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П реди години в уводните ду-
ми към поредната информа-
ция за нов шрифт латиница

си позволих да цитирам следната
максима, битуваща в средите на
европейските оформители и печа-
тари — кажи ми какъв шрифт изпол-
зваш и аз ще ти кажа какъв (профе-
сионалист*) си. Е, надали с подобна
фраза се изчерпва цялата пробле-
матика, свързана с печатните
шрифтове, но е казано достатъч-
но ясно за какво става дума.

Проблемите около българските
печатни шрифтове не са внесени
от „новото време“ у нас. Корени-
те им са много далеч в миналото
при първите опити да се печатат
издания на съвременен, естестве-
но за времето си, български език.
Хилавото българско печатарст-
во, във вековната си зависимост
от чужбина, е било принудено да
използва това, което му се е пред-
лагало от букволеярните в Русия,
по–късно заимствано и от големи-
те в Европа: Monotype, Berthold&
Stempel, Lynotype и т.н. Не че не е
имало опити да се излезе от този
омагьосан кръг — страната, дала на
славянството глаголицата и ки-
рилицата да не може да ги развива
в духа на времето. Технически и
технологично това е пробвано в
годините между двете световни
войни в Държавната печатница и бук-
волеярните в София. За съжаление
от тези усилия са останали само
отделни печатни издания. Шриф-
товете (естествено метални за
ръчен набор) ги няма. Не се прави и
опит те по–късно да бъдат осъв-
ременени. Така, поне до осемдесет-
те години на миналия ХХ век.

Първите реални технологични
възможности за осъществяване
проектите на българските твор-
ци идват през осемдесетте годи-
ни с т.нар. Електронен център за фо-
тонабор (ЕЦФН) в тогавашната пе-
чатница „Г.Димитров“ (сега „Об-
разование и наука“), с възможност-
та да се дигитализират шрифто-
ве. Първите усилия са в посока по-
българяване на латински шрифто-
ве (Nimrod) на Monotype Corp., чия-
то е системата в Центъра.

Победоносният ход на персонал-
ния компютър в предпечатното
производство у нас през 80–те го-
дини и промяната през 1989 г. „от-
пушиха“ частната инициатива в
посока Fonts и те станаха предмет
на дейност за безбройни явни и ано-
нимни автори. За съжаление в една
страна, която няма и елементарна
традиция в посока печатни шриф-
тове, резултатът от тази криво-
разбрана „творческа свобода“ е по–
скоро плачевен, отколкото обна-
деждаващ. Малкото на брой опити
да се подходи професионално към
създаването на оригинални вариан-
ти шрифтове (Датекс, Евротайп, Хер-
месСОФТ, Софт+) останаха в рамки-
те на маргиналното сред морето
от пошла, профанизирана кирили-
ца, която въобще не може даже да се
нарече българска. Като се прибави и
нелицензираното разпространение
на шрифтовете проблематиката
около тях става още по–напрегна-
та.

Неуместно би било точно от
страниците на това издание да се
пледира за повече внимание към
шрифта, защото това трябва да
се подразбира от само себе си и
най–вече защото това е национал-
на политика, свързана тясно с бъ-
дещето ни като българи. Пък и
именно списание ÔÓÎË„‡ÙËfl по-
вече от две десетилетия е като че

ли единственото средство за об-
ществено осведомяване, отстоя-
ващо последователно позициите
на българската кирилица. Оста-
вям настрана засега нескопосани-
те призиви за използването на ла-
тиница, но те няма да престанат
да ни тровят душите и да отвли-
чат вниманието ни от истинска-
та задача — създаването на тради-
ции в българската кирилица и тях-
ното всекидневно и повсеместно
отстояване. А това несъмнено е
задача от национално ниво, изисква-
ща концентрация на целия наличен
потенциал и ангажираност на съп-
ричастните институции — дър-
жавни и на гражданското общест-
во. Ще си позволя да спомена някои
от тях:

Министерствата на образова-
нието и науката, здравеопазване-
то, културата; Съюзите на бъл-
гарските художници и на журна-
листите; Сдружението на българ-
ските печатари и Асоциацията на
българските книгоиздатели; БАИТ;
Българска академия на науките със
своите институти по български
език и литература; редица висши
учебни заведения начело със Со-
фийския университет и Художес-
твената академия, XTМУ; издате-
лите на вестници и рекламните
агенции в страната и сигурно още
много, много други.

Какво да се направи? Преди
всичко изработването на нацио-
нална политика по развитието на
българската кирилица и мерки за
реална подкрепа на развиващите
я, вкл. стъпки за повишаване про-
фесионалната култура на въвлече-
ните в системата на печатната,
пък и на цялостната визуална ко-
муникация. Отсъствието на тра-
диции, липсата на правила и необ-
ходимите за тях обективни из-
следвания правят още по–наложи-
телно бързото обединяване на
усилията и ресурсите на всички
причастни към общонационално-
то, към нашата писменост.

Кой да го направи? Това е тради-
ционният „препъни камък“ на на-
шето общество — и на официал-
ните институции и на структу-
рите на гражданското общество.
Можем само заедно, всички ние, без
да търсим нов водач на „бащина
дружина“. ❏

Българската кирилица – 
начин на употреба
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* Думата професионалист е добавена
тук и сега от мен — В.В.




