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ИВАН ДУЙЧЕВ (1907 – 1986)
Валентин КАЧЕВ

Abstract. Academician Ivan Dujchev (1907-1986) is the largest Bulgarian scholar in the field of Medievistics. His father, Simeon Dujčev, had a mechanical workshop, which was located in a non-existent now building against
the mosque near the Turkish school - a building that does not exist either. This
is the only poem written in memory of this great Bulgarian scientist.
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СИНЪТ НА ЖЕЛЕЗАРЯ КРАЙ СКАЛИТЕ
В памет на академик Иван Дуйчев

Той откри за нас вековете,
Които бяха скрити в другия свят!
Пред него глави слагаха и враговете.
Що не искаха да чуят за българския глас!
Един пророк докоснат от скалите.
Живя със силата на своя дух!
Гонеха го като призрака от висините.
Ще той вървял по Божия си път!
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Гр. Белоградчик, 2 май 1928 г.
Баща му бил приятел с Царя!
А той, доцентът историк –
Изхвърлен бил за награда,
От новия комунистически елит ...
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И все пак, стигнал е до Ватикана!
Работол в Папския архив.
И върнал на родината България –
Писмеността от средновековния ни бит!
Светът го очаквал с удивление.
Чел той лекции на техния език.
И някои падали са на колене,
След Словото за тоз народ Велик!
Науката открива световете!
А божественият ореол ги величае в миг!
Две жрици му възвръщат и крилете
И му дават званието АКАДЕМИК !
ИВАН ДУЙЧЕВ – синът на железаря,
С работилница под крепостния зид.
Колко обич е донесъл за България ?
И носи в сърцето своя БЕЛОГРАДЧИК !
Поклон пред тебе, огнени човече !
Бъди над крепостта ни светъл знак.
С Византологията ще пази вековете,
Дето подари ти на българския брат !
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