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Za pot v Bolgarijo bi se rad zahvalil 
Skupnosti muzejev Slovenije, saj mi je 
z denarno pomočjo omogočila sode-
lovanje na mednarodni konferenci o 
nacionalni usmeritvi in evropskih raz-
sežnostih bolgarskega izobraževanja, 
ki jo je oktobra 2008 priredil Nacional-
ni muzej izobraževanja v Gabrovu.1 Vsaj 
toliko kot posvetovanje, na katerem 
sem predstavil prispevke o bolgarskem 
šolstvu,2 ki jih je v našem tisku objavljal 
naš od leta 1879 v Bolgariji živeči rojak 
in znameniti stenograf prof. Anton 
Bezenšek (1854–1915), so z muzejskega 
vidika zanimiva sicer bežna srečanja 
z muzeji v krajih, povezanih z njim in 
z vsebino konference. Obiskal sem 
nekaj muzejev v Sofiji in Plovdivu, v 
osrednjem delu države pod gorovjem 
Balkan pa še Gabrovo z bližnjim etno-
loškim muzejem na prostem (Etar) in 
zgodovinsko Veliko Trnovo, tudi ne 
prav daleč stran.

Bolgarija je lahko tudi za Slovence 
zanimiva država, saj je bila pri nas zara-
di sorodnega jezika in južnoslovanskih 
dejanskih in načrtovanih povezav od 
druge polovice 19. stoletja deležna 
veliko večje pozornosti kot sedaj. 
Uspešen boj Bolgarov za nacionalno 
osvoboditev in nato od leta 1878 razvoj 
vedno bolj samostojne južnoslovanske 
države smo tudi v slovenskih časopisih 
spremljali s simpatijami. Predvsem 
po zaslugi štajerskega Slovenca Anto-
na Bezenška,3 ki je naredil v Bolgariji 
uspešno pedagoško in kulturno kari-
ero, smo Slovenci med letoma 1879 in 
1915 dogajanje v Bolgariji spremljali 
iz prve roke. Leta 1897 je pripravil tudi 
lep knjižni prikaz Bolgarije in Srbije, 

ki je v izdaji Mohorjeve družbe prišel 
skoraj v vsak slovenski dom.4 A tudi 
novejši čas je z ekskurzijami geografov 
in zgodovinarjev poskrbel, da lahko 
o tem območju vzamemo v roke kaj 
tiskanega,5 za Bolgarijo pa se zanimajo 
tudi etnologi.6 A to nekdanjo zavzetost 
za jugoslovansko kulturno vzajemnost, 
ki je še v prvih letih po drugi svetovni 
vojni kdaj prerasla celo v načrtovanja 
skupne južnoslovanske države od Ja-
dranskega do Črnega morja, so zelo 
zmanjšali predvsem srbsko-bolgarska 
nasprotja in tudi vojni spopadi (1885, 
1913). Na nasprotnih straneh sta bili 
Srbija in Bolgarija tudi v prvi in drugi 
svetovni vojni. Bolgarija ima nekatere 
podobne pokrajinske značilnosti kot 
Slovenija in tudi melodija bolgarščine 
nam je domača. Množica sorodnih bol-
garskih besed kakor tudi imena krajev 
kdaj zazvenijo prav domače (npr. Ko-
privnica, Trnovo, Vratca, Senovo, Kne-
ža), mnoga pa podobno in sorodno kot 
drugod v slovanskem svetu. Predvsem 
je Bolgarija v primerjavi s Slovenijo 
velika država, saj njena površina obse-
ga za pet Slovenij in pol (110.550 km², 
378 km črnomorske obale, 7.500.000 
prebivalcev). Bolgarija je spet samostoj-
na država že več kot sto let, ima pa tudi 
bogato in slavno srednjeveško državni-
ško tradicijo. Nekaj tega državniškega 
zavedanja kažejo tudi muzeji. Seveda 
pa je Bolgarija kljub članstvu v EU – 1. 
1. 2007 je Unija zaradi nje kot uradno 
pisavo priznala tudi cirilico – tudi dr-
žava v razvoju s precejšnjimi razlikami 
med tradicionalnim in sodobnim. To 
se vidi tudi na področju komunale in 
prometa ter v komunikacijskih stikih, 

kajti elektronska pošta in internet tudi 
v kulturi in šolstvu še nista tako vsakda-
nje dostopna.

Sofija, posebej Nacionalni zgodovinski 
muzej
Obiskal sem lahko nekaj muzejskih 
zanimivosti Sofije in Plovdiva. Glavno 
mesto Bolgarije je velemesto, urbani-
stično zasnovano kot prestolnica že 
konec 19. stoletja s širokimi bulvarji in 
monumentalnimi palačami ter javnimi 
zgradbami. Mesto v ravnici pod Vitošo, 
ki je na začetku oktobra že imela po-
beljen 2.290 m visoki Černi vruh, ima 
nekaj zanimivih profanih (med drugim 
lepa in funkcionalna centralna tržnica 
iz leta 1909) in sakralnih stavb ter veli-
ko muzejev. Med cerkvami so posebne 
pozornosti vredne obnovljena stara 
Cerkev sv. Sofije (ta je nekdanjemu 
Sredcu, antični Serdici, tudi dala današ-
nje ime), ob kateri je grob neznanega 
junaka, na drugi strani pa še grob zna-
menitega pisatelja in avtorja romana 
Pod jarmom iz časa bojev za nacionalno 
osvoboditev Ivana Vazova (1850–1921, 
o njem je pisal že naš prof. Anton Be-
zenšek,7 prevajal pa ga je tudi France 
Bevk8). Prav blizu je bogata stavba Cer-
kve sv. Aleksandra Nevskega, s katero 
se je Bolgarija zahvalila za osvoboditev 
ruskim vojakom carja Aleksandra II. 
(imenujejo ga tudi Car Osvoboditelj) 
med turško-rusko vojno v letih 1877/78. 
Zraven je v srcu Sofije še poslopje par-
lamenta (Narodno sobranie z napisom, 
da združitev pomeni moč, Sedinenieto 
pravi silata), Univerze sv. Kliment 
Ohridski in Univerzitetne knjižnice sv. 
Cirila in Metoda.

— Branko Šuštar
 Slovenski šolski muzej

Muzejski zapiski s poti po delu Bolgarije
Od Sofije prek Plovdiva do Gabrova

Sl. 1 – Narodni zgodovinski muzej v monumentalni 
palači v Sofiji (foto: Branko Šuštar)
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Med več sofijskimi muzeji velja 
omeniti vsaj tri. Narodni arheološki 
muzej9 sodi pod Akademijo znanosti in 
deluje sredi mesta prav nasproti urada 
predsednika države. V arhitekturno 
imenitni Veliki mošeji (Buyuk džamija) 
iz časa sultana Mehmeda II. Osvajalca 
(1474), ki je že od leta 1894 muzej, se 
srečamo s predstavitvijo arheoloških 
zakladov Tračanov, Grkov in Rimljanov 
ter srednjeveške Bolgarije. Skulpture, 
izdelki umetne obrti in likovne ume-
tnosti so predstavljeni premišljeno in 
izbrano, kot za ogled zakladnice, ter 
prikazujejo čas od prazgodovine do 
srednjega veka.

Nacionalni zgodovinski muzej v 
Sofiji10 je primer, kako lahko kultu-
ra imenitno uporabi stavbo (za časa 
Todorja Živkova je bila to Hiša št. 1 
vladne rezidence), zgrajeno za politič-
ne namene. Palača na impozantnem 
obrobju mesta, že pod hribovito Vitošo 
na območju Bojana, v soseščini predse-
dnikove rezidence, je leta 2000 postala 
sedež muzeja, »zakladnice bolgarske 
kulturne in zgodovinske dediščine«. 

Nepričakovano lep prispevek pretekle 
politike k sodobni kulturi! Do palače, 
ki sedaj poudarja pomen nacionalnega 
muzeja, monumentalno vodi pot ob 
parku antičnih skulptur, ki opozarja na 
antično tradicijo. Pa tudi okoli je park 
primeren za otroško igro ali počitek z 
razgledom in tudi z nekaj razstavljeni-
mi primerki zračnih plovil. V treh ni-
vojih muzejske palače je predstavljena 
največja muzejska zbirka v Bolgariji, 
sega pa od prazgodovinskih najdb, 
zakladov Tračanov in antike do eks-
ponatov iz obdobja srednjeveške in 
sodobne bolgarske države. Pogled na 
razstavljene zgodovinske spomenike 
se v pritličju nadaljuje v zelenje narave. 
Čas od prazgodovine do 6. stoletja pred 
našim štetjem je predstavljen v sobani 
s poligonalno vitrino, obdano s primeri 
arheoloških izkopavanj. Na izkopanine 
razstavljene v pesku zremo naslonjeni 
na ograjo, postavljeno okoli vitrine. V 
tej in naslednji sobani so predstavljeni 
izbrani predmeti (rytoni in drugo po-
sodje) z razgibano in domiselno posta-
vitvijo vse do zakladnih najdb antičnih 

Tračanov in predmetov iz časa rimske 
države. Srednjeveški bolgarski državi in 
bizantinskemu obdobju je namenjeno 
svetlo pritličje, ki se odpira v zeleno 
okolico. Posebej izstopata predstavitev 
bolgarske pravoslavne cerkve med oto-
mansko vladavino in obnova bolgarske 
cerkvene samostojnosti z eksarhatom, 
ki ga je leta 1870 potrdil sultanov fer-
man. Razvoj šolstva v 19. stoletju prika-
zujejo rokopisi in knjige (med drugim 
t. i. Riben bukvar / »Berilo z ribo«, tj. 
Bukvar s razlichni pouchenia iz leta 
1824, prvo laično berilo, ter prvi učbe-
nik, tiskan sredi tridesetih let 19. sto-
letja, Slavjanobolgarskoe detovodstvo – 
otroška enciklopedija). Tu so še tiskana 
abecedna tablica za skupinski pouk 
iz leta 1854, nekaj drugih učil, šolskih 
dokumentov in pečatov. Na steni izsto-
pajo podoba svetih bratov Cirila in Me-
toda kot očetov bolgarske pismenosti, 
portreta šolskih donatorjev in šolska 
pravila v 16 členih iz leta 1861 iz osnov-
ne šole mesta Samokov v okolici sa-
mostana Rila. Opazna so tudi prizade-
vanja za narodni preporod in državno 
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samostojnost. Zlasti izstopa uporniška 
dejavnost znanih domoljubnih posa-
meznikov, po katerih je poimenovanih 
več bolgarskih bulvarjev in ulic (Georgi 
Rakovski, Hristo Botev, Vasil Levski). 
Razstavljena je vrsta njihovih osebnih 
predmetov, tudi oblačil in orožja. To 
temo nadaljuje posebna etaža o tretjem 
bolgarskem kraljestvu, v kateri sledimo 
razvoju državnosti kneževine, pozneje 
kraljevine Bolgarije med letoma 1879 
in 1946. Predstavljen je njen politični 
in vojaški, kulturni (šolstvo, leta 1888 
ustanovljena univerza, od leta 1883 
delujoče gledališče v Plovdivu, kinema-
tografija od leta 1910), manj pa gospo-
darski razvoj. Razstavljeni so dragoceni 
predmeti in dokumenti, povezani z 
vladarskimi osebnostmi: knez Aleksan-
der I. Battenberg kot bolgarski vladar 
(1879–1886), knez in poznejši car Ferdi-
nand I. iz rodbine Saxen-Coburg-Gotha 
(1886–1918) in njegov sin Boris III. 
(1918–1943), in z drugimi pomembneži 
(politiki, vojaki, kulturniki in znanstve-
niki). Pri vključevanju Bolgarije v vojne 
zveze med prvo in drugo svetovno vojno 
opozarja razstava na cilj – nacionalno 
unifikacijo, a njeni sosedje so tedanje 
širjenje razumeli drugače. Tako sta na 
razstavi prikazana tudi medvojni čas 
in judovsko vprašanje. Zanimivo je, da 
v večjem delu Bolgarije niso izpeljali 
načrtovanih deportacij Judov. Posebej 

opazne so ambientalne postavitve: tako 
tista iz notranjosti vladarjeve palače 
kot gledališki kostumi in uniforme. V 
muzeju, ki je bil ustanovljen leta 1973, 
so razstavljeni tudi etnološki predmeti, 
posebej narodne noše, ki dopolnjujejo 
občasno razstavo. Jeseni 2008 je bila 
na ogled še bolgarsko-grško-poljska 
razstava o dediščini podeželja in ko-
lektivni identiteti. Tako je bolgarski 
nacionalni državniški ponos predsta-
vljen v monumentalni muzejski palači 
v prestolnici.11

Seveda je marsikje na razstavah na 
tem delu Balkana predstavljena tudi 
Makedonija. Nanjo pomislimo tako pri 
obisku grškega, v zgodovini pa tudi zelo 
judovskega Soluna (ki je danes osred-
nje mesto grške Makedonije, na kar 
opozarja že ime tamkajšnjega letališča 
Aleksander Makedonski), kakor tudi na 
poti po Bolgariji. V Bolgariji se imena 
krajev in zgodovinskih osebnosti iz 
vardarske Makedonije pojavljajo v mu-
zejih, imenih ulic in kulturnih ustanov: 
tudi imeni univerze in knjižnice v Sofiji 
sta taki. Ob sorodnem jeziku lahko 
brez pretiranih napetosti obstaja različ-
na državljanska zavest in državnost, kot 
nam kaže že primer nemško govorečih 
državljanov Švice, Avstrije in Nemčije. 
A položaj nekdanje južne republike 
skupne jugoslovanske države je gotovo 
bolj zapleten, kot na prvi pogled vidimo 

s severa, kjer smo sicer tradicionalno 
naklonjeni in razumevajoči do Make-
doncev, s katerimi smo si v zgodovini 
večkrat delili podoben položaj.

Kot tretjega naj omenim še Muzej 
Univerze sv. Kliment Ohridski v Sofiji,12 
ki ima razstavne prostore v skoraj foto-
grafskem steklenjaku prav na vrhu že 
leta 1888 postavljenega poslopja uni-
verze, v ne prav velikem, a zanimivem 
prostoru v peti etaži, do katere vodi 
lepo stopnišče, v soseščini pa domuje 
priljubljen Kafe pri muzeju. V osrednji 
vhodni avli muzeja je predstavljen ra-
zvoj univerze z nekaj poudarki: ikona 
zavetnikov univerze, rektorjeva veriga, 
predstavitev rektorjev, zanimivo drevo 
razvoja univerze in njenih fakultet. 
Okoli osrednjega prostora pa je nekaj 
sob s prikazom posameznih tem: za-
četki in splošen razvoj pouka in šolstva 
z nekaj zanimivimi eksponati, bogata 
donatorja univerze Hristo in Evlogi 
Georgiev, zgradbe fakultet, soba rek-
torja dr. Vasilija Zlatarskega, po stroki 
zgodovinarja, s prikazom njegovega 
dela na univerzi; študenti in profesorji, 
stiki z univerzami v tujini, priložnost-
na darila, likovna dela. Ena od sob je 
namenjena občasnim razstavam in ob 
120. obletnici univerze, ki ima ime po 
učencu sv. Cirila in Metoda, sta bila 
predstavljena univerzitetna profesorja: 
fizik in astronom akad. dr. Kiril Popov 

Sl. 2 – Dvorana v slavnostnem pritličju z 
razstavljenimi nacionalnimi dragocenostmi; Narodni 
zgodovinski muzej, Sofija (foto: Branko Šuštar)
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(1880–1966) in biolog dr. Metodij Po-
pov (1881–1954). Univerzitetni muzej 
vodi od leta 1995 kot izvršna direktori-
ca doc. dr. Cveta N. Todorova s Fakulte-
te za zgodovino.13 Vidi se, da v muzeju 
delajo zelo zagnano in z nekaj naklo-
njenosti financerja, a v sicer privlačno 
urejenih prostorih na podstrešju zaradi 
spreminjajoče se temperature razme-
re za delo niso idealne. Muzej je leta 
2006 pripravil lep bolgarsko-angleški 
vodnik, dostopen tudi na spletu,14 sicer 
pa redno izdaja kataloge in od leta 2002 
še privlačen letni zbornik Museum/Mu-
zej. Publikacija je zanimiva tudi za širši 
krog bralcev, saj s sliko in besedo pred-
stavlja pomembne dogodke na univerzi 
ter opozarja na obletnice ustanov in 
posameznikov pa tudi na gradivo in 
donatorje.15

Nekaj muzejev v mestu Plovdiv
V južnem delu Bolgarije, kakih 145 km 
jugovzhodno od Sofije proti Istanbulu, 
je mesto Plovdiv, »mesto Filipa Ma-
kedonskega«. S 338.000 prebivalci je 
drugo največje bolgarsko mesto. Toliko 
prebivalcev ne zberejo Ljubljana, Ce-
lje in Kranj skupaj. Razgibano mesto 
na treh zelenih gričih ob reki Marici 
ima bogato antično tradicijo (mesto 
Trimontium) z rimskim teatrom prav 
sredi današnjega mestnega središča v 
osrednji coni za pešce in z impresivnim 

amfiteatrom iz 2. stoletja na pobočju 
griča. Mesto je bilo po berlinskem kon-
gresu leta 1878 nekaj let središče Vzho-
dne Rumelije. Stavba parlamenta te 
upravne regije, ki je obstajala le kratek 
čas, je danes ena od lokacij Regionalne-
ga zgodovinskega muzeja,16 ustanovlje-
nega leta 1951. Muzej v zgodovinskem 
poslopju gosti razstavo o združitvi Kne-
ževine Bolgarije in Vzhodne Rumelije 
leta 1885. Prav delovanje parlamenta 
Vzhodne Rumelije (današnje južne 
Bolgarije) je pripeljalo v Plovdiv tudi 
Antona Bezenška. Kot stenograf in gi-
mnazijski profesor je tam preživel svoja 
najplodnejša leta. Z imenom ulice in 
javnim spomenikom17 sredi prijetnega 
trgovskega mesta ostaja ta za sloven-
sko-bolgarske stike zaslužen Slovenec 
tudi v zavesti današnjega Plovdiva. Zgo-
dovinski pomen ima še nekaj starejših 
stavb v mestu, ki so tudi del muzeja. 
Tako je v starem delu mesta Hiša Dimi-
ter Georgiadi, ki v avtentičnem ambien-
tu simetrične stavbe uspešnega trgovca 
iz leta 1848 od leta 1961 gosti razstavo 
Bolgarski preporod. Ta na tehnično že 
malo zastarel način predstavlja življe-
nje v času prizadevanj za osvoboditev 
Bolgarov. Razstavljeno je tudi gradivo 
o boju za narodno prosveto. Najprej 
so predstavljeni odpor proti grškemu 
(helenističnemu) šolstvu ter začetki 
šolstva v bolgarščini s prvimi knjigami 

in učbeniki. S tem je povezano delo 
eminentnega učitelja Najdena Gerova, 
začetnika prve bolgarske razredne šole 
v Plovdivu, ustanovljene leta 1850. Se-
dem let pozneje so tu prvič slavili pra-
znik sv. Cirila in Metoda kot narodnih 
prosvetiteljev, kar še danes pomeni 24. 
maj kot dan bolgarskega šolstva, kultu-
re in pisave. V muzeju je razstavljenih 
tudi nekaj osebnih predmetov, poveza-
nih z učiteljem Joakimom Gruevim.18

V bližini je Hiša Hrista G. Danova19 
(1828–1911), kulturnega delavca in 
ustanovitelja organiziranega založni-
štva in tiskarstva v Bolgariji, tudi učbe-
nikov. V njej je od leta 1975 razstava, ki 
je del zgodovinskega muzeja. Danov je 
leta 1878 ustanovil moderno tiskarno 
in do leta 1911 izdal več kot 1000 knjig 
in 900 učil, tako da je Plovdiv postal 
središče novobolgarskega izobraževa-
nja. Izdajal pa je tudi prvi bolgarski ča-
sopis po narodni osvoboditvi Marica, ki 
nas spomni tudi na nacionalno himno 
Šumi Marica. Poslopje je primer arhi-
tekture narodnega preporoda, muzej v 
njej pa je posvečen ne le tisku, temveč 
tudi šolstvu. Razstavljena je tudi bogata 
zbirka tiskov in učil, ena od šestih sob 
pa predstavlja rekonstrukcijo učilnice 
iz 19. stoletja.20

V starem delu Plovdiva je več mu-
zejev,21 tudi zanimiv Regionalni etno-
grafski muzej Plovdiv v impresivni 

Sl. 3 – Muzej Sofijske univerze. Ob vhodu direktorica 
muzeja dr. Cveta N. Todorova, predavateljica na 
Fakulteti za zgodovino sofijske Univerze sv. Kliment 
Ohridski (foto: Branko Šuštar)
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Hiši Kujumdžiog iz leta 1847, obdani 
z vrtom. V njej so predstavljene hišna 
oprema, narodne noše in tradicional-
na destilerija rožnega olja.22 Zanimivi 
sta Apoteka Hipokrat z ohranjenim 
lekarniškim interierjem iz 19. stole-
tja in lepa Zbirka ikon, del eparhijske 
zbirke. Kljub temu stari del mesta na 
griču ni muzej, temveč živi s turizmom, 
aktivno šolo in vrtcem ter s cerkveno 
in profano kulturo nasploh. Tu so se 
ohranili tradicionalne stavbe, obzidje 
in ozke ulice, stare tlakovane površine 
(z večjimi ne prav gladkimi granitnimi 
ploščami), po katerih se še hodi težko, 
a so avtentičen prikaz nekdanjega tla-
kovanja, ki je tudi danes uporabno. Tu 
je tudi več tradicionalnih restavracij, 
starinarnic in prodajaln spominkov, saj 
je Saborna ulica vredna ogleda. Sredi 
mesta stoji mošeja Džumaja, zgrajena 
pred letom 1364, danes obnovljena, 
odprta za vernike. V njej te domačini, ki 
se prištevajo k muslimanski manjšini, 
prav radostno pozdravijo s »salam ale-
ikum«. Da je trgovsko mesto tudi živah-
no in sodobno kulturno središče, priča 

aktivno gledališče (Dramatičen teater 
Plovdiv, ustanovljen leta 1881), ki do-
muje v lepi dvorani v mestnem središču 
in je 7. oktobra 2008 pripravilo uspešno 
premiero precej igranega gledališkega 
dela Geralda Moona Truplo!23

Na severni strani Balkana: Gabrovo, 
Etar in Veliko Trnovo
Do Gabrova, ki slovi z več kot 20 km 
dolžine za najdaljše bolgarsko mesto, 
vodi čez pogorje Stare planine ali Bal-
kana eden od starih prehodov (prelaz 
Šipka, 1185 m). Znan je iz vojaške akci-
je ruskega generala Gurka med rusko-
turško vojno leta 1877: v spomin na 
padle ruske in bolgarske vojake so četrt 
stoletja po dogodkih postavili na vrhu 
gore Šipka na višini 1326 m dobrih 30 
m visok spomenik svobode,24 ki je vi-
den že od daleč iz okolice Kazanlûka na 
južni strani Balkana. Še danes je Šipka 
pomemben cestni prehod iz južnega 
dela Bolgarije (iz nekdanje Tracije oz. 
Vzhodne Rumelije ali ravnice ob Mari-
ci) v severni del in naprej proti Donavi. 
Gabrovo, ki leži blizu geografskega sre-

dišča države, ima imenitno zgodovino, 
ki jo je oblikoval pomemben prometni 
položaj ob reki Jantri. Reka je z močjo 
vode omogočila razvoj številnih obrti 
in tekstilne industrije (žal že propadle), 
ki je zaznamovala sedanjo tranzicijsko 
podobo kraja. Tako po prometni legi 
kot po dejavnostih Gabrovo spominja 
na gorenjski Tržič, saj mu pravijo tudi 
bolgarski Manchester. Od našega Tr-
žiča ob Bistrici pod Karavankami je 
mesto pod Balkanom precej večje, saj 
ima 67.000 prebivalcev (skoraj za dva 
Kranja). Mesto ima v grbu poleg reke in 
simbolov industrije tudi odprto knjigo.

Zgodovinsko podobo kraja je nam-
reč sooblikovala tudi tradicija prve 
laične šolske ustanove pri Bolgarih, ki 
je uvedla skupinski pouk po razredih, 
saj je bila njihova Aprilovska gimna-
zija ustanovljena že leta 1835. Bogat 
trgovec kot donator in pomemben 
intelektualec kot zavzet šolnik (Neofit 
Rilski) – podobna kombinacija je bila 
pol stoletja pozneje tudi pri bolgarski 
univerzi. Tako ni nič čudnega, da v kla-
sicistični stavbi gimnazije v Gabrovem, 

Sl. 4 – Etnografski muzej Plovdiv deluje sredi starega 
dela mesta v imenitni arhitekturi 19. stoletja in z 
bogatimi zbirkami (foto: Branko Šuštar)
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Sl. 5 – Vhodna avla muzeja Univerze v Sofiji 
predstavlja poudarke: ikono zavetnika Univerze sv. 
Kliment Ohridski, rektorske insignije, rektorje od 
ustanovitve leta 1888 in drevo s podobo razvoja 
univerze (foto: Branko Šuštar)

v poslopju, zgrajenem leta 1872 z dona-
cijo trgovca Vasila Aprilova, poleg šole 
deluje od leta 1974 tudi Nacionalen 
muzej na obrazovanieto kot bolgarski 
narodni muzej izobraževanja.25 Spome-
nik donatorju pred šolskim poslopjem 
s štirimi reliefi na podstavku predsta-
vlja tudi zgodovino bolgarskega šolstva. 
Prav temu je bila posvečena tudi med-
narodna znanstvena konferenca o bol-
garskem izobraževanju,26 ki je oktobra 
2008 potekala v poslopju Aprilovske 
gimnazije. Na konferenci smo poleg 
domačinov sodelovali s predstavitvami 
še muzealci in pedagogi iz Francije, 
s Hrvaške, iz Srbije, Ukrajine, Rusije 
in Slovenije. Pri temi o bolgarskem 
izobraževanju med tradicionalnostjo 
in modernostjo (19.–20. stoletje) sem 
predstavil pisanje o bolgarskem šolstvu 
v pedagoškem in drugem slovenskem 
tisku med letoma 1879 in 1915.27

Poleg nacionalnega pedagoškega 
muzeja deluje na drugi strani mesta v 
bližini mestnih cerkva v lepi historični 
stavbi še Regionalni zgodovinski muzej 
Gabrovo. Njegovi začetki so povezani 
z Aprilovsko gimnazijo, tamkajšnji-
mi profesorji, zbranim gradivom in 
Zgodovinskim društvom, ki se je leta 
1949 razvilo v mestni muzej. Razstava 
Gabrovo in Gabrovci v zgodovinskem 
pregledu predstavlja življenje mesta 
in okolice po obdobjih. Del muzeja je 

tudi Dečkova hiša, skrbno restavrira-
no poslopje trgovca Hadžija Dečka iz 
časa narodnega prebujenja. Razstava 
obravnava način življenja Gabrovcev od 
konca 19. stoletja do tridesetih let 20. 
stoletja.28 Posebej pa zbuja zanimanje 
leta 1972 odprta Hiša humorja in sati-
re.29 Kaže na plat prebivalcev Gabrova, 
ki vsebuje kdaj tudi nam domače ele-
mente gorenjske varčnosti. Ta ustano-
va – je muzej in umetnostna galerija 
hkrati – temelji na lokalnem ljudskem 
humorju in lepi karnevalski tradiciji in 
deluje od 1. aprila 1972 in je Gabrovo 
tako spremenila vsaj v bolgarsko pre-
stolnico humorja. S to ustanovo, ki ima 
za motto misel, da »svet zdrži, ker se 
smeji«, v desetih prostorih pa ima 8000 
m2 razstavnih površin, je povezan tudi 
bienalni mednarodni simpozij hu-
morja in satire v umetnosti: v letu 2009 
pripravljajo že devetnajstega.30

Organizatorji konference so se 
posebej potrudili, da smo si gostje 
iz tujine ogledali tudi kakšnih 8 km 
oddaljeni kompleks muzeja na pro-
stem, ki predstavlja obrtno dediščino 
Gabrovega; Arhitekturno-etnografski 
kompleks Etar je živi muzej obrti, ki 
se je razvijala s pomočjo sile vod, in je 
postavljen na 7 ha ob ozki dolini reke 
Sivek. Muzej predstavlja rekonstruk-
cije in preseljene avtentične objekte 
značilnih obrti, postavljene vzdolž reke 

ob vaški ulici. Obrtne delavnice si lah-
ko ogledujemo, pa tudi kupujemo iz-
delke in spominke: slaščice (s turškim 
medom vred), izdelke iz lesa, tekstila, 
kovine, tudi srebra. Pri skupaj 50 po-
slopjih je močno zastopana kamnita 
gradnja iz granitne kamenine, tudi 
mostički so taki. Voda je speljana zelo 
domiselno, da poganja različne napra-
ve in omogoča tudi pranje v posebnih 
posodah. Delujoče obrtne delavnice 
in prodajalne še dopolnjujejo odličen 
prikaz življenja med letoma 1750 in 
1900. Postavili so tudi kamnito cerkev 
in k njej prislonili poučevanju name-
njeno leseno poslopje, z učilnico v 
nadstropju in spodaj z lopo na stebrih. 
Ta muzej na prostem, ki je najstarejši 
bolgarski muzej na otkrivenom, je odprt 
že od leta 1963. Temelji na zbirki La-
zarja Donkova (tudi prvega direktorja 
tega muzeja), ki je nastajala od leta 
1949. Ob muzejskem kompleksu stoji 
spoštljivo odmaknjeno tudi turistični 
objekt, ki omogoča bivanje in prehra-
njevanje v imenitnem tradicionalnem 
okolju. Živahna je tudi spletna pred-
stavitev pod pesniškim geslom revolu-
cionarja in pisca iz časa bolgarskega 
preporoda (Georgi S. Rakovski): »Do-
mačega ognjišča ne pozabi, starih običa-
jev ne preziraj.« Že več let pa septembra 
pripravljajo tudi zanimiv mednarodni 
sejem tradicionalnih obrti.31
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Malo manj kot 40 km od Gabrova 
proti severovzhodu (in 220 km seve-
rovzhodno od Sofije) je Veliko Trnovo,32 
srednjeveška prestolnica druge bol-
garske države od konca 12. stoletja do 
začetka turške oblasti leta 1393. Kraj 
odlikujejo izjemna lega utrjenega pre-
stolnega Carjevca v okljuku reke Jantre 
ter srednjeveške cerkve in samostani 
v Asenovi četrti (Asenova mahala) pod 
njim. Med njimi je samostan s cerkvijo, 
ki je posvečena Sv. 40 mučencev in v 
kateri je prvotni grob prvega srbskega 
arhiepiskopa sv. Save. Ko se je vračal 
z romanja v sveto deželo in bil gost 
bolgarskega carja Asena II., je tam 
umrl leta 1236. Spomin na grob sv. 
Save, ki so ga pozneje prenesli v srbski 
samostan Mileševa (od tam pa so ga 
Turki leta 1594 prepeljali v Beograd 
in zažgali na Vračaru), je ohranjen v 
cerkvi, ki ima na stebrih vrsto zapisov 
tudi o bolgarski zmagi nad epirskim 
cesarjem Teodorom 9. marca 1230, na 
dan zavetnikov cerkve. Zelo slikovit je 
historični del naselja iz 19. stoletja s 
spomini na obnovitev bolgarske države 
v letih 1877/78. Etnološka muzejska 
predstavitev Sarafkine hiše,33 zgrajene 
leta 1861 na tamkajšnji znameniti ulici 
generala Gurka34 na razgledni strmi-
ni nad levim bregom Jantre, ohranja 
arhitekturo razkošnega meščanskega 
bivališča uspešnega trgovca in bankir-

ja. Podobnih, ne preobsežnih etnograf-
skih muzejev v Bolgariji ne manjka, 
a je vsak zanimiv. Tu je predstavljena 
ljudska umetnost okoliške regije. 
Poleg odličnega bivališča imenitnika 
vidimo še posamezne obrti, značilno 
okraševanje noše, orodja in izdelkov, 
povezanih z obredi, ter fotografsko obrt 
z imenitnimi dokumenti preteklega 
časa. Muzejska zbirka je od leta 1981 
del regionalnega muzeja.

V nekdanji prestolnici so leta 1879 
z zasedanjem prvega parlamenta kne-
ževine Bolgarije in s sprejemom ustave 
obnavljali tudi moderno državnost, na 
kar spominja poseben muzej. Ne teh, 
ne spomenikov v Velikem Trnovem ne 
manjka: poleg od vsepovsod vidnega 
monumentalnega jezdečega vladarja, 
postavljenega leta 1985 v čast vladarski 
dinastiji Asenov ob 800-letnici nastan-
ka druge bolgarske države, je tu še 
monumentalen spomenik v spomin 
vsem padlim v bolgarskih vojnah od 
leta 1877, poimenovan Spomenik mate-
ri Bolgariji (Pametnik Majka B’lgarija). 
Zmernejših mer je že leta 1883 na 
enem od osrednjih križišč postavljen 
piramidast spomenik upornikom, ki so 
jih Turki obesili po neuspešnem uporu 
leta 1876. Ta po svoji obliki močno spo-
minja na blejski spomenik Prešernu, 
ki je bil postavljen v istem času. V tem 
mestu je resnično veliko zgodovine, 

ne samo v muzejih. V krogu nekaj kilo-
metrov so še štirje samostani, le 4 km 
stran pa je nekdaj trgovsko pomembna 
vas Arbanasi, danes odličen spome-
nik arhitekture. 20 km proti severu 
so še ruševine predhodnika Velikega 
Trnovega. Tam je stalo rimsko mesto 
Nicopolis ad Istrum, ki ga je leta 102 
našega štetja ustanovil cesar Trajan in 
se je razvilo v najpomembnejšo nasel-
bino med Donavo in gorovjem Balkan, 
dokler ga niso v 6. stoletju razrušili Goti 
in Slovani, begunci pa so se zatekli na 
utrjeno območje današnjega Velikega 
Trnovega.

Že ob teh bežnih obiskih le peščice 
bolgarskih muzejev se odkrivajo nji-
hove muzejske zbirke kot zanimive in 
bogate, nekatere prav državniško repre-
zentativne. Tudi problemi in razmišlja-
nja tamkajšnjih muzealcev niso tako 
drugačni, kot kaže vsebina konference 
maja 2008: bolgarski muzeji v razme-
rah sodelovanja države v EU.35 Tudi za 
gorami je tako kot tukaj, le redkeje se 
odpravimo tja na hkrati domači in tako 
drugačni slovanski jugovzhod. 

Sl. 6 – Nacionalni muzej izobraževanja deluje v 
stavbi Aprilovske gimnazije, prve bolgarske takšne 
laične šole v Gabrovu, industrijskem mestu sredi 
Bolgarije (foto: Branko Šuštar)
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1 Bulgarian National Museum of Education / 
Национален музей на образованието, Габрово. 
Dostopno prek: http://nmo.hit.bg/.

2 B’lgarskoto obrazovanie – nacionalni orientiri 
i evropejski izmerenija. Meždunarodna naučna 
konferencija (ur. Maja Karagjozova, Marina 
Tomitova, Maja Arsenova), Ministerstvo na 
obrazovanieto i naukata, Nacionalen muzej na 
obrazovanieto), Gabrovo 2008.

3 Janko Šlebinger, Bezenšek Anton, Slovenski 
biografski leksikon 1, Ljubljana 1925–1932, str. 
36–37. Anton Bezenšek, roj. 1854 v (Bezenško-
vem) Bukovju pri Frankolovem, umrl v Sofiji 
1915, je bil jezikoslovec in stenograf, kulturni 
delavec, gimnazijski profesor v Sofiji in Plov-
divu in predavatelj stenografije na sofijski 
univerzi.

4 Anton Bezenšek, Bolgarija in Srbija, Celovec 
1897.

5 Monika Benkovič Krašovec, Bolgarija, Ljublja-
na 2003; Slovenija, Srbija in Bolgarija v 20. stole-
tju, Seminarji 2004/2005, Filozofska fakulteta, 
Oddelek za zgodovino, Ljubljana 2005.

6 Etnografija Bolgarije. Povzetek in prevod knjige 
Christo Vakarelski Bulgarische Volkskunde 
(1969). Zbornik referatov študentov prvega 
letnika. Vaje iz etnologije Balkana 2005/2006 
(ur. Peter Simonič), Ljubljana 2007.

7 Anton Bezenšek, O novobolgarski literaturi, 
Ljubljanski zvon, 1/1, 2, 5, 1881, str. 57–59, 
124–126, 314–317. Anton Bezenšek, Ivan Va-
zov, bolgarski pesnik, Ljubljanski zvon, 22/11, 
12, 1902, str. 600–608, 671–667, 726–731.

8 Ivan Vazov, Pod jarmom. Roman v treh delih iz 
življenja Bolgarov na večer pred osvobojenjem, 
Ljubljana 1962.

9 The Institute of Archaeology and Museum 
at the Bulgarian Academy of Sciences / 
Национален археологически музей. Dosto-
pno prek: http://aim.sofianet.net/main.
php?lang=ENG.

10 National Museum of History in Sofia / 
Национални исторически музей. – Domača 
stran ima tudi zelo poveden virtualni sprehod. 
Dostopno prek: http://www.jicabg.com/muse-
um/search/NationalHM-e.html; http://www.
historymuseum.org/?lang_id=1.

11 National Museum of History. A Guide (ur. M. 
Totomanova, V. Shishkova), Sofia 2004, 72 str.

12 Cveta Todorova, Museum of the St. Kliment 
Ohridski University of Sofia / Музей на 
Софийски университет Св. Климент Охридски, 
Sofia 2006. Dostopno prek: http://www.diplo-
ma.bg/index.php?p=view&aid=619. 

13   Исторически факултет / Fakulteta za zgodo-
vino, Katedra za etnologijo. Dostopno prek: 
http://www.clio.uni-sofia.bg/BG/k-ethnolo-
gia-p5.html.

14 Dostopno prek: http://portal.uni-sofia.bg/
docs/History/Guide_1.pdf.

15 Museum/Muzej (ur. Cveta N. Todorova, Sofia, 
Izdanje na Muzej na SU »Sv. Kliment Ohrid-
ski«), 5, 2006, 96 str.; 6, 2007, 120 str.

16 Histrorical Museum – Plovdiv / Регионален 
исторически музей Пловдив. Dostopno 
prek: http://www.historymuseumplovdiv.
com/?lang_id=2.

17 Dostopno prek: http://www.plovdivguide.com/
figures/fig.php?id=470&lang_id=1&alpha; 
http://www.svika.biz/. Kip stoji v Plovdivu in ga 
je med letoma 1997 in 2000 izklesal v granitu 
kipar Svilen Kostadinov.

18 Museum of the Bulgarian Revival – 
Експозицията »Българско възраждане«. Dosto-
pno prek: http://www.jicabg.com/museum/
search/PlovdivHM-vaz-e.html.

19 Housemuseum »Hristo Danov« – exposition 

»Boookpublishing« – Kъща-музей »Христо 
Данов«, експозиция »книгоиздаване. Dostopno 
prek: http://www.jicabg.com/museum/search/
DanovHouseM-e.html.

20 Valentin Davov, Vera Kisyova, Hristo G. Da-
nov, the patriarch of bulgarian publishing 
1828–1911, Plovdiv 2003. – Historical muse-
um – Plovdiv / Регионален исторически музей 
Пловдив. Dostopno prek: http://www.histo-
rymuseumplovdiv.com/?lang_id=2.

21 Dostopno prek: http://www.abvg.net/Plovdiv/
museums/index.html.

22 Regional Ethnographic Museum – Plovdiv 
/ Регионален етнографски музей – Пловдив. 
Dostopno prek: http://www.ethnograph.info/
museumnew/bg/; http://www.jicabg.com/mu-
seum/search/PlovdivEM-e.html; Ana Radeva, 
Etnographical museum Plovdiv. Traditional 
costumes from the Plovdiv region, Plovdiv, s. d.

23 Komedija Corpse! (»Изстрели по никое време« 
/ »Труп!«) je postavljena v London v čas abdi-
kacije kralja Edvarda VIII., igrali pa so jo že v 
27 državah. Dostopno prek: http://www.dtp.bg/
programs/view/172?lang=en.

24 Anton Bezenšek, Jubilejna slavnost v Šipki, 
Ljubljanski zvon, 22/12, 1902, str. 774–781.

25 National Museum of Education / Национален 
музей на образованието. Dostopno prek: http://
nmo.hit.bg/.

26  Българското образование – национални 
ориентири и европейски измерения. Dostopno 
prek: http://nmo.hit.bg/news_05.html.

27 Branko Šuštar, Reakcii v slovenskata peda-
gogičeska presa predi 1-ta svetovna vojna za 
B’lgarskoto obrazovanie i obrazovatelnata 
dejnost na Anton Bezenšek v B’lgarija / Reacti-
ons in the Slovenian educational press before 
World War I to Bulgarian education and edu-
cational work of Anton Bezenšek in Bulgaria 
(Odmevi bolgarskega šolstva in pedagoškega 
dela Antona Bezenška v Bolgariji v slovenskem 
pedagoškem tisku pred 1. svetovno vojno). 
Prispevek je objavljen v bolgarščini in z angle-
škim povzetkom v zborniku, citiranem v op. 2, 
str. 13–25.

28 Historical Museum Gabrovo – Исторически 
музей – Габрово. Dostopno prek: http://www.
seebg.net/Gabrovo/indexA.html.

29 House of Humour and Satire / Дом на Хумора 
и Сатирата. Dostopno prek: www.humorhou-
se.bg/engl.

30 Dostopno prek: http://www.humorhouse.bg/
engl/bienale09/Statut-Bienale-09-dt.pdf. – 
»The world lasts because it laughs / Светът е 
оцелял, защото се е смял.«

31 Architectural ethnographic complex »Etar« / 
Архитектурно-етнографския комплекс »Етър«. 
Dostopno prek: http://www.etar.org/; http://
www.etar-fair.org/mainen.htm.

32 Transkripcija v latinico je sicer Tarnovo, 
Turnovo, a poimenovanje stare bolgarske 
prestolnice je v slovenščini uveljavljeno kot 
Trnovo, v Trnovem (prim.: Bogdan Binter, 
Vojteh Štrukelj, Zgodovina Jugoslovenov za tretji 
razred, Ljubljana 1938, str. 64–65). Zaradi zgo-
dovinskega pomena je mesto od 1965 Veliko 
Trnovo (Galina Nalbantova, People and places: 
Veliko Turnovo and its delights. Dostopno prek: 
http://liternet.bg/publish19/g_nalbantova/
people.htm).

33 Sarafkina House / Сарафкина къща. Dostopno 
prek: http://www.jicabg.com/museum/search/
SarafkinaHouseM-e.html.

34 Skoraj vsako bolgarsko mesto ima ulico gene-
rala Gurka. Po njem imenovana ulica v Trno-
vem je vezana tudi na znano podobo iz časov 
bolgarskega osamosvajanja v letih 1877/78: ge-

neral I. V. Gurko na konju, prebivalci današnje 
Gurkove ulice, ki je še ohranila svoj nekdanji 
videz, pa ga navdušeno pozdravljajo.

35 Muzejska jubilejna znanstvena konferenca, 
Sliven, 13.–14. 5. 2008. Obravnavali so teme: 
evropski muzej, bolgarski muzeji v evropskem 
kontekstu, muzeji, družbene spremembe in 
razvoj; problemi učinkovitosti in financiranja, 
komunikacija in muzeji, muzeji v kultur-
nem turizmu, zasebne etnografske zbirke, 
muzeji in nematerialna kulturna dediščina; 
muzeji kot varuhi nacionalne identitete in 
kulturne raznolikosti; novi mediji. Dostopno 
prek: www.museum.sliven.net/download/
programa_135g.doc.


