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Изложба на християнски символи бе открита в исторически музей „Конака” във
Видин , предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. Експозицията е организирана от
Регионален исторически музей-Видин и Видинска света митрополия по повод
предстоящите великденски празници. В първата витрина на експозицията са изложени
предхристиянски символи и някои християнски символи, които са от предхристиянския
период, но влизат след това в християнската религия, каза директорът на Регионален
исторически музей-Видин Фионера Филипова. Тя добави, че акцентът е поставен върху
монетите. Посочени са отделните монетосечения с кръстове и различни други
християнски символи. „Темата е много голяма и ние сме показали само основните
християнски символи, а в Средновековното монетосечене присъстват Архангел Михаил,
св. Димитър и почти всички светци”, каза Фионера Филипова. Тя посочи като много
интересно последното монетосечене на цар Иван Срацимир. Характерно за него е, че
кръстът присъства непрекъснато на всички медни монети, и то след откъсването от
Търновската патриаршия през 1381 година. Това съвпада и с последните години преди
падането на Видинското царство под османска власт. „Затова може би той отново се
обръща към църквата, към кръста, към християнските символи, за да измоли
спасението на Видинския край”, каза директорът на музея. Видинска света митрополия
също участва в изложбата. Тя е предоставила свещени съдове, икони и книги, които се
съхраняват в катедрален храм „Св. вмчк Димитър Солунски”, храм „Св. Николай” и
Видинска света митрополия. Сред тях са две евангелия с корици, обковани със злато и
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сребро. Показана е и книга, която е свързана с молитвените последования за
Възкресение Христово. Част от експозицията е водосветен кръст от две части, каза
архимандрит Поликарп, председател на катедрален храм „Св. вмчк Димитър Солунски”.
Показани са потири, две корони за свето венчание и дискус, изработен специално за
катедралния храм от местни майстори. В изложбата е включена икона на Възкресение
Христово и на всички събития, свързани с живота на Исус Христос по време на
Страстната седмица. Във втората част на изложбата е представено присъствието на
християнските символи в народната култура. Подредени са писани перашки и хляб,
който е много важна част от бита на нашия народ, каза етнографът Десислава
Божидарова. Представен е кръстът като елемент от украсата на ризите на младите
невести и девойки. Експонирани са накитите, които са били носени в миналото - пафти,
гривни и пръстени, както и ордени за граждански заслуги. „Кръстът като символ
присъства във всеки един момент от нашия живот, не само на Великден. Той е в
ежедневието ни и дори понякога да не го забелязваме, той ни пази”, каза етнографът.
Радио “Фокус”- Видин
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