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Йелена Филипович 

(Черна гора, временно управляващ посолството на Черна гора в България) 

 

Скъпи колеги и гости, 

 

Връзката между Черна гора и България през вековете се основава на сходен 

исторически опит и културно признание, което доведе до установяването на силни 

дипломатически връзки, изградени на взаимно уважение и сътрудничество. 

Един много важен факт, в основата на тези отношения, е свързан до голяма 

степен с общия корен на двата езика, както и сходния генезис на писмеността и литера-

турната традиция на двата народа. Чувството за духовно признание на българския и 

черногорския народ се крепи на това, което е същността на всяка култура – езикът и 

писмеността. 

Черногорското печатане на кирилица започва своя път едва четиридесет години 

след преломните начинания на Гутенберг. Това е малко известна, но невероятна инфор-

мация, която ясно показва, че в историята на Черна гора е имало дълбоко осъзнаване на 

силата на печатното слово за процеса на културно и национално формиране. 

През 1494 г., когато е отпечатан първият том на Октоих първогласник, черногор-

ската, както и южнославянската писменост и духовност, получават силно средство за 

запазване на своята идентичност. Започвайки книгопечатането сред южните славяни, 

тогавашният черногорски владетел Джурадж Църнойевич разбира това, което много от 

съвременниците му, управляващи по-големи и по-напреднали области, не успяват да 

разберат. А то е, че отбраната на държавата не струва нищо без защитена и съхранена 

духовност, а тази духовност е най-добре защитена от текст, който ще трае и ще бъде 

упорито обновяван. 

Посолството на Черна гора в София винаги подкрепя подобни инициативи, 

защото днешната изложба и откриването на Черногорския кът ни напомнят още веднъж 

за културно-историческата връзка между двата народа, което, вярвам, ще бъде допъл-

нително вдъхновение за по-нататъшно междукултурно сътрудничество между Черна 

гора и България. 

Бих искала да благодаря на всички вас, че направихте това събитие специално с 

вашето присъствие. 

 

 


