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Това е “Кръглата кни-
га”, направена през 1590 
г. за принц Юлий Ехтер 
Меспелбрун (1545-1617). 
Уникалната книга, с фор-
ма на торта с диаметър 
28 сантиметра, датира от 

„Кръглата книга”

периода на Ренесанса и е 
на повече от 400 години. 
Книговезникът Грегор 
Шенк, който години наред 
е бил съдебен книговеза-
тел във Вюрцбург, искал 
да докаже великолепното 

си майсторство с необи-
чайната форма. Тази ряд-
кост е била и един вид 
рекламен екземпляр - кръ-
говите книги са били тол-
кова необичайни по онова 
време, колкото и днес. 

Университетска библио-
тека, Вюрцбург, Германия

Информация: Иванка 
ТОМОВА

Читалищна библиотека 
„Паисий Хилендарски” 

Балчик  

Да си спомним представянето на книгата на Силвия 
Томова в Балчик за първия български печатар от XVI век

„Печатарят“ е третият 
роман на Силвия То-
мова, с който тя катего-
рично утвърждава мяс-
тото си в съвременната 
българска литература. 
Сериозен исторически 

роман, който ни прена-
ся в едни от най-тъмни-
те за България години, 
за да възкреси от мрака 
на XVI век образа на 
българина от Осогово 
Яков Крайков, рене-

сансов човек и първи-
ят български печатар. 
Оскъдна фактология? 
Мисията невъзможна? 
Не и за талантливото 
перо на Силвия Томова, 
чиято емпатия одухот-

ворява пред очите ни 
един „просветен и смел 
мъж“ в невероятната 
атмосфера на Венеция. 
Мистерия и драма, по-
топени в красиво по-
вествование.

 Яков Крайков с шрифт, 
признат в цяла Европа
Роден е в областта Каменна 
река близо до село Коласия, 
в подножието на Осоговска-
та планина, като вероятно 
се касае за днешното село 
Каменишка Скакавица.[2] 
Произхожда от свещениче-
ски род.[2] Занимава се с 
изработването на църков-
но-богослужебни книги. 
На младини Яков Крайков 
е преписвач на църковни 
книги в манастира „Свети 
Йоаким Осоговски“, след 
което заминава за София, 
където в книжовна школа 
задълбочава познанията си 
за старобългарската лите-
ратура, а се запознава и с 
книги на гръцки език. Шко-
луван в книжовното дело, се 
посвещава на Гутенбергово-
то книгопечатане, като през 
1539 г. работи като печатар, 
редактор и словослагател в 
отворената в манастира Гра-
чаница печатница.
През 60-те години на XVI 
век Яков Крайков заминава 

за Венеция, където обновя-
ва печатницата на сръбските 
печатари Божидар и Винчен-
цо Вукович.[2] Тук за пери-
од от 6 години отпечатва 4 
книги. Първата е „Часослов“, 
отпечатана от 15 до 30 май 
1566 година, с двуцветен 
печат, украсена с 31 гравю-
ри. Тя съдържа апокрифни 
текстове, псалми, тропари, 
кондаци, като към тях ав-
торът е прибавя и слова за 
Константин-Кирил Фило-
соф, Иван Рилски, Иларион 
Мъгленски и други българ-
ски светци. Книгата е малък 
формат с 286 листа, като два 
непълни екземпляра от нея 
се съхраняват в Народната 
библиотека „Иван Вазов“ 
в Пловдив. В „Часослова“ 
Яков казва, че е родом от Ка-
менна река „близо до Кола-
сийския град“. В следващите 
си книги се подписва „Яков 
от София“.[3][4]
В 1569 година издава заед-
но с Йероним Загурович от 
Котор „Псалтир“[5] с 274 
листа. Въпреки че книгата 

има строго богослужебен 
характер, Яков Крайков до-
бавя и тук жития на светци, 
тропари, кондаци, правейки 
я общодостъпна и четивна. 
В 1570 година отново със 
Загурович издава една голя-
ма книга „Молитвеник“, съ-
държащ 281 листа. В после-
слова на Молитвеника Яков 
Крайков се определя като 
„Крайков син“ от Македония 
– София. В Требника Яков 
Крайков прави редица коре-
кции на среднобългарския 
език, редактирайки старите 
думи и извършвайки ново-
въведения съобразно гово-
римия новобългарски език, 
като премахва и съкращения 
на думи. Яков Крайков пръв 
в славянските книги пренася 
думите на срички, въвеж-
дайки еднаквата разредка 
между думите, като точката 
и запетаята имат граматично 
значение.[3][4]
В 1572 година самостоятел-
но издава сборник, наречен 
„Различни потреби“. Сбор-
никът съдържа 128 листа и 

е най-рядката негова книга 
и един от уникалните ки-
рилски палеотипи изобщо 
в света. В този сборник са 
поместени молитви в съ-
кратена форма, преработен 
е мецеслова, като книгата 
съдържа и разкази. На стра-
ниците на „Различни потре-
би“, Яков Крайков помества 
старобългарска апокрифна 
литература, което за времето 
си е смела постъпка. Освен 
с ценността си като архивна 
единица, сборникът се от-
личава с непознато текстово 
съдържание, което не пов-
таря и не заимства от нито 
една от известните предход-
ни първопечатни книги.[4]
[2] Крайков разпространява 
книгите си чрез книжарни-
цата на Кара Трифун в Ско-
пие.[6][3] В календара на 
сборника „Различни потре-
би“ под датата 14 февруари 
се празнува Св. Кирил Учи-
тел Български (на 14 февруа-
ри 869 г. умира Константин-
Кирил Философ).

Уикипедия

За ризата на Христос и за 
покаянието

Поезията е тайнство, неве-
роятно, различно общуване 
с ирационалните измерения 
на Космоса и Вселената. 
Този шамански диалог го мо-
гат малцина като ЙОРДАН 
КРЪЧМАЛОВ ( 24 юли 1948-
16 май 1986),  авторът на 
„Риза за Христос” в търсене-
то на индивидуалната и пуб-
личната свобода, на правдата 
и истината.
  Естетическият свят на поета 
от Гурково е колкото зрим и 
конкретен до малкото добру-
джанско село, толкова е нео-
бятен, вселенски и отворен 
до морската безбрежност и 
небесните вселения.  В този 
макро- и микрокосмос са 
вградени притчите, истори-
ите за древното и новото, 
за предсоциалното, пред-
общественото и личното, 
индивидуалното. Човекът в 
този субективен свят е често 
сам или с приятели, първоп-
роходник, който мъчително 
бавно превръща древните и 
новите  знания в личен опит 
и памет. Всяко стихотворе-
ние, миниатюра, изповед  на 
поета е самостоятелна исто-
рия, мъдрост, притча, която 
зазвучава като Книга на кни-
гите,  на мъдростта. Четенето 
на творбите е колкото лесно, 
ефирно, толкова и предпо-
лагащо връщане към тях 
многократно, за да се изпита 
удоволствието от отваряне на 
непознати врати към скри-
тите тайнства на културните 
пластове.
  Общото в живота на Йордан 
Кръчмаров, Иван Атанасов 
и Пеньо Пенев е в духовната 
им прилика до чудаците на 
великия ни класик Йордан 
Йовков. Около нашите двама 
съвременници от близкото 
минало винаги бяха рояк от 
приятели, отлични слушате-
ли и техни почитатели като 
Сашо Серафимов, Йордан Да-
чев, Елка Няголова, Петранка 
Божкова, Марина Константи-
нова, Камелия Кондова, Кра-
симир Масурски, Веселин 
Марчев, Венцислав Славя-
нов, Валентин Шалтев, Геор-
ги Илиев, Константин Мла-
денов, Красимира Атанасова, 
Александър Белчев и много 
други, едно добруджанско ято 
от млади тогава поетически 
гласове, бохеми, които оби-
чат морето, пътешествието, 
рибарските истории и чакане-
то на утрото в някой от мал-
ките и схлупени кръчмички 
на брега в Балчик. Нашият 
побратим на Робинзон Крузо 
е обществен аутсайдер, да-
лечен е от конформисткото 
спокойствие,  но се преобра-
зява и става друг от песните и 
притчите на морските вълни, 
от  историите на рибарите и 
разговорите си с чудаците. 
От конфликтите, напреже-
нието и сблъсъците на двата 

противоположни свята- на 
профанното и сакралното се 
ражда „искрата”/ Константин 
Паустовски / на изкуството, 
което прави непознатото, да-
лечното, иреалното в познато, 
близко, конкретно, окъпано 
от енергията на болката и 
страданието на сътворение-
то на красотата в творческия 
процес.
  Новаторското и уникалното 
на неговата оригинална и са-
мобитна поезия е в художест-
вен свят, който е резултат на 
вечното търсаческо колум-
бовско неспокойствие да от-
криеш различни естетически 
територии и брегове. С каква 
алтернативна духовна храна 
ни гощава поетът на Добру-
джа и водната безбрежност? 
Йордан Кръчмаров има пред-
почитания към космическите 
процеси в тяхната динамика, 
движение и повишената енер-
гия на промяната. Чужди са 
му мудното и застиналото, 
библейското блато на без-
различието /” Три камшика 
биволска кожа на небето/ 
раздраха с гръм и шурна от 
раните дъжд”-„Потоп”/.  Мо-
рето е великата тайна в него-
вите картини, сцени, сюжети 
и драми. То е „извор и сила”/
Вдъхновение”/, във видение-
то за него водещите марке-
ри са на „мъртви течения”, 
„бели делфини”,  тъмни без-
дни, „зли ветрове”, „горещи 
звезди”, т.е. светът е огромен 
макрокосмос, в който Водата 
и Земята са вечните начала 
преди Сътворението. Све-
тът носи „ехото на хилядите 
взривове”/”Сол за живите”/. 
В изящната миниатюра „Не-
себър” видението е за топо-
са като „капка божия кръв, 
паднала в морето”, образът е 
феноменален, на ниво наход-
ка и взрив на въображението.  
Старият Бизоне е съкровищ-
ница на „магията на минали-
те светове”, а в нощния залив 
се вписват морето и брегът в 
„прегръдка ненаситна и дъл-
бока”/” Нощен залив”/. В този 
древен свят на времето от 
Омир до Елисавета Багряна 
вечните стихии-вятърът, дъ-
ждът, огънят, земетръсът, са 
част от вселенските закони на 
хармонията в редуването на 
Живот и Смърт, Сътворение 
и Хаос.  Такива са внушени-
ята в текстовете му „Стихия”, 
„Солари”, „Възпоменание”, „ 
Барба Анастасий” и други. 
Какво е животът, това е въ-
просът на въпросите, пред 
който се изправят филосо-
фите, водачите, мечтатели-
те? За ”бедния селски поет”, 
любимата идентификация на 
Аз-а  „ е само дълго и страш-
но сбогуване”/”Сбогуване”/ 
с приятелите, с близките и с 
направеното или пропусна-
тото през отредените  дни в 

земния ни път.  Философия-
та на лирика респектира със 
суровостта, истинността,  но 
и със строгостта на мъжкото 
светоусещане, че няма време 
за губене. Читателят се чув-
ства като в небесна църква 
от фантастичните приказки 
или от подводните рифове и 
приказни пейзажи. В това не-
вероятно времепространство 
иконите са морето, брегът, 
делфините, вятърът, дъждът, 
но още конете, щурецът, 
делфините, „моите гълъби”- 
пред тях човешкият предста-
вител може да изрече своята 
молитва, изповед и  да раз-
каже  драмата, историята си, 
както го правят героите му.
   Водещият лирически герой 
в този колкото магически,  
древен, толкова и нов свят,  
е „някъде по пътя”, дете на 
морето, слънцето, земята, не-
бето, преродено, идващо от 
старите светове и простран-
ства, притежаващо, позна-
ващо всички езици, знания, 
което трябва да ги пренесе, 
за да стигнат до следващи-
те поколения. В уникалното 
стихотворение „Риза за Хрис-
тос” лирическият разказвач 
вероятно е прероден някой от 
учениците, от новите после-
дователите,  може да е Бого-
родица или  Бог Отец, това е 
началната загадка. Той, Тя ни 
разказва историята за света 
за Земята като кръчма или 
„кръстът с фар”, където слиза 
Учителят, за да моли за риза, 
за да стопли студеното си от 
самота тяло. С Него се оказ-
ва, че  разговаряме Аз, Ти, 
Вие, но честно и болезнено 
за трескавата потребност Той 
да е с нас и в нас. Поантата 
е феноменална. Той си тръгва 
„сякаш никога не го е имало” 
, а човекът, Аз, Ти, Ние  сме 
на съдбовния си „зрелостен 
изпит” по вяра, състрадание 
или грях.  От една страна, 
„страшно, страшно ни боли”, 
което е индивидуална самота, 
обреченост, а , от друга стра-
на, в гърлото ни са сълзите на 
пречистването, страданието, 
покаянието, но и на извися-
ването. 
Посланията са хуманитарни, 
универсални за личния ни 
път към Бога, в който няма 
как да се скриеш, да се оп-
равдаваш или да си безраз-
личен. По него си задължи-
телно сам, силен или слаб, 
а думите ти трябва да носят 
спомена за преживяното от 
мига, когато „през страшни-
те рани от гвоздея виждам 
звездите.” Тези герои на Йор-
дан Кръчмаров са творческо 
надграждане над поредицата 
от персонажи на мъдреца 
Йордан Йовков – Сали Яшар, 
дядо Давид, Вълкадин, Иван 
Белин, Петър Моканина. 

Драгомил ГЕОРГИЕВ


