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НА СТОГОДИШНИНАТА НА СЪЮЗА НА
НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА1)
Валентин КАЧЕВ

Abstract. The Union of the Community Centers (chitalishte) in
Bulgaria was established in April 1911. In May 2011 the 32nd Congress of the
Union was held. This poem was written by Valentin Kachev in celebration of
the centenary of the Union.
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Горяха моята надежда!
Убиваха човешкото във мен!
Дали мечтаеха за среща
след някой век, след някой ден?
Ето, пак България е цяла,
на кръстопът с надежди и мечти.
Дали ще дойде лястовица бяла
да си върнем славни висини?
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Ето я, България в злато,
с пендарите на момини гърди,
в оназ носия оцеляла
във векове на робски тегоби!
Странно ли е, че сме тука,
в таз духовна твърдина.
Старо, младо да разтупа
в нас юнашките сърца!
Кой ли има туй богатство,
скрито в бабиния скрин?
Вечни дрехи, та по празник
шумно да се веселим?
По стените й цървули,
за да дзупнем с тях хорце,
стара гайда да събуди
чак прабългарски царе.
Ех, ти, моя земьо свята,
с Балкан, море и равнини,
кой ли може по земята
с някоя друга да сравни!
И да има мъжка сила,
женска прелест и любов!
БЪЛГАРИЙО,
ще бъдеш вечно жива,
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щом за танц и песен
имаш “сила йощ”!
Народните

читалища

са

самобитен

български

принос

в

европейската култура от средата на XIX –ия век и нататък с огромна
роля за консолидацията на българския народ и поддържане на
националната идентичност в условията на турското робство, продължило
петстотин години (Nikolova, 1986). Съюзът на народните читалища е
създаден през април 1911 г. „Културата постепенно се изгражда. Тя
изисква толкова по-големи услилия, колкото по-високо е нейното
равнище. Тук застой не може и не бива да има. Ето зщо и читалищата не
могат да смятат своята мисия за завършена. Напротив, тъкмо сега, силни
чрез своето обединение, те трябва да развият още по-широка дейност,
още по-голяма енергия в полза на тоя народ, който неведнъж е доказал в
течение на своя исторически живот, че е достоен за грижите на своите
най-добри чеда“ – това са думи на първия председател на Съюза д-р
Иван Д. Шишманов.

Проф. д-р Иван Д. Шишманов (1862 - 1928)
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,

Учредителите на Читалищния съюз

,
БЕЛЕЖКИ
1. Това стихотворение е написано на 24 май 2011 г. след концерта в
Националния дворец на културата, НДК, в София, с който бе отбелязана
стогодишнината на Съюза на народните читалища в България.
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