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1. J o vens búlgaras do -sudoeste^

0 traje de festa com bordados e tecidos em vermelho vivo e comple

mentado pelo brilho dos adornos metálicos: diademas à testa, cinto com 

fivelas trabalhadas em rica ornamentação*, oblongas, com motivos vege

tais e enfeites na cintura.

Z ~ DANÇAI UPS u~m
Danças dos "Haiduto-s" ' (guerrilheiros búlgaros que defendiam o povo 

contra a arbitrariedade e abusos da dominação osmanli, nos séculos 

passados) ^ yrxtlr^r^h^tritíi,
'InteTpTtrtiída,Ssao som da gaita de fole, nos Rodopes, montanhas ao sul 

da Bulgária. Segundo dados históricos, Orfeu, famoso cantor Trácio que 

fascinava as feras com suas melodias, viveu nos uodopes, na Bulgária.

> >

j_^. Avental da Montanha de Pirin.

H - MÚ-5IC0 $ DAS MONTA HH/rs </)£ HLZVL , _
k.. -tóa-jbôes-,tocando Gaita peculiar, com cabeça de cervo.

4>e5---Mon1:anhâs^de-lSLe-ven. ^pleven - cidade situada na Planície norte 

da Bulgária entre os Rios Danúbio e a ^ontanha Stara-Planina, que divi

de o país em setentrional e meridional.

-V

6. Gaiteiros da terra de Smolian

gitmada na parte media dos Rodopes
<r

7. Dança do Chopluke - Aegião da parte oeste da Bulgária, ao redor de 

Sofia, onde preddmina o grupo étnico MChops" . S característica desta 

terra a indumentária branca, usada.

ir

>

■6.. Dança ^asculina do ltChoplukêtl
bs homens vestem as características calças brancas e coletes azuis da

quela Região de Sofia.

7

7^. "Ratchenitza” vda Trácia%
é a dnaça folclórica mais difundida na Bulgária. Inter

pretada no ritmo 7/16, um dos vários ritmos quebrados tão característicos 

das melodias búlgaras. Essa dança é interpretada em solo, duplas ou gru-

"Batchenitza"

pos ou em rodas. Os trajes que aparecem são fruto de profundas tradições 

locais.

10. Cantoras do Conjunto para cantos e danças dos Hodopes^, >
J Acompanhadas pelos tocadores de "Kaval" - instrumento búlgaro musical^ 

de sopro, como ilauta - a interpretar canções antigas.
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/f D 'il* Lança de Boda Trácia t,—

interpretada por conjunto estatal para canções

12. x:legranzes do Conjunto Gotze-Deltchev — t~r> 
Interpretando danças macedonicas.

/l2 *3* Lagos pefcto da cidade de Smolen,

e dahças folclóricas.

nos Rodopes.

I.,. 'Lazarkas" da aldeia de Pirin, Blagoevgrad

^0 Lazaruvane uso primaveril das solteiras, realizado no "sábado de 
Lázaro", consiste em visita delas às casas;cantando e dançando para ex
pressar os votos de fertilidade e felicidades aos donos. As moças
vestem blusas ricamente bordadas, aventais multicolores e enfeites brilhan 

tes.

'L-5. "Lazarkas" da negiaõ de Sofia.

‘á 16. Moças em traje de Festarda Cidade de Kotel

a Renascença Búlgara e principalmente no século 
XIXjprospera economicamente graças a produção e comercio de tecidos de lã 

para mercados orientais do império Osmanli. Na evolução das artes bálgaras 

Kotel ocupa lugar de destaque por sua arquitetura autoctóna em que é abun 

dante a talha em madeira.

17* Dança Pastoril da ftegião de Blagoevgrad - Bulgária sudoeste.

As camisas e roupas de tecidos brancos (algodão ou lã) são feitas em 

cortes e formas para o t-rabdTrhn dos pastores e lavradores^ pr&morosamen- 

te enfeitadas, passam a ser trajes de festa.

-IS. Os aventais dos Rodopes -

Os Rodopes são bom exemplo da maestria artística com que as búlgaras 

tecem e decoram tecidos.

dà 19. "Ratchenitza" da Trácia _ _ -

Interpretação do Conjunto Estatal para Danças e Canções Folclóricas

// 20. "Tomar água"
— i 0 >

Uso popular do folclore búlgaro que manifesta amor e promessa de casaMB- 
mento que o rapaz faz a eleita, tomando da agúa que ela carregai. ueral 

mente de noite as moças vão buscar agua no poço ou chafariz onde 
ram os rapazeg que desejam beber da a'gua que levam suas escolhidas e, se 

elas o consentem, isto indica o aceite à promessa feita.

as espe-

d a :
nr so

Hfs tl

2C 21. Traje masculino dos Rodoées.
n r\

j
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OS LUTADOR.ES BÚLGAROS ANTAS 03 PRIMEltó 

DO MUNDO

TTIo há outro desporto na Bulgária que tenha trazido tantas recompensas em 

campeonatos mundiais e europeus, jogos olímpicos, balcaniadas e torneios inter 

nacionais, Do mesmo modo, não há outro que em seus dois estilos: clássico e li 

vre, estejam tão vinculados com o povo búlgaro e sua história, lendas tradicio 

nais, etc,
Há séculos, o povo búlgaro tributa profundo respeito e professa imenso amor 

a filhos fortes. Durante o jugo osmanli, prolongados cinco séculos, todo cornbai 
tente búlgaro era símbolo de insubmisso contra o escravizador e de firme fe na 

força invencível do povo. Daí o amor e respeito aos vencedores, que nas lutas 

das ocasiões festivas, dós rivais osmanlis.

com paixão, aos milhaxsHoje mesmo, as "lutas populares" continuam atraindo 

res de espectadores admiradores deste viril esporte.
A luta na Bulgária inicia sua tradição, em forma organizada já, no começo do

século atual, após duras privações e dificuldades por parte de seus praticantes

Nos anteriores anos da II Guerra Mundial, era mais precaria a ajuda que o Estas 
do concedia ao desenvolvimento da luta e, em geral á todos os desportes. Graças 

somente ao fervor ilimitado que sentiam alguns homens fortes pela luta - Nikola 
£etrov, Dan Kolov e outros lutadores, pôde-se alcançar um nível excepcional e f 

acreditar-se diante de todo o mundo com os maiores títulos mundiais.

No transcurso dos últimos decenios, quando foi dado à Bulgária condições fa

voráveis ao desenvolvimento da Educação Física e o desporte, e, em particular, 

à luta. Foram construídas no país salas desportivas e inauguradas escolas des

portivas de luta, nas quais, quadros qualificados - treinadores e especialis
tas - ensinavam e treinavam jovens lutadores. A atividade didático--treinadora 

situou-se sobre bases científicas. Melhor ainda a base material-tecnica.As ci 

dades de Yambol, Jaskovo, Stara-Zagora, Razgrad, Targovishte, Silistra e ou

tras, dispõem de modernas salas desportivas providas de todo o conforto e im

plementos indispensáveis à prática deste desporte. Em mais de 250 cidades os 

seus habitantes estudam e íekxhsüsxx fazem treinamentos a este respeito, que 

são seguidos por 20 mil lutadores. Todos os que se destacam, que desejam supe

rar suas faculdades desportivo-tlcnicas e alcançar uma grande maestria, ingres 

sam nas escolas especiais de luta para jovens adolescentes.
Os cuidades frequentes do Estado, o desejo e esforço dos próprios lutadores 

para elevar sua força e habilidade são refletidos em clamorosos triunfos obti

dos pela Bulgária tanto para a luta livre como para a classica. Atualmente, & 

não há uma competição internacional, na que os lutadores búlgaros não estejam 

presentes e não se classifiquem entre os primeiros. S entre todos os desportis 

tas búlgaros são eles os que obtem maior numero de distinções e prêmios.
"0 caminho de ouro" dos lutadores búlgaros começou de Melbourne (1956), 

quando Nikola Stanchev foi proclamado primeiro campeão olímpico búlgaro, 

tarde conquistaram os títulos de "campeões olímpicos" áos lutadores: Dimiter 

nos Jogos de Roma (1960); ^niu Valchev, Prodan Gardshev, Boyan Radev 
de Tóquio (I96Z4.) 5 novamente Boyan Radev e Peter Kirov no México (1968) e

Mais

Dobrev, 

nos
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e Munique (1972) e ainda nesta última Olimpíada
Gueorgui Markov.

Do^mesmo modo, os Campeonatos Mundiais trouxeram muitas 

res búlgaros. Antes de transcorrer
alegrias aos lutado- 

o primeiro ano da vitoria olímpica -
_ " hetko Slrakov conquistou o Campeohato Mundial celebrado

Estambul (Turquia) em 1957, a primeira medalha de 

de fizeram-se

a mencionada de Stanchev
em

ouro para a Bulgaria. Mais tar

; 1959,i

as maximas divisas
com êxitos xxxxxxxx

_ que se outorgam nas lutas desprotivas. Com êle, Prodan Gardxii
campeao mundial" e Campeão olímpico". Os lutadores Anguel Kazerov e Boyan 

Radev conquistaram em Toledo - Ohio, EEUU os títulos de 

quanto que do Mundial de 1969

shev-

campeoes mundiais, en-

Kru-Mar Del Plata (Argentina) os lutadores P. 
mov e Ivan Iliev trouxeram para a Bulgária as medalhas de ouro. Em 1971, da mes 

ma maneira, Peter Kirov, Álexander Tomov, Gueorgui Markov e Rusi Petrov.

Foram igualmente brilhantes a atugção dos nossos lutadores 

ropeus, como o provam 15 títulos de

em

nos Campeonatos Eu 
campeões da luropa, mostrando de forma contun 

4jente a força e habilidade maximas no máximo torneio continental, 
os lutadores de estilo livre conquistaram 06 

de ouro, 01 de prata e 02 de bronze.

Sm primeiro lu
gar

medalhas &k na Suiça, 1973: 03 
campeões foram Jasan Isaev, 

em junho p.p., os lutadores de estilo classi-

Neste ano os
Kirkor Leonov e Ivan Yankov. Logo, 

co enriqueceram sua valiosa coleção 

ro e 06 de prata.
na Finlandia com mais 09 medalhas: 03 de 

Os atuais campeões europeus da mencionada
ou-

especialidade são:
e Álexander Tomov. Na luta clássica, a Bulgária se si

tuou em 1973 mo primeiro lugar pelas equipes da Europa.

Os espetaculares êxitos obtidos pela escola bálgara de luta xxx causam 
ração e justificado interesse

Jristo Traikov, Ivan Iíolev

admi-
no estrangeiro. Numerosas federações de luta bus-

a Federação Búlgara, celebram-se 

■ e realizam uma preparação conjun

cam e estabelecem contatos mais estreitos com
encontros bilaterais para troca de experiencias 

ta üas escolas-acampamentos.
9 Os lutadores búlgaros voltam-se, 

celebrara no Irã, onde enfrentarão
agora, ao próximo campeonato Mundial, qúe se 

os homens mais fortes do mundo.

D. Mijailov/hr

'«••«M*»’*, mwi. »il.«

u
RECEBIDO

U 5 ih
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TRAJES TÍPICOSO S NA BULGÁRIA

ümaJasl riquezas artísticas maiores do povo búlgaro são seus traces tí
picos. Na o ha região na Bulgaria, por menor que seja, que não se distinga 
por sua composição de costumes que se diferencia, não só pelos cortes dos 
seus trajes mas também pelo colorido e os tradicionais enfeites adicionais.

Dentro da grande,variedade e beleza dos trajes típicos no pais a indu- 
mentaria dos homens e relativamente mais uniforme: e comun o uso do gorro 
em pele de ovelha e cordeifco, na sua cor natural ou tingida em negro. Na 
Bulgaria noroeste predomina o uso das roupas brancas. É lindíssima a combi 
naçao, sobretudo de culotes brancos e os enfeites lineares de sutaches pre 
tos. Nos joelhos e coletes azul-escuro com os mesmos elementos decofcativos 
em branco na parte dianteira e nas costas.

Na maior parte do país a indumentária masculina e escura e abundante
mente adornada eom sutaches negros. As KHdansss nuanças, do marron verme
lho ao negro, os diferentes modelos do uso das faixas nas cinturas, o mo- 
df de vestir e levar, algumas vezes, peças e outras peculiaridades, criam 
variedade inesgotável neste grupo étnico, completada ainda mais pela presen 
ça de coletes em varias cores em algumas sub-regiões. Todos estes trajes ti 
picos conferem ao homem orgulho e dignidade pessoal de nobreza, da disoosi- 
çao para competir na estetica da indumentária.

Nestas, ^mesmo curtas linhas, imprescínditrel falar mais sobre as vestes 
femininas búlgaras. Imaginados sobre o mapa da Bulgária, os trajes femininos 

A apresentariam o pais como um mosaico inigualável por seu colorido e primor 
w das figuras. Sem podermos abranger nem ump, psquena parte desse quadro para 

o que seriam necessários mais de cem painéis característicos, mencionaremos 
apenas os eventuais, brilhantes e pesados tecidos^de seda e ouro e as blu
sas bordadas, os chapeis pomposos e assemelhados à borboletas das búlgaras 
de Banat, ou que com seus lenços brancos ao alto da cabeça^ os aventais mui 
ticolores e coroas que lembram auras, as mulheres das regiões de Pleven, Si 
vistov e Nicopol se apresentam; ou nos aventais em branco e preto das mulhe 
res de Russe ao passo que na Dobrudja os aventais lembram jardins com flores 
brancas de diferentes tipos e enfeites e os vestidos, principalmente em rosa 
avermelhado, se completam com os lenços em cores quentes e cachecóis em arco 
-iris.

EXE

Um lugar particular ocupam os trajes nas terras do leste e ao norte da 
montanha de Stara-Planina - que divide o país setentrional e meridionalmen
te - ali os lenços são sempre brancos, compridos chegando ate a cintura, so
bre os coletes negros e também compridos. Os trajes da região Slivene e Yam- 
bol, na Bulgária sudeste, lembram, pela predominância das cores claras 
dia de^sol primaveril ou um pomar em florescência. A indumentária das mulhe
res tracias distinguem-se, com suas túnicas negras, aventais xadreses e len- 

áfc ços compridos soltos ãs costas. As mulheres búlgaras das montanhas Os Rodo^EE 
w pes trazem suas túnicas ricamente bordadas em ouro e prata e usam uma jaque

ta e aventais xadreses em laranja. Ao passo que, as búlgaras-maometanas, da 
mesma terra ostentam trajes específicos listrados, em que se impõem as cores 
rosa e vermelho. A região que abrange a montanha de Pirim e a bacia do Stru- 
ma, a sudoeste, oferece variações em trajes nos que se salientam, sobretudo 
os aventais multicolores, as roupas igualmente coloridas e cuneiformes. 
amplos lenços, também em cores, soltos às cestas, e, sempre com abundantes 
enfeites em prata, no busto e cintura, e vestidos estilizados em verde e la
ranja.

0 oeste búlgaro se apresenta dignamente pio traje da região de Sofia, 
correspondendo, por seus adornos? à indumentária masculina: o colete negro 
ou azul-escuro, com grandes enfeites lineares brancos e as mangas^de camisa 
compactamente bordadas. Nos búlgaros, ate as vestes dos velhos, não deixam 
de ter uma flor^natural ou outros enfeites.

0 caleidoscópio do colorido dos trajes femininos e incrível, sobretudo 
nas regiões multitudinárias, que se formam por^uso e eostume, relacionados 

"frequentes festas familiares ou comunitárias: quase sempre combinan
do com danças e cantos e outros passatempos.

A dança"típica búlgara, o "horo", especie de^roda, e acompanhado de can
ções interpretadas pelos participantes ou com^musica em instrumentos folclo 
ricos: gaita de fole, "kaval", "gadulka", especie de alaude e bumbo. A*exu
berância das vestes búlgaras femininas, correspondem também^as fantasias de 
usos carnavalescos e sãç igualmente variados os usos nos diferentes cantos 
âôl^ârf e luEar na epoca da quaresma na Bulgaria leste e, no ano novo, na

um

Com

com as

Hristo Vaearelski
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í i1 Ccc. p 0
áxta -“ãeEa Xo a ftltiraoe dog o tres aÜoa en Buig 

ei turismo internacional bsjo ia divise ,fBl turismo, tarea 

nacioflgd". isn eate sentido ae eats elaborando un programa 

complojo hasta 1930, eti ei que se prevê reeouatiuiz y moder

nizar ia base turística exinteate en ei litoral dei «ftas 

ttegro y ea ias zonas centraiea dei país, gazantizar mayor 

confort y comodidades y mia iugarea de eatreteairaiento. Al 

mi amo tiempo ac impoae ia idea de ace car ai mêximo a ia rie- 

turaleza ? a loa turistas

Se prevê haata 19BC ia eona rucciôa de nuevoa centros 

de veianeo eu aueatxo litoral ai sur õe Varria y si aur de Buz- 

gaa, con una oapacidad de mês de 50 000 plazaa cada uno de 

eiioa. Al mi amo tiempo seguirá ia con st r uccíêri de nuevoa ho- 

teies, moteJLes, baineoaaaatorioa, etc. ea ioa centros tarais Ia a 

y montadoaoa*

ae prevê aaimlamo, que une graa parte de ioa eaificioa 

e inatalacionea turísticos que solo aori utilizados 

temporada de verano, acoptarioa para au expiotaciôn durante 

todo ei s^o. La baae material lig^e<a existente ae prevê con

centraria eu diferentes pobiecioaes para loa que paaaa 

aua vacacionea, creêndoae laa condiciones propicias para 

que diapongan de todo ciaae de aervicioa necesarioa.

La loa Sltimoa 3 o 4 aioa uno de ioa aegoa carocteríati- 

coa dei turismo internacional en Buigszia, y que odquiere ca

da vez aayorea proporcione a de viesarrolio, aon iaa foi ma a

dessrroila

y s loa que paaan sus «acacionea.

en ia

zeietivamente rtuevaajsutoturla&o, ei turismo coi motivo de

week-ead y ioa díaa de deacanao ycoagreaoa, viajes en Lm 

feativoa~y en zeiaclôn con diferentea eventos de caracter d@-

«ate sentido ha. que destacar eipo.i t ivo, o uit ur i i f etc. 

papel tan importante que deaeüpefta ia activa colaboraciSn
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eutXQ Bulgaria, Grcôia* Bumaaia* furquía y fugoeaiavia 

irsasforaar ia «'eaíaaula Balcânica m zona única de turismo 

i^ato contribui*ê s elevar ei aâaero 

íietag y facilitais ei acceao 

turia m ®& a i op o rt anta a 

iessa, geografia» cultura, hiatoria, etc.,

para

• • *

y cl iatercambio de tu- 

a loa numerosos ceruross de

por au valor ieapeeto a ia astura-

paia ofcteuer dei
••

turismo mayor@a gaaaaciaa para todos i a palas -• balcânico 

liK loa préximoa sffoa st prevê intensificar 

bio mutuo

í*

ei iateresm-
y lograr atraer myox número de turistas de pai- 

363 PiSximoa x y iejanoa, y organizar itiaerarlos toríaticoa
.

cô&bi&sdüs para viaitar varioa paíaea baicSaicos.

XXX

iodo dica que 1974 aerê ua aífo de sayor auge par© ei 

t uri amo en Buigar ia. de prevê que ei a úmero de turistas ex- 

trsnjeroa que viaitea ei paia iiegue a 3.600 OCO .

Buigeria hs emprsadido ya ia r ta dei gran turismo,
. # uaa

viftiêadoae cada dia aâa en aa paia de actividad turística
muy variada durante todo ei aío.

i

coa-
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iiA masfiAiizA &)&uni>aria np bulg/i-íia.

Nikolai Cholakqv

Bn los últimos 30 aâos ia escuela búlgara ha pasa?- 

do por varias etapas de desarrollo. La primera camprende 

el período entre 1944-1959» en el que fue efectuada la pri- 

eeestrueturacién dol proce30 didúctico. La Lôy para 

la eMzftenss& de 1948 reafirmo loa princípios y bases demo

cráticas de la nueva escuela. Sn esta fase fue liquidado 

totalmente el analfabetismo en el país y so introdujo la 

enseftaasa elemental obligatoria (7 grados).

La fase siguiente se inicia en 1959 con la adopciún 

üe la ney de vincular más estraehamente la escuela con la

vida y termina en 1965. Sn dicho período los esfuerzos de 

los que trabajaa en el sector de la instruccién eotuvieroa 

orientados a conjugar la enseúansa con el trabajo y al 

establecimiento de un amplio caracter politécnico de la 

miraria. Fue roo introducidas asignaturas especiales que am- 

pliabsa el horizonte politécnico de los estudiantes. Se me-

jorô asi4ismo la enseôanza respecto a las ciências na tu ra

les y las matemáticas.

Sn el período 1960-1964, se pwcedlô a la reforma 

de la escuela elemental, pasando la duraciòn de los estúdios

mera
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d© 7 a 8 aúac . liste hecho se vinculê, ademÊs» a un grau au

mento de la base materiais gabinetes, talleres, etc# Al

margen de la escuda de ccho aflos se creô una amplia red de 

centros de
La actuai estructura dei sistema de ensefianza secunr- 

daria en Bulgaria comprendes educacèôn preescolar, ensefion- 

sa primaria dei I IV grado; ensoíiansa elementaX obliga- 

toria, dei I al VIXI grado, escuelas profesionales técnicas 

de des aflos de estúdios; institutos de enseúanza media 

(IX, X y XI gradas); escuelas técnicas de cuatro aflos* oscu0™ 

las prof esianales técnicas de tres aflos de estúdios#

La aspiracién do la áuventud búlgara a posoer cono- 

cimie ntos as muy grande# KLlo lo doouestra el hecho d© que 

el 98,8 por ciento de los que lian terminado ol VIU grado 

siguen estudiando# De ellos el 23 por ciento ingresan en 

los institutos, el 20,6 por ciento, on las escuelas medias 

técnicas $ el 59,2 por ciento en las escuelas profesionales 

técnicas y sêlo un 11 por ciento en las escuelas profesiona

les técnicas de dos aôos# Ahora en las escuelas profesiona

les técnicas y las escuelas medias especialos se proparan 

cursos en 328 especialidades#

]Sa las 3926 escuelas de instrucolén general que 

OKlsten en el pais astutíian mês de un rnillén B60 mil aluo- 

nos#

A ixjrtir de3. aâo escolar 1961-1962 en muchas escue-

las ompesé la formaciétt de clases de fisica y matemáticas#

Pn. el x?ais iiay 28 escudas en las que se estudian matenúti— 

de las c uai es a escala nacional; escuelas paracas una

ienguas extranqeraas ruso, inglês, alemãs y francês#
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Qq dedican cuidados especiules a los aluímos que 

muestran un talento particular# farte de ellos participou 

on los Certúmenos Nacionales de Creaciòn Gientifico-iéciiica 

do ia Juventud, en Ias eaupeticionos do matemáticas, física, 

química,etc# ün relaciúa con estos alumnoe han sido creadas 

uelas especiales adjuntas a los centros superiores de on- 

miontras que algunos de estos escudiantes 

están incluidoo en colcctivos dirigidos por científicos#

Gn este sentido realisan una actividad eficiente 1 

clones centrales y distritales de loo Jòvenos túcnicos y

aprobiòloros, 1 as casas de pioncros, etc#
jn los últ&ios 3 5 4 aiios so han dedicado lauchos es* 

fuersos a re est ruc t ur ar, perfecciooar y modernizar ôl p ro
de ia enseílauza en las escuelas existentes# Al nisno

dsta-

ceso
tiempo se ha iniciado ia preparac iôa para crear^ la nuova 

escuela media de dies grados, politécnica y de 

único# i.ue de decirse que es a partir dei orlo escolar 1973~ 

inicia su creación#

uela de tipo nuovo para todos les Jòvones

tipo

1974 que

Bn la

acogura una prei*raraci&n única do enseúonza general#se
Adeiiicks, para los alumnos dei VXXX# JX y X grado se esüabloce 

la opciún obligatoria entre distintos sectores de prepara- 

ciôn y la. eloeci&n facultativa# dst o permitirá ampliar ei 

horizonte de los aiuonos y desarrollor sus capacidades#

Las nuevas turcas planto adas ante la eneefüanaa de- 

terrinan y la ves los componentes fundomenta3.es dei proce* 

bo didSctico: adquirir marrar canaidad de conocioientos y 

aptitudes en orden a los elementos de la ciência; ampliar 

la preparaciòn laboral-poli úcnica y profesional y ol sis*

toma de métodos para el estúdio y orientaciòn on los fenò-
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manos sociales*

oan los esfuerzos conjugados de los especialistas
dei Ministério de Xast rucei 6u 1 áulica, ei instituto de ia- 

vestigaciúa cientifica sobre la instruccifsn y un amplio 

circulo de científicos y profesor-es ha sido elaborado el 

piar», y ol coubenido de estúdio© de la uuova escuela media 

de dies grados, politécnica y de tipo único*

.dn el sistema única de erta&âftusa ocupam un lugar im

portante las escuelas técnicas en las que se ingreaa daspuêa

de terminar la enseàa&sa secundaria* filas foman un subsia- 

tema independiente, con su prepia nomenclatura 

eialidades y una rad do astublecimiontos do onseíiansa*

Hasta la total fomaciòn de la nueva escuela
politécnica, do tipo único, los centros de easeúansa proáte- 

sional no solo serán consertados, sino que se dedicarún 

cuidadoe a su reforaamieijfco* Loa centros prufesianales de 

estúdio adjuntos a las onprosas y los ccsüplojoe aiproindus- 

triales sg ocuparaa, sobro todo, de elevar ia calificaciúa 

y la eaasa&sas a ue los obroros* La tx*ansici6n hacia las 

movas qsvkwIos técnicas dospuús do la onucítanaa sqcui>* 

daria scrú gradual*

espe-

d a c
recebido
■"Mjij 15 m

TW~
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-63. Sofia, capital da Bulgária, é uma das cidades mais antigas

da Europa,. #s vestígios mais remotos mostram que lá existiu 

alguma povoação ma peimeira metade do período neolítt» (Zi.OOO 

anos antes da nossa era). Na foto, ao fundo, o templo-monumento 

"Alexandre Nevski» (Alexandre das Neves),-cujas cápulas são em 

outo, e no qual subsolo encontra a famosa cripta que contem 
uma das mais importantes coleções de ícones do

se

mundo.
Yi ‘>'fl to cJ o KAUSÊlf B T

OU. Plovdiv,
ú\ fj © <itl$ I-vmíS»C-K rp0Ve

b'-1 1 ■i a h vo - »r-cc-s a
a segunda cidade em importância,na Bulgária atual, 

surgiu como povoado na época neèlítica e continuou 

Bronze e do Ferro. Em 3k2-kl antes da
na era do

nossa era, a povoação
foi conquistada por Felipe XI, o pai de Alexandre Magno, do

recebeu o nome KMXXHpí Felipopole, e foi centro da antiga Trá- 

cia. Em Plovdiv

que

se encontra o Museu Etnográfico, ocupando belís 

sima casa^antiga (foto), expressão do genío criativo-artístico 
do povo búlgaro.

Tód D7 v
Fundado há quase^1.300 anos, (em 681 a.n.e.) 0 Est.do BÚlga 

royja na décima centúria^teve o seu século de Ouro da Cultura 

Nacional, antecipando-se desfia maneira, cronologicamente, aos 
auges artísticos da maioria dos países europeus. Preslav, capi

tal do país, foi durante o primeiro reinado búlgaro, centro ar- 

tístico-cultural nacional. 0 ícone cerâmico da foto 09- São To 

dor Stratilat, da antiga capital búlgaraPreslav, sec. 09-10. 

obrav de realismo e força expressiva surpreendente 

ta o cume da arte iconográfica búlgara de
, que represen

então.

10. Perto de Sofia sa encontra a Igreja de Boyana, construída 
em 1259. Por seus afrescos valiosos

, representa um dos monu- 
mentos mais importantes do espírito criativo búlgaro. A intrusão 

de alguns elementos realistas alheios 

vai europeia, fazem pensa#
aos cânones da arte medie-

certa antecipação cronológica da 
i\ „ renascença italiana. fragmento dos afrescos

em

_ __ da Igreja de
_pyana, representando Dessislava, esposa do nobre búlgaro Kaloyan.

/r- 12. Numerosos artistas búlgaros deixaram
valiosos testemunhos de 

sua mestria em paginas de manuscritos livros. Miniatura do evan 

elho do Tzar búlgaro Ivan Alexandre (1356).
f % A
5.• i^\ O

REOÍBIDO
^ i\i 5 n A
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-13• 0 Mosteiro de Hila - o maior mosteiro da Bulgária - Funda

do no século X, foi destruido e incediado várias vezes, No 

seu aspecto atual foi reconstruido no começo do século XIX, 0 

Mosteiro de Rila situado num dos recantos das montanhas , que 
lhe emprestou o nome, foi importantíssimo centro de atividade 

artístico-cultural do país e, como precioso monumento da arquJL 

tetura nacional búlgara, ele atesoura numerosos afrescos e íco 

nes dos mais apreciados no país.

r/^l/4.. Detalhe do Interior do Mosteiro de Rila em que aparece par 
te do pátio e da arcada com seus afrescos-ícones, 0 Mostei

ro de Rila, por sua beleza única, é visitado hoje por seus conhe 

cedores das artes e turistas estrangeiros, cujo número, atualmen 

te ultrapassa a 3 milhões de pessoas,

O- '■ fL Aí
15, A criatividade do povo búlgaro deixou admiráveis obras pri-

de artistas anonimos nos séculos passados, quando expressa 

talentos em base, principalmente, de motivos religiosos. 
Na £©&©; exemplo excelente da arte búlgara do século XVIt ”0 Evan 

gelho de Krupnik" - guardado no Museu do Mosteiro de Rila.

Ç o to Bro, ulc c

m mas

vam seus

15.A. 0 Mosteiro de Batchkovo, que data do século XVI, está situ§

- a montanha onde nasceu e viveu o cantor Tráciodo nos Rodopes
Orfeu - é conhecido por seus afrescos. A foto mostra parte dos que 

aparecem no refeitório do referido Mosteiro.

17. Talha em madeira (detalhe) do altar da Catedral da cidade de 
Pasardjik na que aparece exuberante ornamentalística vegetal - 

onde se entrelaçam elementos laico-religiosos - São Jorge matando 

o Dragão.

A 0

'roto

- 36. A gaita de fole é um dos instrumentos típicos da música folcló 

rica búlgara. Agora, nos certames da arte folclórica em que se

vale da montanha dezenas de milhares de pessoas de todasreunem num
as idades^ do país inteiro, onde são frequentes os conjuntos forma

dos de até 3°0 gaiteiros.

37. A Bulgária surpreende com a riqueza de sua s danças folclóri

cas cujos ritmos peculiares, em base de tempos quebrados, 5/8 f 

10/8, 11/8, 12/8, 13/8, lít/8 que requerem um sentido especial para 

rítmica e força física, pelo seu dinamismo. Parte de um conjunto 

de danças e canções folclóricas (foto) em que se pode apreciar a 

beleza dos trajes típicos da região de Sofia.

a
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^>8. Tradicional centro de artesanato búlgaro no passado, Kotel e 

uma das cidades que apresenta especial destaque na tapeçaria 
búlgara - hoje conhecido o tipo de tapete que lhe leva o nome: M 

tapetes de Kotel”. Na vida artística búlgara Kotel é também conheci 
da pela sua arquitetura, talha em madeira e passamanarias./ Na foto 

//3 - 'jovens em trajes nacionais característicos da óidade de Kotel.

39. A arte folclórica búlgara ocupa lugar de destaque na educação e 

vida da juventude búlgara, que continua as seculares tradições de 

seu povo. 0 Coral Infantil do Comitê para •Lelevisão e Radio - pre
miados em importantes certames nacionais, interpretando uma canção 
folclórica e exibindo nos trajes, toques folclóricos baseados nos 

lindos bordados nacionais.

k3• A antiga beleza dos enfeites que adornam os trajes nacionais 
búlgaros (característicos), são utilizados na indumentária atual 

a que, estilisticamente modernizados, dão toque nacional inconfun
dível. LÍli Ivanova (foto) figura máxima da canção popular búlgara, 

portadora de numerosos prêmios internacionais, foi participante no 
Festival Internacional da Canção em 1970, no Rio de Janeiro.

07. Baixo-relevo de cavalheiro, talhado numa rocha e conhecido como 

o ”Cavaleiro de Madara" (século XI) ura monumento da cultura búl

gara.

/} ..kl* As obras dos menores pintores búlgaros são exibidas em muitas s 
exposições no estrangeiro, inclusive no Brasil.

57. 0 conjunto ”Albena”-e um dos mais novos centros turísticos na 

Bulgária onde as modernas concepções sobre a arquitetura acharam 

uma feliz solução.

30. A Bulgária I conhecida como produtora de óleo de rosas - o úni- 

co no mundo a cultivar a rosa como planta industrial, a BtiLlgaria 
tem na rosa importante matéria prima para as industrias cosméticas. 

A cultura da rosa está concentrada no Vale das Rosas. Nota interes 

sante: para obter um kg de óleo dé rosa, são necessárias 03 tonela

das de pétalas.

./<9_-Fatos Colheita das rosas.no Vale das Rosas.

- 55* 0 relevo variado da Bulgária e a riqaeza vegetal determinam uma 

grande beleza paisagística que abrange desde os picos ,sempre co

bertos de neve>até o soleado Mussàla, ponto mais alto da península 

balcânica.
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20. 0 combinado petroquímico perto da cidade de Burgas.

25. Sala de comando na fábrica de fertilizantes nitrogenos proximo 

a Stara-Zagora.

3-v

29. Colheita do trigo no complexo industrial de Mikhailovgrad.

; 1 - 32. Vinhedos cultivados industrialmente em Pirgovo, distrito de Russe 

21. Sala de trabalho na fábrica de semi-condutos em Botevgrad.

22. A mina de carvão em Tryanovo.

18. Monumento típico em Stoletov, homenagem aos russos e búlgaros 

que libertaram a Bulgária da dominação osmanli em 1878.

1*0. Para os entendidos em Bale, Varna e o lugar onde se realizam im

portantes festivais, internacionais, que consagram talentos no pal 

co mundial. 0 Festival de Bale, em Varna, simultaneamente, oferece 

conferências teóricas a respeito desta arte e e apreciado também como 

valiosa troca de experiencia. Na- -foto:, Ã jdupla búlgara*,Mariana Deneva 

e Peter Koldamov em sua participação no l'estivai Internacional de Bale 

em Varna.

/

: - 53. Yordanlta Blagoeva, campeã mundial detentora de Medalha de Prata 
nas Olímpiadas de Munique, categoria Salto em Altura.

ã\ - 5$. Vista parcial do conjunto balneário "Beira do Sol".

_ _ _ P/;f. - ► _ • - -
5V/~56. A. *0 Litoral búlgaro do Mar Negro, tem lindas praias.

1^. A cidade de Triavna, que surgiu no século XII, mais tarde se afir' 

mou como importante centro de artesanato búlgaro, destacando-se 

talha em madeira.

Naf oto: Fragmento do teto em madeira (da Casa de Daskalov, Triavna.

52. Gueorgui Kostadinov - Campeão Olímpico na categoria ate 51 Kg 

em Munique, 1972.

A arte operística búlgara e amplamente conhecida, inclusive no Bra 

síl, e seus representantes cantam nos palcos os mais famosos no mun 
do. Na.fetos 0 faaixo Nikolai Guiaurov, como Boris Godunov, da mesma 

opera.

* v

a

3*-
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06. Vista do bairro “Rupi" era Varna.

,??, A montanha de "Pirin” é um dos lugares preferidos dos amantes da

natueeza. Um dos encantos de "Pirin" e a mudança de sua paisagem nas 

quatro estações do ano, que renovam, constantemente a paz da velha 

montanha.

U2. 0 pintor Vladimir Dimitrov, 0 Mestre, - 1882/1960 - é o cantor do 

campo búlgaro.

51* .jA Bulgária vem realizando grandes sucessos no desporte e atualmen 

te está entre os melhores do mundo, nas várias modalidades: haltero 

filismo, luta livre, olímpica, ginástica feminina, fcítmica, volibol, 

atletismo feminino, etc.fpossuindo muitos campeões e recordistas mun
diais olímpicos e europeus^ Pela quarta vez consecutiva a seleção búl 

gara participará nas finais de campeonato mundial de futebol. Nos úl

timos jogos olímpicos em Munique,a BÚlgariax ocupou o oitavo lugar 

pelas medalhas conquistadas, deixando para trás muitos países de gran 

de tradição e prestígio esportivo.

3g Na foto:. Maria Guigova, tricampeã mundial de ginástica moderna e 

capitã da equipe búlgara.

08. As terras búlgaras herdaram antigas e ricas tradições culturais 

de diferentes povos que as ligaram ao resto do mundo e determina
ram a fisionomia peculiar da cultura búlgara, Lá, em diferentes épo

cas viveram os trácios, romanos e bizantinos. Há quase 1.300 anos, 681 

antes da nossa era, surgiu o Estado Búlgaro da aliança entre tribos 

eslavas e proto-búlgaras.

Dunnte essas 13 centúrias, Bulgária atravessou períodos de flo

rescimentos e decadencias. Sobre sua cida, arte e cultura, ao largo 
dos séculos, contam numerosos monumentos históricos e achados arqueo

lógicos, espalhados em todo o país: sepulcros trácios, vestígios de

cidades romanas, ruinas da antiga capital e das demais subsequentes, 
das igrejas e mosteiros, e dos afrescos alí encontrados.

— Lage de pedra com imagem de leão, datada de 09-10 a.D., encontra

da na cidade de Stara-Zagora.

V o _  ck $
56. Nos últimos 15 anos o turismo nacional e internacional teve excep

cional desenvolvimento. Atualmente mais de 3,5 milhões de turistms es

trangeiros visitam a Bulgária .atraidos pela beleza do ipar e da montanha 

a originalidade e modernidade dos hotéis,a gostosa cozinha nacional, 
apreciada nos restaurantes típicoi, os numerosos monumentos históri

cos e a hospitalidade do búlgaro. São conhecidos no mundo inteiro os 

conjuntos balneários à beira do Mar Negro: AS Areias de Ouro, Amizade, 

Beira do Sol, Albena, Russalka. Foto das “Areias de Ouro'1

pie
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—$0wVarria* cidade a Beira do Mar Negro, conhecido centro de importan
tes kkh promoções científicas e culturais de caráter internacional, 

aléip de grande foco de turismo igualmente internacional. 

ijsl - -Na foto: Palácio da Cultura e dos Esportes, em Varna, local da reali
zação do XV Congresso Mundial de Filosofia, X Congresso Mundial Olím

pico onde compareceram representantes de todo o mundo, inclusive de 

brasileiros

11. Velico-Tirnovo foi a capital do Segundo Reinado Búlgaro que existiu 

durante a Idade Media.

2-Foto* Detalhe das ruinas da antiga capital.)

lí3_ 28. Recebendo instruções pelo rádio, sobre o trabalho a ser desenvol

vido.

^ -54* Colheita do algodão , no distrito de Haskovo.

^3- 23. Sala do Centro de Galculadores junto ao Comitê Estatal de Planeja

mento.

r-U8* Alunos da Escola Media Politécnica "Liuben Karavelov'1 em aula
'A v 0 .

de Francês. (Nota: no verso da foto esta o nQ 60)

V h/\ 2*6. Exame de controle de uma criança.

> f ~ kk* Exame de doente no gabinete funcional do Hospital "Dra. Maleeva-Ji\ 

kova'*

*r- U5» Tratamento de paciente no Hospital Oncológico, em Sofia.

Pl|. Laboratório do Instituto de Pesquisas e Projetos da Industria 
Eletrotécnica junto à fábrica "Vassil Koralov"



«
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RS 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS - MARGS 
EMBAIXADA DA BULGÁRIA

Cêm a honra de convidar Doiia Excelência e"
ExcelentlUlma -partilha para a inaugnraçclo da exposição

"Dmag.eris da CBulgArla"
Otluécu de Arte do rRlo Grande dodia Ç de julho, terça-feira, àó 20 horai, no 

Sul, Av. Senador Salgado pilho, 235 - 1.° andar.

Cita moitra integra ai comemoraçõei do 'Biênio da Colonização e Jmlgração no 
Bio Grande do Sul.

Período da expoilção: 9 a 21 de julho

Porto Alegre, junho de 1S7-4
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. Vi3JORNAL DO COMÉRCIO

Dimensão PAULO BECCON

IMAGENS DA BULGÁRIA

Bulgária. A exposição, Que |^ra do gul se constitui de 82 ,pa^' 
onização e Imigração no Rw[ ^ra^ representada, principalmente,wgmmM
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Através de fotos, uma 

mostra da arte búlgara
f.T ?/*/*?

bizantinos, que se incorporaram ao 
acervo artístico daquele país.
A presença da iconografia é por isso 
uma constante, com predominância 
no período de dominação dos Osmanli. 
de origem muçulmana, que durou 
cinco séculos, a partir de 1396. A força 
espiritual dos búlgaros, durante 
aquele período, se expressou através 
do folclore, alicerce fundamental do 
espírito nacional, tornando-se um mito 
importante e significativo. Mas, apesar 
das influências apontadas, se pode 
perceber, através de uma análise 
das manifestações artísticas e folclóricas 
da Bulgária, um intenso sentido 
de individualidade cultural.
A exposição “Imagens cia Bulgária” 
apresenta um panorama da força criativa 
do povo búlgaro, sendo uma excelente 
oportunidade oferecida aos porto- 
alegrenses para. através desta série 
de fotos, ter contato com os valores 
artísticos e culturais daquele pais.

Integrando as comemorações do Biênio 
da Colonização e Imigração do Rio 
Grande do Sul, o MARGS inaugura hoje 
às 20 horas, a exposição denominada 
■Imagens da Bulgária”, constituída por 

81 painéis fotográficos sobre a 
arte popular daquele país. Esta é uma 
promoção conjunta do DAC-SEC e 
Embaixada da Bulgária, devendo 
permanecer em Porto Alegre até o 
próximo dia 21.
A Bulgária, país balcânico, era um dos 
corredores que, na Antiguidade, 
ligava a Europa ao Oriente. Este fato 
determinou a penetração de diversas 
correntes culturais em seu território. 
Por sua vizinhança com a Grécia e 
a Romênia, também recebeu destes 
países influências culturais.
Antes de se transformar num Estado. 
681 D.C., a região que hoje integra a 
Bulgária era dominada pelo Império 
Romano do Oriente. Daí recebeu a 
influência da arte e dos costumes

.
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Imagens da Bulgária em 

exposição no Museu de Arte
taca-se na arte da tapeçaria, 
sendo muito conhecido pelo ti
po de tapete que lhe leva o 
nome.

Famosa pela sua arquitetura, 
bem como por seus entalhes 
em madeira e passamanarias, 
a cidade de Kotel está assim 
muito bem representada.

— Fragmento do teto em ma
deira, da casa de Daskov, 
Triavna.

O Departamento de Assun
tos Culturais da Secretaria 
de Educação e Cultura e a Em
baixada da Bulgária, inaugu
rou quarta-feira última, no 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, a exposição de fo
tografias “Imagens da Bulgá
ria”.

A referida mostra permane
cerá até o dia 21 do corrente 
na sede do MARGS, à Av. Sen. 
Salgado Filho, 235 — l.° andar 
à disposição do público inte
ressado.

Entre o material em expo
sição figuram: Jovens em tra
jes nacionais característicos da 
cidade de Kotel. Esta cidade, 
trodicional centro de artesa
nato búlgaro- no passado, des-

Outro centro Importante do 
artesanato búlgaro, a cidade de 
Triavna surgiu no século XII 
e desde então tem se destaca
do, salientando-se a talha em 
madeira como uma de suas 
características mais importan
tes.
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IMAGENS DA BULGÁRIA
Em prornoção conjunta, a Se- em 130 pinturas e 70 desenhos que assuntos que já comentamos mas 

crecaria de Educação e Cultura, a> abrangem todas as fases do artls- tornamos a reept r — a p ro.gr a-
fravés do Departamento de Assun- ta. Juntamente com a mos.ra se- mação. Por incrível que pareça a
tos Culturais e Embaixada da rá lançado outro livro de Rober- Galeria Cosme Velho — que este 
Bulgaria, estão realçando ate o to Pontual, desta vez sobre o pró- ano já apresentou Arcangelo Ia-
dla 21 deste mós no Museu_de prio Jenner Augusto e a arte mo- nelll e José Paulo
Arte do Rio Grande do Sjjj Moreira

a mos- dema na Bahia. Lamenlavelmen- Fonseca — tem toda sua progra- 
ra “Imagens da Bulgária". A ex- te não veremos mais essa expos - mação para 74 e 75 completamen- 

posiçao conta ccm 81 painéis foto- ção que depois de São Paulo será te pronta acertada e divulgada 
gráficos sobre a ar'e popular búl- mostrada para o Rio e Salvador. De bom' gosto extraordinário, a 
gara (com seus ícones) e seu foi- par da gentileza, o catálogo-agen-
clore, fazendo pano das comemo- MAIS DOIS ATELIERS da que a Gaeria envia para seus
rações do Pónlo da Colonização e clientes e am‘gos no início de ca-

ra^a° ?° '-,rBnc*e do Sul. A exemplo de Zoruvia e Vasco da ano, trazendo gravuras dos ar- 
Allas, por falar nessas comemora- Guma. Astrid e gravadora Maria tistas programados e de outros de 
ções, a Galeria Guignard estará I/iês K.ieman inaugurará ateller ein seu vasto acervo diga-se de pas- 
mostrando. entre 18 e 24 de Julho, sua própria resldênc a, mantendo sagem que é da maior seriedade 
a3 obras de Jorge Paez Vilaró co- em exposição permanente todo c Importância. Ins‘alada no n° 
m_o parte das festividades, apenas seu trabalho. Também no mesmo 1579 da Alameda Lorma. a Gale- 
não tendo caráter comercial. esquema está montando seu "ate- ria Cosme Ve'ho

Her" o desenhista e pintor Weber importância
que, em breve, inaugurara 0 seú Paulo, expondo contnuamen e o

grandes nomes da arte tnterüacio- 
nal como Maria Bononi e Anto- 

Sob a coordenação sempre c- EXEMPLO nl0 Henrique Amaral. Seria reco-
ficlente do crítico Roberto Pon- mendável que os responsávrls pe-
Dial, o Museu de Arte Moderna de A Galeria Cosme Velho, dc São las nossas galerias dess2m uma 
>ão Paulo inaugura hoje uma re- Paulo, que tem. á sua direção Ar- olhada no esquema de galer as 
mspectlva do pintor e desenhis- thur Octávlo Pacheco e César Luiz desse gabarito para ecl c'r-' e nr 

. Jenner Augusto da Silveira. São Mello, á um bom exemp o a ser mesmo nive! de 
30 anos de trabalhos.

da

é a de maior 
no Estado de São

RETROSPECTIVA DE JENNER 
AUGUSTO

COSME VELHO: UM BOM

profiss.or.a lzr
mostrados seguido pelas Galerias gaúchas cm ção.

11 do iulho de 1974 - Quinta-feira
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Imagens cia Bulgária
Porto Alegre tom tido mostras internacionais de cartazes e 

fotografias dos países mais diversos e esses do Japão até a Po- 
loiy.a e resta temporada o Museu de Arte do Rio Grande do 
Su • e'n_, 5Ua pequena e transitória sede alugada e à espera da 
prometida sede própria, vem fazendo desfilar mostras de carta
zes da Holanda, de Images Francaises cHEpmal e atual a mos
tra de Imagens da Bulgária.

A iconografia cultural da Bulgária é rica, como a de todas 
os países da F-*Topa Oriental.

Tradieao e singularização em arte mira e no folclore aqui 
a temos em propostas ilustrativas, em que não falta o substratum 
íaío ™rCl' tura histórica: a arte cristã oriental, assim como em 

em C0I'es 0 folclore búlgaro com a indumentária tí- 
1anras dof ‘ haidutos”, os músicos montanheses. os 
da„ teP? d®. Smolían. a variedade das danças do 41cho- 

. a, yatcnenitz”, as cantoras dos ‘Todopes", as danças 
T^cia; ccníul}tos diferentes de dança, festas urba- 

"u ?JPIaLS'. Nao xal-tam fotografias em preto e branco de tem- 
mo, museu, ícone, fragmento de afrescos, miniatura do evange- 
Lio o mosteiro de Rila e seu interior, o mosteiro de Batehkovo, 

madeira, gaita de fole. artesanato de tapeçaria, coral 
ffSvírtab ° rele-0’ obras mencres, € algo mais sobre vinhedos, 
ÍLrcraM0' praia- Pstas- algodoais. palácios e por ai 

hSmuíf l pais em*que antes viveram os trácios, romanos e bizantinas e que conta quase 13 séculos.
ALDO OBINO

f

(?.?, D-di/. >q
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La Lditoriai "Bongers" de Alemaaia Occidental, 

cida por aua publicacionea eu ei dominlo dei arte, lanzó 

81 mercado una ediciôn en alemôa

cono-

'W
aobre ei aatiguo arte 

iaa tierraa b&lgsraa, coa ei título «Bi Sepulcro de Kaaift-

efe

lik” de LíuúmiIa Yivkova*

Li Sepulcro de Kazanlik aôio puede aer valorado correc

tamente eu loa marcoa cie su Ipoca hiatôrica. La autora, 

teaieado precisamente eato eu cueata, autos de proceder 

a descíibir e interpretar este monumento, ofrece al lec-

tor uti exsmea conciso, a la vez que eaenciai,

Goria de loa tracioa* Se xefiere a ous etapaa máa impor

tantes, a la coloaialización gri6ga de auestro litoral y 

ei interior de la parte de la Península, habitada por loa 

tiacios. los auevoa pobisdorea - loa ealavoa 

en contacto con la poblaciôn 

vida econômica y cultural*

de la hia-

-, entraron 

tracia ea ei domiaio de la
i

xecoaoce/el papel poaitivo 

de la influencia griega ciãaica aobre loa trocioa * y en
especial, aobi6 el dôsarroilo dei arte tracio, LiudaiIa 

iivkova poae de reiieve el caracter duei de iaa influen

cias eatablecidaa. Loa tracioa no ptrmanecieron paaivoa, 

puea elioa miaaoa ejercieroa por au parte una influencia

aobre loa griegoa, aobre todo en lo que ae refiere al 

el culto a aiguaaa de loa deidades paganaa mas 

características de la reiigión tracie ei corazôa d& la

trasladar

an-
tigua Grécia#
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La autora dedica varias páginas ai deacubrimiento ce- 

auai dei monumento (ei 19 de abril de 1944); 

nieraa informacioaea iapreaaa aobre este importante tíeacu- 

brimiento; de iaa pubiicacioaes que han sido hechas haata ahc 

ahora por científicos béigsroa y extranjeroa y iaa opiaio- 

aea expreaadG3 en reiecién coa ia época a ia que corres

ponde ei aepuicro y ia caiif icaciôn. dei mi amo como un 

monumento hiatórico-artiatico•

ha. ei preámbuio de ia deiiciipción. y ei anáiiaia de 

ioa muraiea descubieitos aft ei aepuicro, ia autora exa

mina aus formaa. A is iuz dei aaáiiaia de iaa particuiari- 

dadee de ia conatrucciôa, aparece ia origiaaiidad srqui- 

feectôíiica dei aepuicro de üazaaiik y ei eiemento comün coa 

ioa deniáa monumentos de eate eatiio.

iaa pri-
' ■ -í:

■

m

yLa parte más eaeuciai dei iibro ia coaatituye/aatu- 

ia deacxipciôa y ei aaaiiaia de iaa pinturasr sistento,

nu*ales hsiiadaa en ei aepuicro tanto ea si paaiiio,

ia aaia centrai. Uu pintor deacoaocido cubrió concomo en

muraiea una auperficie de uaoa 40 metros Quadrados. La 

eacena de guerra eu ia que ae ve un grau atuaero de fi

guras humanas en diferentes poaes, prendas y armas, es des

crita y anaiizads en todos aus detaiiea. ha evidente que 

aqui hemoa de buscar tembién ia imsgea dei âifuato digna - 

tari@, cuyaa hazsnas guerrerae ei pintor ae propdnía inmorta 

iizar» Junto con éi, sin embargo, aparecem otroa guerreros, 

cabaiioa y armea^aoatráadonoa todo ei-±o ei cuadro de una 

vida remota, tranacurrida eu accdones bliicas y como se 

desprende, en eacenaa de paz, eu ias que, eu ioa dos fri-

ív

dei paaiiio, apareceu 21 figuras distintas formando

de una informaciôa

308

compoaicionea muy acertadas. Por faita
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detaiiada, ao estamos eu condiciones de identificar exacta- 

meate las eaceuaa de guerra y de paz preaeutadaa; que alu- 

con toda evidencia* a acoatecimientoa aobrevenidoa 

finalea dei aiglo IV y co&ieazoa dei aiglo III antea de 

nueatra eus*

Son deacritoa y anaiizsdoa cuidadoaamsate loa raurslea 

eti ls saia centrai abovedada dei sepulcro. Hoy cia, traisi-

dea
?

a

■

ta a£ea despuSa de au deaaubr imieato, iaa pinturaa muraiea 

ea cierta medida ea lo que ae refiere al co-ae alteraroa

iorido a causa de diferentes cixcuaataaciaa. La autora 

ofrece, a base de exhsuativaa obaerVacioaea» da.oa preciaos 

iaa peculiar idadea de loa colores de loa muialea*

La de particular iateils la coastatacióa, formulada, claro

aobre

eata, coli ciertaa reativas de que en el foado eatamoa ea

retrato, que reaul-presencia de una efigie coa raagoa ce 

ta mucho más valiosa todavia para noaotxoa.
. La diferente expresiôa dea estado aicolÓgico de los 

priacipalea augiere con fuerza ia idea de

que au aujer y

doa peraonajea

haber muerto el dignatario tracio aatea 

de haber aido pintados los muralea aientraa esta vivia atm.

üti auáliaia fidedigno ae hace tambiSn de Iaa de má a figu-

de importância secundariaiaa pinturas muialea» eritr 

y mujerea, criados y múaicoa, saí como

corndn de

ras,
lsa

e hombxesellaa

de iaa figuras a caballo. Reconocieado ei rango 

loa muralea dei sepulcro de Kszanlik con otraa obraa que

perteueceti al arte heleníatico^ Liudmila iivkovs ha tratado

confiere \m caracter 

eataa obras de arte, como obraa originais a y

de eatablecer y destacar todo lo que 

eapeci/íf i

aimpie imitacióa de modeloa extranjeros.
«co

ao



ft

Coao fia ai de au qríliais, ia autora ha formulado 

vaxiaa obaeivaciofiea fuadameateies que aerecea aer geneioli- 

iieaaa de forma ooaciaa. Loa mursles dei sepulcro ae &azaa~ 

iik sou obra a de ur Mgrsa naeatxo* que ao sóio domlaa s 

ia perfecciÔR ioa lo&roa artísticos ue 9U época, ea deeir 

ia época tracia dei alto heicmiamo: fiaes cei aigio IV 

aatea de aueatxa era, aiao que logrfi aiLaruâa ea ia iater- 

pietaclóa de ioa diferentes temaa y ea au reaiizacifia 

pláatica, cresr uaa obra artística originai que posee mé

ritos excepciotiaiea diga a de figurar ea ei arte aundial*

' m.,-, ■ •

'■J
■

;pr:
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3

í Escuchen seguldamcntG, estimados radiooyentes, el programa ti

tulado t
Locutor
Locutora
íâfeiea

LOS 3E5GRO0 BE IOTEE&S AHTIGUAS DE HJLGARIA. 
Una colabaración de la Radio f*flgara.

:

I

t

Locu tor Dulgaria es un país conocido por la anundanoia y diversidad 

de los hallasgos de monedas antigus. Desde los tiempos nás remotos, 
las ac tu ales tierras btílgaraa han sido un cruce de eaMnoe entro el 

Este y el Occidentô, entre la costa dei !:ar hegro y el mundo me 

neo. Sa nnestros tesoros «umismíticos, 3unto con las monedas locales, 
fi^-ran asixrsisnxo todas las monedas ©xtranjeras que eon hoy tan solicita 

das en los mercados internacionaiss.
Por lo general, cocio© los tesoros han sido ocultados en épocas 

históricas tempestuosas, cuando los pueblos han sido azasnazadoe por 

incussiones enemigas, rebelione6 y marchas bélicas. Por otra parte, 
los hallaz&os nos suministran da tos acerca de las rol aciones e influen
cias econômicas, y de las principais© vias comerei alo s do una ópoca de
terminada*

:

Locu tora 3

Slfftica 

Locu tor
3

Entro los to soros numismá ticos deacubiartos en Bhlgaria,hay 

alg:-nos de gran valor científico y merecen una especial atonciôn.
El tesoro más antiguo deecubierto hasta ahora, peitenece a los 

deronios, y por su contonido es tfnico en el mundo. lia sido hallado 

cerca dei pueblo de Velichkovo, distrito de Pazardzhik, en el sur de 

Bulgsria, y ee conserva en la sección nunismática de la Academia 3dl- 

gara de Ciências.
Los deronios ©ran propietarios de las minas de plata de la mon- 

tafia de Diserón, actualmente llamada Krusha, en lüacedonla* Esto le ha 

permitido acufiar monedas de plata de gran valor. 3u peso rsbaaa los 

40 granos.

3

Locutora 3

El hallazgo de Velichkovo revela los lazos comerciales entre 

los deronios y los tracios que poblaban las tierras dei curso superior 

dei Maritoa, lo cual indica el valor histórico dc estas monedas.

ttfeica 

Locu tor
3

Los tesoros que datan de los oiglos V-IY antee de la ra.-e/a era, 
son de vários tipos. Se incluyen en ellos los llamadoe "tesoros nixt&sl

3



>
- 2 -

Contianen monedas de ia ciudad de £polonla, en Ia cosia dei í4ar Ragro, 
y üe la ciudad de Parián, ubicada en aqyel entoncee en la costa asiática 

dei Mar de Márm ra.
Hace poco, íberon entregadas al l>iuseo do 5tara Sagora do» 

hallasgo» de monedas de Parián, dei Hereones Traoio y de Apolonia dei 

Regro, Ias nonedas de estas tres ciudad© s han desempenado un excep
cional papel en la circulaeián comercial do los siglo© V-IV dntes de 

la nueva era.

Locutora t

Pert' necen a la segunda mitad dei siglo XV antes d© la nueva ei 
los tetradracmas de Pdip» II âe Eacedonia, y de Alojandro HX* Graciai 
a su buena aleacián y a su peso exacto, estas monedas han sido muy 

utilizadas por los tracios.
Uno de los tesoros más notables pertenecientes a la segunda ml- 

tad dei siglo IV antes de la nueva era, es el hallado en el pueblo de
Lo^tor s

Rezhantsi, distrito d© Pernik. Contiene unos 40 kgs, de tetradracmas 

do Fálipa II y de los reyes Pa trai y liceo. dos tetradracmas d© ífclipo 

II llevan acunado3 los signos de las casas de monedas de Aanfípolis
trata de uno de los téeoros másy Pella, en Macedonia. Por ahora, 

importantes dei mundo que contiene modenas de Fiiipo U,
La invostig iciáa de las nonedas de Rezhantsi, ha d© aclarar 

;chos problemas de la 

se sabe poco aán.

i
historia de los peonios, de los cualei

íAÍsica
Locutora

t

t das d© los mercados grlego y tracio, st 
contiene en el $e»oro hallado en la ciudad de Belitsa, distrito de 

Blagoevgrad, en el sudoeste de Bulgaria, Contiene tetradracmas de 

Shsos y Atenas, dei II período, tetradracra&s con el nombre dei cu estar 

£ silas, cistáforas acunadaa en la costa dei Adriático, denarios republ: 
canos romanos, así como unos pequenos tuboe de plata, cuya presencia 

es curiosa, Los más probable es que hayan desempenado ôl papel de 

monedas, una de las pruebas de lo cual seria su idántico peso,
La penetracián econámica de R

Soda la variedad de

Locutor en las tierras al aur dei 

Danúbio comienza ya a principio© dei siglo II antes de 2a mio va era, 
y esto se roíleja en las monedas, Hay numerosos tesoros que contienen

s

vários contenares de denarios romanos republicanos.

De la ápoca de la dooinacián romana en mestra» tierras, exls- 

ten vários tesoros de monedas. Coj&n parte de ©lios pcrtenece a mitades
Locutora *
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dol III» Los denarios rèmanos son unas de las sonodas que con
pjás frecuencia se han v-nido bailando en Bulgaria. Bs de particular 

importância el tesoro hall ado en la local iciad de Devnia, la antiga 

Harcianápolis# descubierto en 192% y que contenía unos 100 mil 
denarios imperial©®* De ellos, 70 mil conservan ©a el luseo Arqueol 
gico de la Academia Bálgara de Ciências, 12 mil en el Ifeseo rqueolá- 

gico de la ciudad de ?arna, y el resto a sido dispersado.
Bste teaoro ha sido ocultado en el sátano de un edifício ptfbli 

cot destruído por el incêndio de la ciudad de Marcianápolia. De esta 

s© ha podido conservar intacto a Xo largo de 17 sigloa.y,
El tesoro de Devnia es el tínico dei mundo por el afmtrc- de de

ixarieis que cantiene.
s

Cada época ha dejado t©3orors de mone das» 

De los tiempos
«

que las tierxas bálgaras han pasado a intcgr 

el Império Bizantino, se han hailado un total d© 50 tesoros. Los cinco 

tesoros dol pueblo de Sadovets, comarca de Lukovit, dos de los cuales 

contienen mone das de oro, han sido ocultados en la ápoca d© Haurloio 

ÜÜberio / las más rocientes de lae mone cias data» dei ano 602/.
Bn 1963., en el distrito de Plovdiv fberon halladas en un miem 

lug:;ar, 706 mone das bizantinas de oro, exceie nte mn tc conservadas.
Pero ©1 raayor d© los tesoros se el hailado hace vazias dácadas 

tambián en el pueblo d© Velichkuvo, distrito de Pazardzhik. Contenía 

unos 25 kg* / o más de 600 mone das/, de emperadores bizantinos dei

Locutora t

siglo XII. Jdnto a las nonedas, los arqueálogos han hailado una orua 

de oro, un florero da plata y dias tasas de plata con incrustaciones 

de oro.

Lanentablemente, la raeyor parte de este haUazgo ha sido perdi 
do para la cienoia. Se han conservado sálo tres de laa tazas, que ahor 

àe conservan en el Louvre de Paris. Sus incrustacdonos de oro causa» 

verdadera admiracián.
Z&o : ^ ■

Les hemos hablado de unos de los más notables hallazgos, que
deoiestran que Bulgaria ©s una de las tesorerías dei mundo, en cuanto 

a las mone das antigas.
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FUNDAÇAO CULTURAL D O DISTRITO E R; A L.

/k. !BULGÁRIAL E G A Ç A O D A
. JLMA0EN5 LLlGA R I A

apresentam

BULGÁRIAARTE ANTIGA D A
(arte popular e ícones)

: Sala de Exposições da Av. W/3 Sul, Quadra 508, Bl. A, Loja 73 

: de 28/02 a 10/03/74

Local 

Data

Horário : diariamente de 10:00 ás 22:00 horas

TRADIÇAO E INDIVIDUALIDADE, EM ARTE E FOLCLORE

A cultura búlgara tem origens históricas que a caracterizam como um polo 

inegável de influência na vida da Europa Medieval. Esta influência, tal

vez, derive das estreitas relações mantidas entre este país e o Império ’ 

Bizantino,

apõs cuidadosa análise das manifestações artísticas e folclóricas da Bul

gária, um intenso sentido de individualidade cultural. Uma individualida

de plena de uma força autêntica, que fornece, ainda hoje, uma idéia lon-' 
gínqua da importância desta nação na vida social da Idade Media, quando a 

Bulgária, absorvendo o impacto cultural do Oriente Prõximo e Medio, 

cionava como um elo de ligação entre as distintas civilizações 

tagonicas: Europa e Oriente, 

y^ Mesmo na iconografia^ e-s-ta forma de Arte característica de todos os povos 
eslavos„ os Búlgaros possuem uma peculiaridade especial nos temas e 

tratamento técnico, pela introdução de santos, mitos e tradições popula- 

o que não acontecia, na época, em qualquer outro país. Também as dan 

ças e festas populares antiquíssimas, e que são cultivadas até hoje, reve 

lam um alto sentido de individualidade, tanto pela característica dos tra 
jes como também por seu estilo pessoal e inédito em toda a Europa, 

quência talvez da variedade de influências culturais das várias etnias ’ 

existentes no país. Nenhum outro, talvez possa apresentar uma riqueza de 

cores, movimentos e graciosidade, em termos de folclore.

Todas estas contribuições culturais, para serem compreendidas de forma a- 

brangente, devem ser sempre comparadas em função de fenômenos ligados com 

a historia medieval européia, quando o conjunto de influências entre os 

povos provocava alterações complexas na formação das nacionalidades . A 
Bulgária, com sua arte popular,

danças, constitui exemplo claro de que a cultura, para um povo, significa 

um conceito que depende basicamente de sua capacidade de absorver e pre- 
sevar informações. Daí nasce a originalidade, que, quando se afirma, inde 

pende de limitações de tempo, espaço ou circunstâncias.

durante vários séculos. Mas, ao mesmo tempo, pode-se perceber,

fun-

e,mesmo an

no

res,

conse-

sua arquitetura, seus ícones, canções e

A

ACERVO DA ARTE CRISTA ORIENTAL

As obras de arte, devido ao talento de centenas de pintores, tirada do

k



mais íntimo do povo, eram, ate ha pouco tempo, desconhecidas, inacessíveis

nao so aos especialistas, mas a amplidão espectadora. Foi criada, em Sofia, 

1956, a filial da arte antiga búlgara adjunta à Galeria Nacional de 

Artes. Esta filial
Belas

esta instalada na cripta do monumento-templo "Alexan
der Nevski", onde encontrou um lugar prõprio - um mostruãrio original 
ícones, afrescos e vasos sagrados - coletados em todo o país - obras de des

de

tras mãos de pintores de ícones e mestres celebres búlgaros.

0 recinto da cripta mostra um plano complexo. Com grande riqueza de formas 

espaciais, caracterizadas por linhas ondulantes das abobodas entrecruzadas, 

e a casa singularmente apropriada para alojar o mostruãrio de obras da an

tiga arte búlgara. Compreende, ai, uma grande quantidade de ícones, frag-' 

mentos de pinturas murais autenticas, gravações renascentistas de tema re

ligioso - estampas dos finais do século XVIII e princípios do XIX - reli

cários , cruzes adornadas em talhe de madeira e outras obras de arte decora 
tiva eclesiástica, manuscritos iluminados . As mais antigas mostras são• •
constituidas por dois afrescos, Século XI-XII, provenientes da Igreja 

São Nicolas
de

, na cidade de Melnik. Ha também um pequeno número de ícones e 

xecutados com excepcional maestria, reveladora dos ápices da arte iconográ 

fica do Século XIV-XV. São mais numerosos os ícones pertencentes aos Sécu

los XVII-XVIII.

0 último período na historia dos ícones búlgaros - segunda metade do sécu

lo XIX 

lares:

está representado por uma serie de interessantes primitivos popu- 

ícones, dipticos e trípticos nos que, pintores-artesãos, autodida -

filhos do povo, refletiram sua percepção direta e espontânea dotas ,

espirito da epoca que os viu nascer e criar. A coleção de gravações perten 

centes ao Renascimento búlgaro testemunha a aparição e desenvolvimento 

gravação búlgara,as buscas e logros artísticos de notáveis fabulosos

novo

da

mes -f
tres populares.
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