрет 
на Екзарх Йосиф I Бъл-
гарски, художник Иван 
Мърквичка.  Маслени 
бои, платно, 110 х 90 
см.  СГХГ, инв. № 2041
© 2020, издател: Меж-
дународен търговски и 
културен център Геопан 
- Бургас, тираж 1000. 
Част от тиража е дарен 
на Генералното консул-
ство на РБългария в Ис-
танбул, за да стигне до 
българската културна 

общност в РТурция.

Кати РАДЕВА 
ГЕОПАН


