
 
 

 

"... оня прочут Самуил, който и досега е в устата на българите..." 

Йоан Ставракий, византийски хронист от началото на ХIII в. 

 

В Галерия на окрито пред Народeн театър „Иван Вазов“ от 17.00 на 2 октомври се 

открива изложбата ЦАР САМУИЛ, БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ И 

ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ, в памет на един от най-величавите български владетели - 

цар Самуил, чиято историческа личност и съдба свързваме с героичната епопея за 

независимост на българската държава в края на X и началото на XI век.  

Изложбата показва неразривната връзка на цар Самуил и неговите наследници с 

вековната държавна традиция на Първото българско царство, видна от съхранените 

политически модел, институции, църква, армия, култура и обществени отношения. 

Пълната приемственост между българските владетели от Преспа и Охрид с техните 

знаменити предци от Плиска и Преслав е проследена в изложбата, която представя 

знакови места на българската национална памет - държавните столици, емблематични 

храмове, надписи и образци на средновековната книжнина и изкуство.  

Най-силен акцент в концепцията и съдържанието на изложбата е поставен върху 

личността и делата на "... оня прочут Самуил, който и досега е в устата на българите..." 

- думи на византийски автор от ХIII в.  верни и до днес. На 6 октомври 1014 г. сърцето 

на неустрашимия владетел спира да бие завинаги. Хиляда години по-късно,  ние 

българите, изразяваме своето преклонение пред безсмъртието на  великия воин и 

мъченик за българската кауза цар Самуил. 

Изложбата е организирана с финансовата подкрепа на д-р Милен Врабевски, 

председател на Фондация Българска Памет и със съдействието на Столична община и 

Археологическия  институт с музей при БАН. Автор на концепцията и текстовете на 

изложбата е проф. Пламен Павлов, преподавател по средновековна история във ВТУ 

„Св. св. Кирил и Методий“. Експозицията може да бъде разгледана в градинката пред 

Народния театър до 21 октомври, 2014 г. 

Изложбата ще бъде открита със специалното участие на камерен ансамбъл "Кепитъл 

брас" при Националното музикално училище "Любомир Пипков". 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Информация до редактора: 

 

 

Д-р Милен Врабевски е учредител и председател на Фондация Българска Памет. Той е 

отличен със специалните награди за благотворителност на Българския Дарителски 

Форум „Личност на годината с най-голям принос за развитието на благотворителността 

в България” за  2011 г., и на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ 

„Индивидуален дарител с кауза“ за 2014 г. От 2012 г. д-р Врабевски е член на 

Глобалната инициатива на Бил Клинтън. Лауреат е на наградата на Европейския 

парламент "Европейски гражданин" за 2013 година. 

Фондация Българска Памет е учредена в обществена полза през 2007 г.  с цел 

осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на 

европейската принадлежност на България. Фондацията подкрепя национално 

отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – 

плурализъм, толерантност, автономност и съгласие. Програмните приоритети на 

фондацията се реализират в четири основни направления: 

Утвърждаване на националното чувство у най-младите, чрез инициативи за опазване и 

социализация на културно-историческото наследство. 

Инициативи за борба с демографската криза в България. 

Образователни инициативи за интеграция и социализация на българските общности от 

историческата диаспора. 

Инициативи за изграждане на икономика на знанието и реализация на младите хора в 

България. 
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