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С къпи читатели,
Този път в уводните си думи няма 

да ви разхождам напред – назад из цяло-
то списание. Много добре знам, че и без 
мен всеки от вас ще открие онова, кое-
то му е интересно. Искам обаче да насоча 
вниманието ви към рубриката „Българите 
в Чехия“, която този път заема половина-
та списание. В нея се описват събитията – и то далеч не всички – които са 
се случили в българската общност от началото на годината. Дали са малко? 
Или маловажни? Не мисля така. И смятам да разпратя този брой до всички 
институции и медии в България (за които се сетя), получаващи предимно 
негативни вести – каква тъжна картинка представлява малцинството ни 
и в съответствие с това, си изграждат невярна представа за нас.

С много себеотрицание ще спазя обещанието си да не ви разходя из цяло-
то списание – още повече, че съдържанието – и с мнението на редакторския 
екип, е на съседната страница. Искам да спомена само за статията „Оломо-
учани знаят за българите“, която разказва за българския клуб в Оломоуц. Тя 
е първата от поредицата подготвяни материали, които, без да бъдат обособе-
ни в отделна рубрика, в следващите броеве ще ви запознаят със създаването 
и живота на отделните български клубове в Чехия.

И още нещо, с което може би трябваше да започна: в ръцете ви е брой 1-ви 
за 2008 г. За онези от вас, които знаят, че списанието се финансира до голяма 
степен от чешкото министерство на културата, това е ясен знак, че отново 
сме получили дотация и ще ни има и тази година. Аз от своя страна ще ви 
споделя, че всеки път, когато я получим, се питам, дали нямаше да е по-до-
бре, ако средствата бяха дадени на някоя благотворителна организация за 
откриването на ново лекарство или доставянето на храна там, където хората 
гладуват. И за да спра да се питам и да разбивам стени с глава, ще продължа 
да вярвам, че списанието ви радва. Кажете ми, че е така и екипът му ще ви 
свали и звездите от небето.

В рамките на 28 страници, естествено.
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НА 14 ФЕВРУАРИ в Българския клуб 

стартираха прожекции на българска филмо-

ва класика. Първият филм – дали е случай-

но? – беше „Бай Ганьо“. Последваха „Под 

игото“ и „Всичко е любов“. Прожекциите ще 

започват всеки четвъртък, от 16.30 ч.

КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ НА-
РОДНИ ТАНЦИ Танцов състав „Бъл-

гари“ при сдружение „Заедно“ с подкрепата 

на БКИ организират курсове по български 

народни танци за начинаещи и за напред-

нали танцьори. За повече информация 

пишете на toma6@abv.bg, звънете на 

725 634 094 или следете www.zaedno.org

ОТ 14 ДО 16 МАЙ, в панаирни-

те палати в Прага 

(Výstaviště Praha 

Holešovice) ще се 

състои междуна-

родното изложение 

„ V í n o & D e s t i l á t y “ , 

в което участват 

редица български 

вносители. Отворено 

е всеки ден от 11.00 

до 20.00 ч. Първият 

ден е посветен на вината от Чехия, вторият 

– от Австрия и третият – от Аржентина.

НЯКОЛКО СЪОБЩЕНИЯ 
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Е два ли ще ви подведа, ако 
кажа, че Българското посол-

ство в Прага от години не е прави-
ло подобен прием – от гледна точка 
на място, класа и отклик. На първо 
място ще спомена пъстрата палитра 
на поканените гости. От една страна, 
присъстваха челни представители 
на политическия елит – целият по-

сланически корпус, чешката прави-
телствена администрация, депутати 
и представители на министерствата. 
Поканени бяха и представители на 
културната и академична общност, 
обществени дейци и приятели на 
България. И не на последно място – 
представители на българското мал-
цинство – бизнесмени и членове на 

българските дружества. В залите на 
хотел „Прага“ със сигурност при-
състваха над 500 души.

Гостите бяха посрещани от по-
сланик Здравко Попов и съпругата 
му Димитрина Попова, пълномощен 
министър Маргарита Ганева, военен 
и военно-въздушен аташе полк. Ро-
сен Йорданов и съпругата му.

Приемът беше открит с нацио-
налните химнове на двете държави, 
след което официални слова към 
присъстващите отправиха посла-
никът на България в Чехия Здравко 
Попов и Председателят на долната 
камара на Парламента на Чехия Ми-
лослав Вълчек.

Посланик Попов говори за зна-
чението на празника за Бълга-
рия. „Днес празнуваме 130 години 
от Освобождението на България 
и възстановяване на нейната дър-
жавност – каза той. – Създадена 
през 681 година – една от най-ста-
рите национални държави в Европа 
– България загубва за близо 5 века 

Български мартенички 
окичиха дипломатическия 
корпус в Прага
НА 6 МАРТ, ПО СЛУЧАЙ 130 ГОДИШНИНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО, ПОСОЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЧЕХИЯ 
ДАДЕ ОФИЦИАЛЕН ПРИЕМ, КОЙТО СЕ СЪСТОЯ В ЗАЛИТЕ НА ПРЕДСТА-
ВИТЕЛНИЯ ХОТЕЛ „ПРАГА“. ЮБИЛЕЙНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ ПОЧЕТО-
ХА ДИПЛОМАТИ, ДЕПУТАТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЕШКАТА ПРАВИТЕЛ-
СТВЕНА АДМИНИСТРАЦИЯ.

4 · брой 1 · РОДЕН ГЛАС
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своята независимост и териториал-
на цялост, бидейки част от Отоман-
ската империя. На тази дата преди 
130 години, благодарение на геро-
ичните борби на българския народ 
за свобода, благодарение на силно 
изразената международна солидар-
ност със справедливата българска 
кауза, и разбира се, преди всичко 
благодарение на успешния край на 
Руско-турската освободителна вой-
на, българите преживяват своето 
ново раждане като свободна и не-
зависима европейска нация. Затова 
този ден е най-светлият и най-зна-
чимият празник в новата история 
на страната ни.“ По-нататък той 
изтъкна големия принос на чешкия 

народ за възстановяването на бъл-
гарската нация и държавност през 
19 век. „Много чехи – каза той – са 
оставили дълбоки и незаличими 
следи в полагането на основите на 
българската наука, изкуство и ин-
дустрия. Връзките между наши-
те два народа са споени здраво 
и трайно още в първите години 
след Освобождението. Отминали-
те 130 години доказаха колко со-
лидни и устойчиви са тези връз-
ки на приятелство, партньорство 
и взаимопомощ.“

Кратка програма изнесе танцов 
състав „Пирин“ от Бърно, с художест-
вен ръководител Георги Георгиев.

Много символично беше закич-

ването на всеки влизащ с марте-
нички. Ученичките от българското 
училище „Д-р Петър Берон“ в Пра-
га посрещаха със старата българ-
ска традиция всеки гост и в случай 
на интерес от негова страна, обяс-
няваха – на английски или чешки 
– значението й. 

Че празникът беше почетен дос-
тойно, свидетелстваха отзивите и те-
лефонните разговори на следващия 
ден. В тях присъствалите на приема 
изразиха своето задоволство, как-
то от високата класа – от червения 
килим до българските специалитети 
в менюто – до приятната и сърдечна 
атмосфера, които ние, българите, по 
традиция умеем да създадем. 

3 МАРТ

НА 3 МАРТ 1878 г., в селцето Сан 

Стефано край Цариград, Русия под-

писва мирeн предварителен дого-

вор с Османската империя и така 

завършва Руско-турската война, 

започнала на 24 април 1877 г. До-

говорът възстановява българската 

държава на политическата карта на 

Европа след почти петвековно роб-

ство. За граници са определени гра-

ниците на създадената през 1870 

г. със султански ферман Българска 

екзархия, която включва земи, на-

селени почти изцяло с българско 

население.

НА 3 МАРТ ПРЕЗИДЕНТЪТ ГЕ-
ОРГИ ПЪРВАНОВ участва в це-

ремонията по издигането на 

националния флаг по повод наци-

оналния празник, която по тради-

ция се провежда пред Паметника 

на Незнайния воин. Президентът 

и върховен главнокомандващ 

на Българската армия поздрави 

и прие строя на Националната 

гвардейска част.
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Т ази година празникът се със-
тоя на 26 януари и официални 

гости бяха посланикът на Република 
България в Чехия г-н Здравко Попов, 
консулът на Българското посолство 
г-н Данчо Мичев, както и видният 

български историк проф. Гърдев, 
който представи книгата си за бъл-
гарските малцинства в Чехия.

Празникът започна с привет-
ствие на председателят на клуба 
Сирма Зидаро към всички присъст-
ващи. Последва програма, в рамки-
те на която за доброто настроение 
допринесоха танцьорките Наила 
и Румяна с изпълнение на танци 
„трибал“, съдържащи елементи 
от фолклорни танци от различни 
страни на света. А за общата трапе-
за в българския клуб стари и мла-
ди домакини бяха донесли много 
вкусни български ястия – баници, 
тутманици, кюфтета, сърми, слад-
киши и други. Както всяка година, 
имаше и богата томбола.

Присъстваха и представители от 
чешката телевизия, които заснеха 
празнуването на този традиционен 
български празник за предаването 
„Бабилон“.

Всички присъстващи бяха щаст-
ливи отново да се докоснат до бъл-
гарските традиции. 

ЗА БЪЛГАРИТЕ В ОСТРАВА ПРАЗНУВАНЕТО НА БАБИНДЕН Е ВЕЧЕ ДЪЛГОГОДИШНА ТРАДИЦИЯ. КАКТО ПИШЕ ПРЕД-
СЕДАТЕЛКАТА НА КЛУБА СИРМА ЗИДАРО В КНИГАТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ КЛУБОВЕ В ЧЕХИЯ „UCHOVÁNO V PAMĚTI“, 
„ИМЕННО ЧЕСТВАНЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРАЗНИЦИ Е ЕДИН ОТ ГЛАВНИТЕ СТЪЛБОВЕ, КОИТО ПОМАГАТ ЗА ЗА-
ПАЗВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ СРЕД МАЛЦИНСТВАТА, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН РОДИНАТА“.

БАБИНДЕН

Бабинден е един от големите народ-

ни женски празници. Произходът 

му е езически, идва от далечните 

праславянски времена, но се е за-

пазил до днес. Посветен е на „баби-

те“ – жените, които помагали при 

раждане, както и на младите жени, 

които са раждали. В миналото се 

е празнувал на 8-ми януари, което 

по нов стил се пада на 21 януари. От 

1951 г. е официално обявен за ден на 

родилната помощ.

Ритуалите при празнуването му се 

различават според областите в Бъл-

гария, но има 3 главни общи тради-

ции: всяка жена, която се е ползвала 

от услугите на „бабата“, е отивала 

в дома й, поливала й е ритуално вода, 

за да си измие ръцете и я е дарявала 

с дарове, с което е изразявала своята 

почит и благодарност. „Бабата“ е къ-

пела бебетата и измивала очите на 

по-големите деца. След това канела 

жените на богата гощавка в дома 

си, за която всяка майка донасяла 

по нещо. Празникът се е почитал 

като чисто женски и на него не са се 

допускали мъже. В някои краища на 

България се е изпълнявал и ритуал-

ът „влечугане“, тоест изкъпване на 

бабата в реката.

В Библията бабите-акушерки са били 

благословени от Бога за това, че не 

са спазили заповедта на фараона да 

убият всички новородени еврейчета 

от мъжки пол, а са правели всичко 

възможно да ги укрият и отгледат.

Бабинден в Острава
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Д ълго ще помним датата 4 фев-
руари, когато за първи път 

в голямата зала на приземния етаж 
на Пилзенското кметство се разля 
българска песен. С нея в буен танц 
затупкаха български крачета, а за-
едно с тях се разбушуваха и нашите 
сърца. В този ден българското мал-
цинство в Пилзен, съвместно с Бъл-
гарския културен институт в Прага, 
откриха фотоизложбата „България 
– история и настояще“.

Фотоизложбата тържествено от-
кри директорът на Българския кул-
турен институт Боян Панчев. Скъпи 
гости на празненството бяха посла-
никът на България в Чехия Здравко 
Попов и кметът на град Пилзен Ра-
вел Редл, които преди откриването 
на изложбата проведоха официал-
на среща и обсъдиха възможности 
за културен обмен между Пилзен 
и градове в България и подкрепата, 
която би могло да осигури Българ-
ското посолство в Прага. Кратка, но 
вихрена културна програма пред-
стави ансамбъл „Лира“ от българ-
ското училище „Д-р Петър Берон“ 
в Прага. Облечени в пъстри носии, 
момичетата от ансамбъла както ви-
наги завладяха присъстващите.

В края на вернисажа предсе-

дателят на Българския културен 
клуб в Пилзен – Таня Мандикова 
представи новоиздадената от клу-
ба „Информационна публикация 
за българите в Чешката република“, 
която дава възможност на нашите 
сънародници по-лесно да се ориен-
тират в чешката среда и спомага за 
тяхната по-бърза интеграция. Пър-
воначалната ин-
формация след 
прис тиг а не то 
в новата държа-
ва е онова, от 
което имат нуж-
да всички ими-
гранти и Таня 
Мандикова из-
рази вярата си, 
че публикацията 
ще бъде от полза 
за тях.

С новооткри-
тата изложба, 
която ще оста-
не в Пилзен-
ското кметство 
в продължение 
на един месец, 
Б ъ л г а р с к и я т 
културно-про-
светен клуб 

в Пилзен стартира третата година на 
културната си дейност. Клубът рабо-
ти активно и намира подкрепа, както 
в средите на местната интелигенция, 
така и в местните власти. Целта на 
клуба е да запознава чешката об-
щественност с историята, културата 
и традициите на българите и по този 
начин да сближава двете държави. 

НА 4 ФЕВРУАРИ В ПИЛЗЕНСКОТО КМЕТСТВО БЕШЕ ОТКРИТА ФОТОИЗЛОЖБАТА „БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ“, 
С КОЯТО БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН КЛУБ В ПИЛЗЕН СТАРТИРА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ СВОЯТА ОБНОВЕНА ДЕЙНОСТ.

България –история и настояще
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Дейността, която развиват 
в рамките на клуба, е богата 

и разнообразна – от честване на тра-
диционни и национални празници, 
до организиране на мероприятия, 
които – като „Можем да се разбира-
ме“ – се превръщат в най-престиж-
ните и живи акции на окръга.

Една такава акция – традицион-
но първата голяма през годината, 
е честването на празника Трифон 
Зарезан на 14 февруари. Покане-
ните – не само българи и чехи, но 
и от други малцинства в окръга, се 
събират в механата на клуба на ул. 
„Стратилова“ 6. Посрещат ги карта 
на България и българското знаме, на 
което са извезани думите на Паисий 
„Помни своя род и език“. По стени-
те са окачени картини с моменти от 
българската история. Масите са дър-
вени, с червени покривки и глинени 
съдове. Свири българска народна 
музика. Хората имат възможност да 
се видят и поприказват в хубавата 
атмосфера, която създава председа-
телят Божидар Баиров.

„Скъпи приятели, – разнесе се 
гласът му в един момент – имам чу-
десна новина! Попът пристигна!“. 
Кратко, точно и ясно, нали? Всички 
наставахме, облякохме по няколко 
ката дрехи, за да си дадем кураж да 
се преборим с деня – който беше 
по зарезански слънчев и леденос-
туден – и излязохме на двора, за да 
участваме в официалната част на 
празника.

Св. Трифон се счита за пазач на 
лозата и празникът е в негова чест. 

Празнуват не само лозарите, но 
и градинарите и кръчмарите. В общи 
линии празникът протича в три час-
ти: служба в църквата, същински 
празник – ритуално зарязване на 
лозето и обредно празнуване в се-
лото. Божидар Баиров най-напред 
поздрави всички, които бяха дошли 
да честват празника и благодари на 
скъпите официални гости от Прага 
– посланикът на България в Чехия 
Здравко Попов и консулът Данчо 
Мичев – за присъствието им. След 
това, следвайки традицията, беше 
отслужена служба. Лозите в двора на 
клуба бяха зарязани и полети с до-
несеното вино. По-късно през деня 
бе избран и окичен с венец от лозо-
ви пръчки и новият Цар на виното. 
Под грижливия надзор на семейство 
Баирови – да не би някому да липс-
ва нещо, празнуването в клуба про-
дължи до след полунощ. От време на 
време Божидар Баиров правеше по 
някое важно за празника съобще-
ние, което неизменно предизвиква-
ше усмивки и на въпросителния ми 
поглед леко повдигна рамене: „Най-
важните неща – винаги с хумор“.

За посланик Здравко Попов това 
беше първото гостуване в Българ-
ския клуб в Оломоуц и той с нес-
крито удоволствие се запозна и по-
говори с много от присъстващите. 
Консул Данчо Мичев също отдели 
време за сънародниците си и техни-
те въпроси.

Специални гости на празника 
бяха и двамата представители на 
кметството в Оломоуц – заместник- 

кметът Ладислав Шневайс и съвет-
никът по въпросите на национални-
те малцинства Павла Нахтманова. 
„Тук съм със съпругата си и едно от 
децата си,“ сподели по време на праз-
ненството Ладислав Шневайс, „и ис-

НЕ ИСКАМ ДА ИЗПАДАМ В ИДОЛОПОКЛОННИЧЕСТВО, НИТО В ПАТОС (НАЙ-МАЛКОТО ЗАЩОТО ЩЕ ПОДРОНЯТ 
ИСТИНАТА), НО МИСЛЯ, ЧЕ НЯМА БЪЛГАРСКА ОБЩНОСТ В ЧЕХИЯ, В КОЯТО ДА СПОМЕНЕТЕ ИМЕТО „БАИРОВИ“ 
И ДА НЕ СЕ НАМЕРИ ПОНЕ ЕДИН, КОЙТО Е ЧУВАЛ ИЛИ ПОЗНАВА НЯКОЙ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РОДА, ОСНОВАЛ БЪЛ-
ГАРСКИЯ КЛУБ В ОЛОМОУЦ. ОТ ЕДНА СТРАНА ТОВА СЕ ДЪЛЖИ НА ЛИЧНИЯ ИМ ЧАР – ВСЕКИ ОТ ТЯХ Е ЖИВ ПРИМЕР, 
ЧЕ КОЛКОТО И ДА Е НЕСПРАВЕДЛИВО, ДАРОВЕТЕ НЕБЕСНИ НЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ РАВНОМЕРНО. НЕМАЛКА РОЛЯ 
ОБАЧЕ ИГРАЕ И НЕУМОРИМИЯТ ТРУД, КОЙТО ВЛАГАТ ВЪВ ВСИЧКО, КОЕТО ПРАВЯТ И ВСЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО – КАК-
ВА ИЗНЕНАДА! – НЕЩАТА СЕ ПОЛУЧАВАТ. 

Най-важните неща – 
винаги с хумор...

ОЛОМОУЧАНИ ЗНАЯТ ЗА БЪЛГАРИТЕ
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кам да кажа, че много ми харесва ат-
мосферата тук – че всичко е толкова 
непринудено и сърдечно. За първи 
път присъствам на честването на 
този празник и съм щастлив, че мога 
и по този неформален начин да се 
сближа с българското малцинство. 
Познавам господин Баиров почти 
от самото ми назначаване и се дого-
ворихме за провеждането на някои 
акции, които клубът да осъществи 
под егидата на града.“ На въпроса за 
отношението на оломоуцката управа 
и общество към българите и българ-
ския клуб в Оломоуц, той отговори 
откровено и открито, че това е мал-
цинство, с което управата се разбира 
леко и без проблеми. Благодарение 
на това разбирателство се раждат 
идеи и за по-широко сътрудничест-
во – „бихме могли да завържем съ-
трудничество с някоя област в Бъл-
гария и взаимно да се обогатяваме. 
Ние да поканим тук творци и изпъл-
нители от България, благодарение на 
които да научим нещо повече за бъл-
гарската култура и обратно – наши 

представители да посетят България. 
Приемам присърце връзката между 
българския и чешкия народ чрез Св. 
Св. Кирил и Методий, които са па-
трони на Моравия и с които нашата 
култура е дълбоко свързана – така, 
както българската. Господин Баиров 
ежегодно ни кани на изпълнение на 
български състави в Южна Моравия 
и тази година бихме искали да участ-
ваме по-активно, отколкото досега.“

„Българското малцинство в Оло-
моуц е второто най-многобройно,“ 
каза Павла Нахтманова. „По при-
близителни преценки в смесени 
бракове тук живеят около 300 бъл-
гари. Малцинството се откроява със 
своята активност и акции. Започват 
ежегодно с празника Трифон Заре-
зан през февруари, продължават 
с Дните на българската култура, ко-
гато пристига фолклорен ансамбъл 
от България, който танцува на пло-
щада, следва празникът на Св. Св. 
Кирил и Методий и така до право-
славната Коледа и края на годината. 
Искам да кажа, че Оломоуц знае за 

присъствието на българите в най-
позитивния смисъл на думата.“ Дали 
заслуга за това има семейство Баи-
рови? „Връзките ни с цялото семей-
ство Баирови са и лични и наистина 
цялото семейство има много добро 
име в Оломоуц. Мисля, че всички 
вие, които идвате от Средиземномо-
рието, ни привличате със своята не-
посредственост и сърдечност, които 
ни импонират и увличат. Във всеки 
случай ще подкрепяме семейство 
Баирови и занапред.“

Един от основоположниците на 
клуба в Оломоуц е художникът Вла-
димир Хала, който – както сам казва 
– е вторият член на клуба. „Как беше 
основан клубът ли? Един ден Божи-
дар дойде при мен и ме попита, дали 
не биха могли да правят срещите на 
клуба в моето ателие. Разбира се, че 
се съгласих. Регистрирахме клуба 
и той стана председател, а аз – вто-
рият приет член.“ Какво е мнение-
то му за Баирови? „Божидар – това 
е един вулкан. Запознахме се около 
1974 /75, на купона послучай ражда-
нето на сина му. Преживели сме за-
едно много неща. Спомням си едно 
пътуване до морето. Помня вечери-
те, хубавата храна, морето – какво 
повече може да иска човек? Обичам 
го. Обичам и България. Сега живея 
в Йесеники, на около един час път от 
Оломоуц, но сме в постоянен кон-
такт и когато има някаква акция, 
винаги идвам.“ А другите членове на 
семейството? „Цялото семейство Ба-
ирови нямат грешка. Работари са до 
един. Животът им не е бил лек и на-
истина са си спечелили всяка крона 
с много труд. Всичко, което имат, са 
създали с много работа. Навремето 
се е казвало „работи като българин“ 
– вярно е. Такава всеотдайност! Из-
ключителни хора!“

Според Божидар Баиров целта 
на клуба е от една страна да съби-
ра българите, за да не забравят своя 
род и своя език, а от друга да пропа-
гандира всичко хубаво и българско. 
Това със сигурност включва – по въз-
можност – да печелят обич от нейно 
име. И за да цитирам още веднъж 
Владимир Хала: „Тази година искам 
отново да отида до България с кола – 
да мина пътя така, както пътувахме 
навремето. По същите пътища, по 
които пътувахме тогава. Да прежи-
вея отново пътя, хората, всичко. Ще 
видим...“ 
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Идеята за създаването на клуба 
в Оломоуц се заражда в края 

на 70-те години и, по инициати-
ва на Д-р Георги Николов, започва 
самостоятелната си дейност през 
1982 г. Официално е регистриран на 
14.02.1984 г. Основатели са Д-р Геор-
ги Николов, Божидар Баиров и Енчо 
Тодоров. Организират се чества-
ния на национални и традиционни 
български празници като Трифон 
Зарезан, Баба Марта, Св. Св. Кирил 
и Методий, Великден, Гергьовден 
и Коледа. Изучава се български език, 
честват се рождени и имени дни.

От 1996г. за седалище се изпол-
зуват помещенията на ул. „Страти-
лова“ 6. Наводнението през 1997 г. 
нанася огромни материални щети 
– мебели, техника и оборудване, но 
според Божидар Баиров по-лошото 
е, че е изгубен архивът, което значи 
спомените. В ремонта са хвърлени 
големи сили, има дни, когато по-
магат по 20 българи. Дейността се 
възстановява на 14.02.1998 г. с праз-
нуването на Трифон Зарезан. И точ-
но нещата потръгват, идва второто 
наводнение през 2006. И всичко се 
повтаря...

Днес клубът организира акции 
като „Дни на българската култура“, 
„Ден на отворените врати“ и срещи 
между Оломоуцкия и български 
университети. От 2005 г. в катедра-
та по Славистика към Философския 
факултет на Оломоуцкия универси-
тет, като свободно избираем пред-
мет, под ръководството на Габриела 
Баирова, се изучава български език. 
Клубът представя българското мал-
цинство на футболния Турнир на 
малцинствата.

От 2003 до 2007 г. провежда най-
голямото мероприятие на малцин-
ствата в региона – ден, посветен 
на хората с трайни увреждания на 
здравето, с хубавото име „Можем 
да се разбираме“. Първоначалната 
идея е за турнир по футбол на мал-
ки вратички, но се прибавят и други 
спортове, културна програма, про-
грама за деца и дегустация на бъл-

гарска кухня и напитки. Към пър-
воначалните двама организатори, 
БКПК Оломоуц и Оломоуцкия край, 
се присъединяват най-големите ор-
ганизации на хора с трайни увреж-
дания на здравето, последвани от 
кметството на града и други граж-
дански сдружения.

Едното средище на клуба е на ул. 
„Стратилова“ 6, но има и второ – на 
улица „Капуцинска“ 5, където е ка-
фенето и работното място на сестра-
та на Божидар Баиров – Габриела 
Баирова. 

Дали е щастлива, че клубът си 
е извоювал такова име и подкрепа 
отвсякъде?

„Това не е вярно, нямаме подкрепа 
отвсякъде. Уважават ни за това, ко-
ето правим, но ние вече издъхваме, 
защото до голяма степен финанси-
раме всичко със собствени средства, 
а това са много пари. Която и да е от 
акциите ни, струва пари и труд, които 
не се виждат. Хората, които са рабо-
тили с нас, знаят какво значи, когато 
правим акция – че цялото семейство 
се впрягаме в робски труд. Наложи 
се обаче едно мнение, че оломоуча-
ни се оправят сами и нямат нужда 
от подкрепа. Това не е вярно, имаме 
нужда от финансова подкрепа.“

Оценката за вашите акции е, че 
са живи...

 „Така е, защото всички ние много 
искрено влагаме всичко от себе си. 
Ето например „Можем да се разби-
раме“. Това е акция, на която идват 
500 – 600 човека. За децата се органи-
зира цяла площадка където създават 
фигурки от пластелин, рисуват на 
асфалта и на големи ленти, които им 
раздаваме. Рисуват и не се интересу-
ват кой какъв е. Получават някакви 
символични награди, но им е ху-
баво и са щастливи. И инвалидите 
са щастливи. Аз съм танцувала рок 
с двама инвалиди на колички. Има-
ме една снимка на инвалид и жена 
му, тя е седнала на облегалката на 
количката и той танцува валс с нея. 
Това са невероятни неща, много ис-
тински, хубави и силни.

Сърце в буркан
ОЛОМОУЧАНИ ЗНАЯТ ЗА БЪЛГАРИТЕ
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Същото е, когато организираме 
прожекции на български филми. Хо-
рата имат възможност да се допрат 
до българската култура по съвсем 
друг начин, виждат, че една съвсем 
друга, много силна емоционалност 
и много човещина.

Има ли интерес? Идват ли?
Идват. Залата е пълна. Уреждат 

я на черно студенти от университе-
та. В началото всичко организирах 
сама, после ги свързах с Боян Панчев 
и сега те си го търсят самички (ус-
михва се). Аз им казвам само „това 
– да, това – не, това – не знам...“. 
Миналата година организирахме 
филмов клуб, пет среди подред про-

жектирахме български филми. Беше 
пълно.

Планирате създаване на мулти-
културна секция към клуба?

Пътят според мен не е в това, че 
ние, българите, сами ще правим 
нещо. Тази идея е стара. Не носи 

интеграция, а генерира затваряне. 
За мен културата е мост. Едно не-
посредствено сближаване, на базата 
на общи интереси и любов към по-
знанието, културата и човечеството. 
И дългосрочната перспектива спо-
ред мен е в отварянето и то не само 
към чехите, а към всички.

От известно време започнах да ор-
ганизирам в кафенето лекции. Ядрото 
на участниците е от чехи, но аз дове-
дох един поляк, една французойка, 
сам идва един англичанин. Отварям 
го и като поколения – идват един сту-
дент, дъщеря ми и още една студент-
ка. Всеки от нас е специалист в дадена 
област и изнася лекция в нея. Нивото 
е високо и виждам, че има успех, всич-
ки слушат и участват с интерес. 

Брат ми е замислил нещо дру-
го – музикални вечери с етническа 
музика от различни държави. Ще се 
организират през лятото, на открито 
в двора на клуба. Представи си жива 
музика, жив оркестър. Хората ще се 
срещат, например един път месечно, 
цяло лято. Разбира се, че има хубави 
големи, еднократни акции, но от тях 
по-рядко възниква траен контакт, 
защото хората се виждат един-един-
ствен път. А когато има периодични 
акции, на тях се създават връзки. 
Хората ще се сприятелят, ще започ-
нат да се виждат и след това. Това са 
реални неща с реални последствия.

Домът, в който се намира ка-
фенето ти, има голяма градина. 
Доколкото знам, планираш да пра-
виш театрални представления?

Да, но малко по-различни. Напри-
мер един и същ текст ще се изпъл-
нява от хора на различна възраст. 
Имам един познат студент, който 
е съгласен да играе, има си и парт-
ньорка. Ще има втора двойка на око-
ло 30, после още една – да кажем по-
възрастни. Те няма да се срещат, за 
да не знаят кой как ще интерпретира 
текста. Примерно текст с продължи-
телност 20 минути и всяка двойка 
ще направи своя интерпретация.

Театърът ще бъде под надслов 
„Сърце в буркан“. Защо това име?

Защото хората живеят, но скри-
ват сърцата си някъде навън и нада-
леч. Живеят с някаква чисто консу-
мативна нагласа да изкарат някакви 
пари, да постигнат някакво безсмис-
лено благоденствие и това е. Живял, 
умрял и станал на тор. Не може така, 
не бива... 
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С дружение „Заедно“ възниква 
през 2002 г. През същата го-

дина основателите Бойка и Севда 
решават да организират честване на 
Коледа и предлагат на Мартин Мла-
денов, който по това време е упра-
вител на механата в Българския дом 
на ул. „Америцка“, да я направят при 
него. „Идеята ми се стори добра,“ 
казва днес Мартин Младенов. „Така 
всъщност се запознах с Бойка и Се-
вда. Организирахме вечерта и се по-
лучи страхотно.“

Успехът на хрумването пораж-
да идеята за други подобни акции 
и така, през 2003 г., сдружение „За-
едно“ организира първото праз-
ненство по случай Трифон Зарезан. 
Както казва една от организаторки-
те – Божана Нишева – „Беше просто 
един опит. Никой не знаеше дали ще 
се получи и ще има ли успех.“ Успех 
има и оттогава празненството се 

провежда всяка година и популяр-
ността му не спира да расте. За вто-
рото празненство през 2004 г. Бойка 
и Севда отново се обръщат към Мар-
тин и го питат дали не иска да бъде 
водещ на вечерта. Мартин приема 
с желание и през 2008 година е водещ 
вече за пета поредна година. „Много 
ми харесва – казва. Сега работата ми 
е свързана с България и повечето 
време съм там, но идвам специално 
заради Трифон Зарезан. Искам да 
съм съпричастен.“ Според него из-
ключителното постижение в случая 
е, „че „Заедно“ така успя да прекопае 
и приспособи една стара традиция, 
която е селска, традиционна, бал-
канска и не знам каква още, само не 
чешка и градска, че да се приспособи 
за съвсем друго място и време, да се 
вмести в една зала в центъра на Пра-
га и да се получи един автентичен 
Трифон и традиция. Това се случва 

много рядко. А че е добро личи и по 
хората, които идват, без значение 
от възраст, пол или националност. 
Всички се чувстват страхотно.“

 През 2008 г. съорганизатор на 
събитието е Българският културен 
институт, а специален гост – ма-
кар и дошъл съвсем неофициално 
– посланикът на България в Чехия 
Здравко Попов.

Програмата традиционно включ-
ваше, както съвременна, така и на-
родна музика. В самото начало две 
момчета от състав „Българи“ обико-
лиха залата с чанове на рамо, чийто 
звън според прастарите вярвания 
прогонва злите духове, а след това, 
с първото изпълнение за вечерта, 
излезе солистката на ансамбъл „Зо-
рница“ от София и абсолвентка на 
Карловия университет Ганка Дюл-
герова. Тя наелектризира залата 
и предаде тока по жицата към група 

ДОСТАТЪЧНО Е ФИНО УХАНИЕ НА ПАРФЮМ, ИЛИ ПРЕЛИТАЩО ПОРШЕ. ПОЩЕНСКА КАРТИЧКА, ИЛИ ЗВУЦИТЕ 
НА ЛЮБИМА МЕЛОДИЯ. ПРОИЗВОЛЕН ЗВУК, КАРТИНА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ. И НИ ЛЪХВА УСЕЩАНЕТО ЗА ДРУГ СВЯТ. 
ГРАБВА НИ, ИЗМЪКВА НИ ОТ ЕЖЕДНЕВИЕТО И НИ ЗАХВЪРЛЯ НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ. РАЗКЪСВА РУТИНАТА И ЗАПЪЛВА 
ПУКНАТИНИТЕ С ГЪСТИЯ НЕКТАР НА РАЗЛИЧНОТО (ОНЗИ НЕКТАР, КОЙТО ВЪРВИ С АМБРОЗИЯТА). МИСЛЯ, ЧЕ 
ЗА МНОГО БЪЛГАРИ В ПРАГА ПРАЗНЕНСТВОТО, ОРГАНИЗИРАНО ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЗАЕДНО“ ПО СЛУЧАЙ ТРИФОН 
ЗАРЕЗАН, ОЗНАЧАВА ТОЧНО ТОВА – ПРЕНАСЯНЕ В ДРУГА РЕАЛНОСТ. РАЗРЕШАВА НИ – ЗА ЕДИН КРАТЪК МИГ – 
ДА СЕ ИЗМЪКНЕМ ОТ МАРКОВИТЕ КОСТЮМИ И ЗАБРАВИМ ТУЗАРСКИТЕ КОМПАНИИ, ЗА КОИТО РАБОТИМ. ИЛИ 
ЛАВИЦИТЕ С КРИСТАЛИ И ВАВИЛОНСКИЯ ХАОС ОТ ЕЗИЦИ.

За Бойка.       
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 ТЕКСТ: Мария Паунова  СНИМКИ: архив на сдружение „Заедно“
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      И за да се събираме заедно 

„Българи“ от Прага. Един от косове-
те на вечерта беше участието на из-
вестната българска рок-група P.I.F., 
която след разговор с организатори-
те включва участието си в празнен-
ството в европейското си турне.

В средата на вечерта Мартин обя-
ви конкурса за Цар на виното и кан-
дидатите – четирима на брой – изля-
зоха на подиума. Получиха няколко 

задачи, между които да изиграят бъл-
гарско хоро и да демонстрират сила, 
с което всеки от тях се справи по 
своему. Със задачата по избирането 
на Царя беше натоварено специално 
дамско жури. Всяка от членките му 
получи по една зелена клонка и даде 
своя глас с връчването й на своя 
фаворит. Клонките бяха преброени 
и с пет победни клонки беше избран 
новият Цар на виното. Главният ор-
ганизатор на вечерта и председател 
на сдружение „Заедно“ Севда Ковар-
жова Костадинова му връчи венец, 
грамота, бутилка вино и целувка. 
След което през цялата останала ве-
чер новият Цар беше заобиколен от 
внимание и хубави момичета.

„Неотдавна гледах по ББТ доку-
ментален филм за българите в Че-
хия, който ни представи в много 
тъжна светлина,“ сподели Божана. 
„Не съм съгласна с този поглед вър-

ху ситуацията. Не всички в Чехия се 
срамуваме да признаем, че сме бъл-
гари. Надявам се това празненство 
да е една реплика и смятам, че по-
добни събития трябва да се органи-
зират не само в Прага.

Онези, които знаят за празни-
ка, уреждан от сдружение „Заедно“, 
знаят и това, че през 2007 г. едната 
от вдъхновителките му – Бойка – си 

отиде завинаги. Затова тази година 
той е посветен на нея. „Благодаре-
ние на Бойка събитието е безкрайно 
мило, много слънчево и неформал-
но – каквато беше и тя,“ сподели още 
Божана. „Щастлива съм, че съм тук 
заедно със сестра й Иванка и баща 
й Димитър. Дълбоко вярвам, че Три-
фон ще осъществи връзката между 
този и онзи свят и с отварянето на 
младото вино ще дойдат душите на 
онези, които вече не са с нас.“

Още преди празника Севда спо-
дели с мен, че има вероятност от 
2009 г. той да се провежда паралелно 
в Прага и София, където ще бъде по-
търсено съдействието на чешки ви-
нари. Идеята вече е обсъдена с Ми-
хаел Поспишил, директор на чешкия 
център в София, който също е обе-
щал подкрепата си.

Във втората част на вечерта на 
сцената излязоха група „Gothart“ 

и ансамбъл „Пирин“ от Бърно. 
Празникът приключи късно след 
полунощ. „Това празненство е уни-
кално и от друга гледна точка,“ спо-
дели Божана в заключение. „Показ-
ва, че сме се научили да уважаваме 
не само чешката култура, защото 
ние дойдохме научени да я уважава-
ме, но сме разбрали, че уважението 
към чуждата култура идва само, ко-

гато уважаваш и собствената.“
„Този път направихме Трифон 

Зарезан заради Бойка, за да остане 
жив споменът за нея и за нещата, 
които тя правеше за българите и за 
българското“ отговори на въпроса 
ми Севда. „А по принцип – за да се 
събираме заедно. И ще продължа-
ваме да го правим. И бих искала да 
спомена само няколко от приятели-
те на Заедно, без чиято помощ Три-
фон Зарезан не би посетил Прага за 
шести пореден път. Фирма Евротурс 
и семейство Бачеви, фирма Уестърн 
Юнион, г-н Павел Петков, г-н Боян 
Панчев, г-н Асен Караилиев, българ-
ското винарско присъствие в Прага... 
много са – благодарим! От сърце бла-
годаря и на чудесната танцьорка Ган-
ка Дюлгерова, на семейство Добреви 
и на останалите гости и помощници, 
които пристигнаха от България спе-
циално за случая.“ 
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[ ]Сигурно няма българин по света, който 
да не се вълнува от познатите стихове 

и песни, с които е израснал.

По традиция, всяка година, 
Българската културно-про-

светна организация е инициатор 
и организатор на общия празник. 
Още преди 12 часа Българският 
дом започна да се изпълва с хора, 
макар че началото на тържеството 
бе обявено за 12,30 на обяд. Прис-
тигаха не само българи, но и много 
чешки приятели, съпричастни на 
нашите български празници. Всич-
ки се закичваха с мартенички, на-

всякъде се чуваше: „Честита, Баба 
Марта! Да сте живи и здрави!“ Във 
фоайето зазвучаха и гласовете на 
репетиращите деца от Българското 
училище. Дневният клуб на БКПО 
се изпълни до краен предел, имаше 
хора, струпани на вратата и дори 
в коридора.

Точно в 12,30 започна тържество-
то. Беше открито от г-н Стамболий-
ски, председател на БКПО. Той даде 

думата на Н.П. Здравко Попов – по-
сланик на РБългария в РЧехия. Г-н 
Попов подчерта, че целта на тази 
инициатива е да се почете Нацио-
налния празник, 130 годишнината 
от Освобождението на България. 
Покани всички на 3 март в църква-
та „Св. Св. Кирил и Методий“, за да 
присъстват на благодарствения мо-
лебен по повод на празника и пани-
хида в памет на загиналите за бъл-
гарската свобода.

После бе дадена 
думата на г-жа Свет-
ла Болчева, учител по 
български език и ли-
тература в БСОУ 
„Д-р Петър Берон“ 

– Прага. В словото си тя припомни 
на присъстващите факти от исто-
рията ни, довели до подписването 
на Сан-Стефанския мирен договор. 
Подчерта, че българската свобода 
е извоювана с кръвта и саможерт-
вата на много родолюбци. В словата 
й бяха преплетени цитати от Паис-
иевата „История славянобългарска“ 
и стихове на Христо Ботев.

Вълнуваща бе литературно-му-

зикалната композиция на ученици-
те от Българското училище. В нея 
се редуваха стихове от „Епопея на 
забравените“ на вечния Иван Вазов 
и възрожденските песни: „Стани, 
стани, юнак балкански“, „Къде си 
вярна, ти, любов народна“, „Хубава 
си, моя горо“. По лицата на много от 
пръсъстващите възрастни българи 
се стичаха сълзи – това едва ли би 
изненадало някого! Сигурно няма 
българин по света, който да не се 
вълнува от познатите стихове и пес-
ни, с които е израснал.

Детските изпълнения бяха из-
пратени с аплодисменти, след кое-
то председателят на БКПО Антон 
Стамболийски връчи на заслужил 
член на организацията паметен пла-
кет „125 години българско присъст-
вие в Чехия“.

След като приключи тържестве-
ната част, г-н Стамболийски пока-
ни всички да се почерпят послучай 
празника. Българите поседнаха на 
раздумка и се насладиха от сърце на 
срещата с приятели и сънародници. 
В механата на Българския дом зазву-
чаха хорá и песни. 

Б
Ъ

Л
Г

А
Р

И
Т

Е
 

В
 

Ч
Е

Х
И

Я
 ТЕКСТ: Ирина Морева  СНИМКИ: Ирина Морева
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1-ВИ МАРТ 2008. НИТО РАЗРАЗИ-
ЛАТА СЕ БУРЯ С ГРАДУШКА, НИТО 
ХАПЕЩИЯТ СТУДЕН ВЯТЪР НА 
СЪРДИТАТА БАБА МАРТА, УСПЯ-
ХА ДА ИЗПЛАШАТ БЪЛГАРИТЕ, 
ЖЕЛАЕЩИ ДА БЪДАТ ЗАЕДНО. ЗА 
ПОРЕДЕН ПЪТ ТЕ ДОКАЗАХА, ЧЕ 
ВЪПРЕКИ ТРУДНОТО ЕЖЕДНЕВИЕ 
И БОРБАТА ЗА НАСЪЩНИЯ, НЕ СА 
ЗАБРАВИЛИ КОРЕНИТЕ И ТРАДИ-
ЦИИТЕ СИ, СЪХРАНИЛИ СА СВОЯ-
ТА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ 
В ЧУЖДАТА СТРАНА.

Отпразнувахме заедноНационалния празник
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У чилищната сграда е красива 
и модерна, различна от тради-

ционните ни представи. До нея се 
намира Посолският комплекс на Р 
България. Кварталът е тих и споко-
ен, един от най-красивите в Прага. 
В съседство на училището е авто-
бусната спирка, така че има и удобен 
градски транспорт. А за децата, жи-
веещи извън столицата, училището 
предоставя общежитие.

Вече сме пред входа, над който 
с големи букви е написано Бъл-
гарско средно общообразователно 
училище „Д-р Петър Берон“. Вдясно 

на колоната е по-
ставен надпис и на 
чешки език. Входната 
врата е гостоприемно 
отворена – да влезем!

Посреща ни красиво фоайе 
с приказен полюлей и много цве-
тя. Точно срещу входа е портретът 
на патрона – д-р Петър Берон, вля-
во е българското знаме. Голям над-
пис „Ден на отворените врати“ – ни 
подканя да продължим. Навсякъде 
е тихо – децата учат и само от клас-
ните стаи на най-малките ученици се 

чуват весели песнички. Ще изчакаме 
да свърши часа... звънецът весело 
оповестява края му и коридорите 
изведнъж се изпълват с типичния 
училищен шум. Заедно с ученици-
те, от класните стаи излизат майки, 
татковци, баби, по-малки братчета 
и сестричета. Едни бяха посетили 
час по математика, други по химия, 
трети по английски или български 
език... На лицата на родителите има-
ше усмивки. И защо не? Какво по-
добро от това да видиш как работи 
детето ти в час, да поседнеш отново 
на чина и да се върнеш към собст-

вените ти ученически години. Една 
любознателна баба прекара целия 
учебен ден със своите внучки и си 
тръгна доволна. Можеше да разкаже 
много на родителите на момичетата, 
но най-важното е, че децата са в до-

бри ръце. А когато дойде време да 
се върнат в България, те ще продъл-
жат образованието си без стрес, за-
щото идват от същата образовател-
на система, със същите изисквания 
и същата задълбочена подготовка. 
Всяка година голяма част от абиту-
риентите на Българското училище 
продължават своето образование 
в чешки висши учебни заведения. 
А каква по-висока оценка за нивото 
на подготовка от тази?

Завърши последният учебен 
час. Но не си мислете, че децата се 
разотидоха по домовете си! Дойде 
времето на извънкласните занима-
ния – едни се насочиха към физ-

културния салон за поредната 
тренировка по волейбол, 

втори – към любимите 
занимания по изоб-

разително изку-
ство, трети към 

ф о л к л о р н и т е 
песни и танци. 
А за учениците, 
предпочитащи 
гимнас тикат а 
на ума, бе ор-

ганизирано със-
тезание по судо-

ку, подготвено от 
учителите по мате-

матика.
Притъмняваше. Дой-

де краят на един обикновен 
учебен ден. Децата започнаха да се 

разотиват, за да се подготвят за след-
ващия усилен ден.

Ще кажете: „Ние не знаехме, ня-
махме време да посетим училище-
то!“ Тогава разгледайте неговата 
страница в Интернет, на адрес: www.
bgschool.eu. 

Ден на отворените врати
в Българското училище

НА 20 ФЕВРУАРИ 2008 Г., УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ В ПРАГА, КОЕТО ПРЕЗ МАЙ ТЪРЖЕСТВЕНО ЩЕ ОТПРАЗНУ-
ВА СВОЯ 60 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ, ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ ЗА ВСИЧКИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ГО ПОСЕТЯТ. ЦЕЛТА НА ПЕДА-
ГОГИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ Е ДА ЗАПОЗНАЕ БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ С УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ ДЕ-
ЦАТА И ДА СЪПРЕЖИВЕЕ С ТЯХ ЕДИН УЧЕБЕН ДЕН. ПРЕДВАРИТЕЛНО СА РАЗДАДЕНИ ПОКАНИ НА РОДИТЕЛИТЕ 
И БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРАГА. НО НЕКА ОТИДЕМ ЗАЕДНО НА УЧИЛИЩЕ!

Разгледайте интернет 
страница на училището 

на адрес:
www.bgschool.eu
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„Едва ли има на света друг народ, 
който така слабо да познава своята 
история. Ние имаме големи учени ис-
торици, издадени са монументални 
исторически трудове, но академич-
ният им научен език е недостъпен за 
простосмъртните, а учебниците по 
история са написани толкова скуч-
но, сякаш авторите им са имали ед-
ничката цел: да накарат българчета-
та, още едва проходили, да намразят 
историята на своя народ и за съжа-
ление, тази цел е вече почти постиг-
ната; от друга страна това незнание 
се дължи и на многократното прена-
писване на историята, нагаждайки я 
всеки път към интересите на влас-
тващата политическа сила, та човек 
не само ще се обърка, но може и да 
се побърка; а може би причината 
е по-отчайваща: старата наша исто-
рия надвишава сегашното ни жалко 
самочувствие като народ, сравнени-
ето с миналото ни потиска и ние не 
искаме да си го спомняме...“

Това са думи от предговора на 
Стефан Цанев към „Български хро-
ники“. Самият той няма нужда от 
представяне. И все пак, както каза 
директорът на института Боян Пан-
чев, той е от генерацията, започнала 
да пише през 50-те години. „За по-
младите това сигурно звучи страхо-
вито, но поетите имат едно свойство, 
за което им завиждам – те не оста-

ряват! Винаги има една жизненост 
и младежки дух, особено в поезията 
на Стефан Цанев“. По-късно започ-
ва да се занимава и с драматургия. 
Пиесите му са играни в 58 чужди 
театъра, което е уникално за автор 
от държава с малък език, каквато 
е България. Един от колосите на съ-
временната българска литература.

„Навремето – каза Стефан Цанев, 
– бях авангардист. Сега в учебници-
те често пишат една фраза, която ме 
убива: „Стефан Цанев, поет на 60-те 
години на миналия век.“ Но, както 
виждате, аз се съпротивлявам на 
времето…“

Сподели, че е за-
почнал да пише 
„Български хрони-
ки“ от инат – „защо-
то имам деца и като 
всеки родител над-
никвах какво учат тези деца. И се 
удивлявах, че онова, което би тряб-
вало да бъде най-интересно за тях – 
историята – защото е една приказка, 
е предадена в учебниците така без-
умно скучно, че не може да се чете. 
Не крия, че мислено предназначих 
хрониките за децата и младите хора. 
Възрастният човек може да си на-
ложи да прочете една скучна книга, 
но детето е най-страшният критик, 
защото я захвърля. Много се рад-
вам, когато ми се обадят млади хора, 

деца и ученици, че са чели книгата. 
За мен това е най-голямото удовлет-
ворение.“

„Български хроники“ започват 
с древните българи и единайсетте 
български държави, създадени от 
българите преди България. „Кура-
жът ми стигна да се върна до 2137 
година преди Христа; да се върне по-
назад в мрака на вековете оставям 
на някой свой колега с по-храбро 
въображение.“

В момента работи върху третия 
том, който обхваща времето от Ос-
вобождението на България от тур-
ско робство до влизането й в Евро-

пейската общност. „Тъй като, както 
повечето българи, съм невежа в тази 
посока, не подозирах колко страшна 
е била историята ни след освобож-
дението.“ Споделяйки пред прияте-
ли мислите си, те му отговарят, че 
когато излезе книгата, ще трябва да 
замине в чужбина поне за една годи-
на, защото няма как тълкуванията 
да се харесат на всички…

А защо спира до влизането на 
България в Европейската общност? 
„Защото с това започва съвсем нова 

Духът на Паисий    

НА 5 МАРТ, ПО СЛУЧАЙ 130 ГО-
ДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУ-
РЕН ИНСТИТУТ И ПЛОВДИВСКАТА 
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „ЖАНЕТ 45“, 
ОРГАНИЗИРАХА СРЕЩА-РАЗГОВОР 
СЪС СТЕФАН ЦАНЕВ ЗА КНИГИ-
ТЕ МУ – „БЪЛГАРСКИ ХРОНИКИ“ 
И РЕЦИТАЛ ПО НЕГОВИ СТИХОВЕ, 
ИЗПЪЛНЕНИ ОТ АКТРИСАТА ДОРО-
ТЕЯ ТОНЧЕВА. ПРИСЪСТВАХА ПО-
СЛАНИКЪТ НА БЪЛГАРИЯ В ЧЕХИЯ 
ЗДРАВКО ПОПОВ И ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛКАТА НА ИЗДАТЕЛСТВО „ЖАНЕТ 
45“ КАТЯ ИВАНОВА. ЗАЛАТА БЕШЕ – 
КАК ИНАЧЕ – ПРЕПЪЛНЕНА.

[ ]Старата наша история надвишава сегаш-
ното ни жалко самочувствие като народ, 

сравнението с миналото ни потиска 
и ние не искаме да си го спомняме
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страница от нашата история. Ние 
ставаме член на една могъща им-
перия. Не се плашете от думата, тя 
е просто историческо обозначение 
за многонационална държава. Жи-
вотът ни ще се промени невероятно 
много. Мирогледът ще се промени, 
ще имаме друго самочувствие и друг 
поглед върху света. Ето защо искам 
да спра дотам.“

Какво е мнението на научния свят 
за „Български хроники“? – „Стефан 
Цанев – пише пресата – провокира 
историците“.

„С историците – казва Стефан 
Цанев – трудно се разбираме. Пита-
ли са ме с какъв екип работя. Нямам 
никакъв екип. Имаше един – двама 
историци, които искаха да ми бъдат 

консултанти, но опитваха да ми на-
ложат своето виждане. Аз се изпла-
ших от това. Исках да бъда свободен 
в своето тълкование.“ И не само 
това: „Нарекох книгата си поема, за-
щото е написана в стила на древните 
саги – с пристрастност и преувели-
чения, използвани са всички сред-
ства на образния – на поетическия 
език: метафори, притчи, сравнения, 
олицетворения, повторения, але-
гории, символи, ирония, сарказъм, 
риторика, патос.“ И още: „Към всеки 
образ пристъпвах така, сякаш пиша 
художествено произведение, тоест 
изкарвам го. Често ме питат про-
вокационно откъде знам, че Тервел 
е бил нисък и слаб, а Омуртаг де-
бел? Разбира се, че не съм сигурен. 
Това е подход, някакво вътрешно 
чувство. Искам, когато читателят 
вземе книгата, да си представи об-
раз – така, както в художественото 
произведение.“ От друга страна, за 
да напише „Български хроники“, 
изчита 40 000 страници с ръкописи. 
И споделя: „Базирам се само върху 
документи и почти не си позволявам 
да тълкувам.“

 „Използвам всички възможни 
жанрове: белетристика, драматур-
гия, есеистика, лирика, епос, публи-
цистика, документалистика, научни 
доказателства, фантастика, шеги 
и анекдоти – и мисля, че това прави 

    е жив

книгата ми естествена.
Ако се вгледате, графично, „Хро-

никите“ са написани в тъй нарече-
ните библейски стихове – всеки аб-
зац съдържа толкова думи, колкото 
могат да се изрекат на един дъх, из-
разявайки обикновено една мисъл 
или рисувайки един образ, различ-
ната дължина на стиховете води до 
различен ритъм на четенето, създа-
ва ритъма на поемата. Мъчил съм се, 
съчетавайки научността с художе-
ствеността, да не накърнявам исто-
рическата истина, а, напротив – да я 
направя по-зрима, по-жива, по-убе-
дителна, по-популярна.“

Срещата беше съпроводена с реци-
тал по стихове на Стефан Цанев, в из-
пълнение на Доротея Тончева. „Ако се 
увлека – каза тя в уводните си думи – 
и продължа малко по-дълго – спрете 
ме. Защото аз, като започна да казвам 
Стефан Цанев и се забравям…“

Мисля, че и аз се позабравих. 

БИОГРАФИЯ
Стефан Цанев

Стефан Цанев е роден на 07.08.1936 

г. в село Червена вода, Русенска об-

ласт. Завършва журналистика в Со-

фийския университет (1959) и дра-

матургия в Московския киноинститут 

(1965). Работи като кореспондент, 

редактор в Студия за игрални филми 

(1965-1967), драматург в Държа-

вен сатиричен театър (1967-1970), 

в Театъра на окръзите (1970-1973), 

в театър „София“ (1973-1984; 1991), 

в Драматичен театър в Пловдив 

(1984-1991). Автор е на публицистика 

и проза, както и на стихове и пиеси за 

деца. Сред по-важните му стихосбир-

ки са: „Часове. Стихове“ (1960), „Ком-

позиции. Стихове“ (1963), „Аз питам. 

Стихотворения и поеми“ (1975), 

„Реквием. Стихове“ (1980), „Лирика“ 

(1983), „Поеми“ (1984), „Небесни 

премеждия. Стихове“ (1986), „Се-

зонът на илюзиите. Любовни стихо-

творения“ (1988), „Спасете нашите 

души! Стихове“ (1992). Негови са пи-

есите „Процесът против богомилите“ 

(1969), „Последната нощ на Сократ“ 

(1986), „Тайната вечеря на Дякона 

Левски“ (1987).
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 ТЕКСТ: Мария Манолова-Мотейлова  СНИМКИ: архив на Ружена Хавранкова

„Родена съм на 3 май 1929 г. 
в Прага, в работническо семейство. 
Детството ми беше съвсем обикно-
вено. Завърших гимназия и в 1948 
г. записах да следвам Философския 
факултет на Карловия университет, 
специалност бохемистика и исто-
рия. На историческия семинар полу-
чих задача да участвам в каталогизи-
рането на библиотеката. И тъй като 
владеех руски, възложиха ми бъл-
гарските и южнославянските книги. 
И това беше първото ми докосване 
до България и българския език.“

В съответствие с духа на времето 
и тогавашните тенденции, с ръково-
дителя й избират за тема на диплом-
ната й работа „Чешкият капитал на 
Балканите“. В трети курс получава 
стипендия и през януари 1952 г. за-
минава на разменни начала за Бъл-
гария. Остава там половин година, 
която хвърля отражение върху це-
лия й живот.

„В университета в София ме по-
срещнаха много радушно. Акад. Ди-
митър Косев веднага ме взе под своя 
закрила, а българските студенти ме 
приеха безрезервно, бяха весели, 
сърдечни и открити. И въпреки, че 
от обективна гледна точка времена-
та не бяха много хубави – имаше ре-
дица политически процеси и иконо-
мически проблеми, моите спомени 
са за много хубав и весел студентски 

живот. Записах се в четвърти курс, 
но ходех на всички лекции, които 
бяха свързани с българската исто-
рия, както и в Държавната библио-
тека.

Няма как да го кажа освен, че 
страната ме омагьоса. Първо с хора-
та там – приятелите, които намерих 
и с които поддържах връзка цял жи-
вот, после с изумителната природа. 
Близка ми беше и историята, особе-
но националното Възраждане, върху 
което работех, нали съм израснала 
с Алоис Ирасек…

Знам, че ще прозвучи приповдиг-
нато, но няма как да го кажа по друг 
начин, освен, че имах две родини.“

Едни от най-хубавите й спомени 
са свързани със студентска екскур-
зия из древните градове Плиска, 
Преслав, Велико Търново и Коприв-
щица.

„Пътувахме с обикновен пътни-
чески влак. Всички носеха със себе 
си ядене и хранеха и мен със сирене, 
хляб и домати... Спомням си прис-
тигането ни в Преслав. Първо всич-
ки отидохме да вечеряме, а след това 
като специален гост ме настаниха да 
спя в дома на председателя на сел-
ското стопанство, който също ме 
посрещна с маса, отрупана с храна. 
Признавам, че рядко съм преяждала 
така, както тогава… На следващия 
ден изкачихме един съседен хълм. 

На върха всички се наредиха в ре-
дица и ми поднесоха букети полски 
цветя. Казаха, че ме поздравяват 
послучай 9 май, нашият държавен 
празник. Бях трогната...

Никога няма да забравя как слиза-
хме от влака и отивахме към разкоп-
ките. По онова време още нямаше 
такава туристическа промишленост 
като днес и всичко беше някак ори-
гинално. В Плиска събирахме по 
земята парченца от бъдещите така 
ценни артефакти. Спомням си как 
ме порази Преслав. Когато години 
по-късно се върнах там, вече всич-
ко беше различно. Беше извършена 
много работа – имаше музей и всич-
ко беше грижливо подредено, но ня-
къде се беше изгубила онази магия 
и автентичност, които ме бяха заше-
метили при първото ми идване…

Екскурзията свърши преждевре-
менно. Седяхме на една тераса във 
Велико Търново и се наслаждавахме 
на гледката към града, когато чухме 
по радиото, че е направена парична 
реформа. Това значеше, че сме ос-
танали без пари. Веднага тръгнахме 
обратно…“

През 1952 г. Ружена Хавранкова се 
дипломира и започва работа в Сла-
вянския институт към Академията 
на науките, където прави и аспиран-
турата си.

„Тук също попаднах в много хубава 

Имам още толкова 
много работа...
Д-Р РУЖЕНА ХАВРАНКОВА, К.Ф.Н, МИ БЕШЕ ОБЕЩАЛА ИНТЕРВЮ МНО-
ГО ОТДАВНА, НО НЯКАК ВСЕ НЕ ОСТАВАШЕ ВРЕМЕ. СРЕЩАХМЕ СЕ НА 
ИЗЯВИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ, РАЗМЕНЯХМЕ ПО НЯКОЛ-
КО ДУМИ И СЕ РАЗДЕЛЯХМЕ. КОГАТО НАЙ-ПОСЛЕ СЕДНАХМЕ ПРЕД ДВЕ 
ЧАШИ КАФЕ И ЕДИН ДИКТОФОН И ТЯ ЗАРАЗКАЗВА, НИТО ЗА МИГ В ЖИ-
ВИТЕ Й ОЧИ НЕ СЕ ПОЯВИ ДОРИ КАПКА ОГОРЧЕНИЕ ЗА ТОВА, ЧЕ, КАКТО 
САМА КАЗА НА ШЕГА, „ВСЕ СЕ СЛУЧВАШЕ ДА СЪМ В ЦЕНТЪРА НА РЕФОР-
МИТЕ…“ ЗАПОЧНА РАЗКАЗА ЗА ЖИВОТА СИ ОТ САМОТО НАЧАЛО И КО-
ГАТО ПРИКЛЮЧИ, ИМАХ ЧУВСТВОТО, ЧЕ ПЯСЪЧЕН ЧАСОВНИК С УНАСЯ-
ЩО ШУМОЛЕНЕ БЕШЕ ПРЕСИПАЛ ПЕСЪЧИНКИТЕ СИ ЗРЪНЦЕ ПО ЗРЪНЦЕ 
ОТ ЕДНАТА ПОЛОВИНКА В ДРУГАТА, УМЕЛО РИСУВАЙКИ КАРТИНА СЛЕД 
КАРТИНА. И ЧЕ ПОТРЕПВАТ В ОЧАКВАНЕ НА НОВО ОБРЪЩАНЕ...
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среда. На едно място бяха събрани 
всички отдели – лингвистика, лите-
ратура и история, а хората бяха или 
млади, току-що дипломирали се, 
като мен, или професори със звуч-
ни имена, асове в специалността си. 
Българистите създадохме една мно-
го силна група и се срещаме до днес.

По онова време основните зада-
чи, залегнали и в плана на Инсти-
тута, бяха свързани с проучване на 
национално-освободителните дви-
жения на Балканите. Тази насока ме 
устройваше. В центъра на изслед-
ванията ми бяха теми като Април-
ското въстание, Балканските войни 
и отзивите в чешкия печат. По време 
на престоя си в България се бях за-
познала с представители на чешко-
то малцинство там и в Славянския 
институт започнах да събирам ма-
териали по въпроса. Заедно с проф. 
Урбан работех и върху историята на 
българските студенти в Чехия през 
19 век. Една от главните ми задачи 
също така беше да съставя и издам 
като главен редактор един труд, 
който излезе през 1963 г. и е извес-
тен и днес: „Česko-bulharské vztahy 
v zrcadle století“, на български език 
излезе под заглавието „Чешко-бъл-
гарските отношения през вековете“.

През 60-те години 
работата в Славян-
ския институт става 
все повече. Ружена 
Хавранкова пише 
статии и предгово-
ри, изнася лекции 
и участва в симпо-
зиуми. Присъдена 
й е научна степен 
– кандидат на фи-
лософските науки. 
В рамките на съв-
местни почини с Българ-
ския културен институт 
пътува из провинцията, 
изнася лекции и участва 

в беседи. 
„Разбира се, че темите бяха съ-

образени с времето и много често 
говорехме за Георги Димитров, но 
имаше много работа и то интересна 
и хубава работа. По това време се 
разви интересът към балканисти-
ката като такава. Основа се един от 
най-престижните международни 
форуми за научни изследвания – Ин-
ститут по балканистика. В Чехия към 
него се създаде Национален комитет 
по балканистика и аз станах негов 
председател. Върхът беше органи-
зираният в началото на август 1968 
г. в Прага Международен конгрес на 
славистите, където ми възложиха 
организацията на българската част.“

След това идва 21 август 1968 
и всичко се променя. По политиче-
ски причини Институтът е закрит 
и всички уволнени, след което ня-
кои са назначени повторно. Ружена 
Хавранкова, поради несъгласието си 
с окупацията на Чехословакия, не 
е между тях. Известно време оста-
ва без работа, след това е назначена 
отново, но не като научен сътруд-
ник, а като квалифициран работник 
в библиотеката.

„Останах там 18 години. Жал-
ко за тези години. Казва се, че за да 

израсне научният работник са му 
необходими 15 години. Аз точно ги 
бях минала. Бях на върха на възмож-
ностите си. Жалко!

В библиотеката правех изрезки 
от вестници – „Работническо дело“, 
„Борба“ и други. Не ми разрешава-
ха да пътувам до България. Разбира 
се, че продължих да работя и всяка 
година издавах нещо, обикновено 
свързано с България, но издаването 
винаги беше свързано с много голе-
ми проблеми.

Тук искам да споделя колко дъл-
боко ме трогна отношението на бъл-
гарските ми приятели и колеги, кои-
то през цялото време не престанаха 
да ме подкрепят. При това някои 
от тях бяха хора на високи длъж-
ности в йерархията. Изпращаха ми 
официални покани за симпозиуми 
и срещи. С годините ситуацията се 
разведри и след като настояванията 
от най-висши инстанции в Бълга-
рия не престанаха, започнаха да ме 
пускат, получих дори награди. През 
80-те години ме допуснаха да работя 
и в литературния архив. И все пак – 
жалко.

След 1989 г. ме реабилитираха, 
назначиха ме отново като научен 
сътрудник и работата отново пот-
ръгна, но 3 години по-късно възо-
бновеният Институт по източна ис-
тория отново беше закрит. По това 
време вече бях в пенсионна възраст 
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и в рамките на съкращаването на 
разходите, съкратиха и мен, или по-
скоро аз се съкратих сама.“

През целия си живот Ружена Ха-
вранкова съчетава работата с лич-
ния си живот. През април 1953 г. 
сключва брак с Хавранек и през 
втората половина на 50-те години се 
раждат дъщерите й Яна и Олга.

„Съпругът ми дълго време, по по-
литически причини, остана доцент, 
но накрая получи титлата професор 
по чехословашка история във Фи-
лософския факултет. Разбирахме се 
много добре и имахме много хубав 
и хармоничен брак. Бяхме заедно 
50 години. Няколко месеца преди 
смъртта му, през 2003 г., отпразну-
вахме в кметството златна сватба. 
Такъв е животът…“

В края на живота си съпругът 
й започва да пише спомени за рода 
си, чиито членове са били известни 
чешки интелектуалци. Смъртта го 
заварва по средата на работата. В мо-
мента Ружена Хавранкова довършва 

неговия труд. След това иска 
да напише и спомени за своя 
род – за баща си, който е бил 
френски легионер и за живота 
на едно обикновено работни-
ческо семейство.

„Всичко това обаче ме от-
далечава от работата ми, 
свързана с българистика-
та. Бих искала да напиша за 
чешко-българските отно-
шения, но не строго научен 
труд, а по-скоро разказ от 
моя гледна точка. За живота 
на чехите в България е пи-
сано много, но никой не се 
е замислял какво е ставало 
с тях към края на живота 
им. Много от тях са искали 
да се върнат в Чехия, но или 
са имали българска пенсия, 
или никаква. Понякога не 
са имали пари дори за об-
ратния път.

Много материали съм събрала 
и за Константин Иречек от гледна 
точка на живота и контактите му на-
пример с Марин Дринов, Адолф Па-
тера и много други. Имам издадени 
редица статии по въпроса, но ми се 
иска да се върна към тази тема. На 
бюрото вече ме чака сериозна куп-
чинка материали.“

Преди година и половина зрение-
то й драстично се влошава. Лекарите 
установяват, че причината е в ре-
тината. Това значи, че процесът не 
може да бъде спрян, а само забавен. 
Закупеният малко преди това ком-
пютър е изнесен – лекарите й забра-
няват да стои пред монитора.

„Очите ме предадоха. Пробле-
мът е, че цял живот съм писала на 
ръка. Имам приятели, които всич-
ко преписват след мен. Сега имам 
пишеща машина, пиша, без да гле-
дам. Има много грешки, но поне 
приятелите ми могат да го проче-
тат и препишат.

Има още толкова много работа...“ 
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„Hello! Can I help you?”
Така ще ви посрещнат. И ще ви 

изпратят с усмивка и пожелание 
за приятен ден (или с цветистото 
„Майната ти!“, ако се държите зле 
и не знаете какво искате).

Всеки от нас има поне един по-
знат, който работи в магазин, или 

самият той е работил в такъв през 
някой период от пребиваването си 
в Прага. Кои са те? Защо са тук? Как-
во ги задържа и защо не се връщат 
в България? Ето някои впечатления, 
породени от разговорите с тях:

МЪЖЕТЕ
Възраст – от 22 до 40 години, мно-

зинството между 25 и 35. В 90% от 
случаите са женени за чехкиня, сло-
вачка или българка с чешко граждан-
ство (за тяхна чест ще отбележа, че 
браковете им не са по сметка – заради 
разрешителното за пребиваване, а по 
любов! Ако искате – вярвайте!).

Кирил е на 33 години. В Прага е от 

ОТ МУЗЕЯ ДО ЧАСОВНИКОВАТА КУЛА И ПОСЛЕ ДО КАРЛОВ МОСТ И ХРАДЧА-
НИ, В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО НАЙ-ПОСЕЩАВАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ 
ОБЕКТИ, РАБОТЯТ БЪЛГАРСКИ МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА, КОИТО ПРОДАВАТ 
ЧЕШКИ (И НЕ САМО) КРИСТАЛ И СУВЕНИРИ НА ТУРИСТИТЕ. И НЕЗАВИСИМО 
ДАЛИ РАБОТЯТ ЗА „БЪЛГАРИТЕ“, „СЪРБИТЕ“ ИЛИ „МАНГАЛИТЕ“, ИЛИ САМИ 
СТОПАНИСВАТ НЯКОЕ МАЛКО МАГАЗИНЧЕ, В ЕЖЕДНЕВИЕТО ИМ ИМА МНО-
ГО ОБЩИ НЕЩА И РАЗГОВОРИТЕ ВЕЧЕР СЕ ВЪРТЯТ ОКОЛО ТОВА КОЛКО ТУ-
РИСТИ СА МИНАЛИ ПРЕЗ МАГАЗИНА И КАКЪВ Е ОБОРОТЪТ ЗА ДЕНЯ.

Кристалът
– начин на 
употреба

 ТЕКСТ: Маркета Колева  СНИМКИ: Маркета Колева 
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10 години. Строен рокаджия, който 
сякаш е бил модел на Микеландже-
ло за „Давид“. Говори английски, 
чешки, руски, френски, испански, 
италиански, немски, сръбски и по 
няколко фрази на гръцки, турски, 
норвежки, японски и на още някол-
ко езика (като повечето хора, 
които работят от години в ма-
газините). Завършил е моден 
дизайн и оттам е талантът 
му да рисува и татуира, както 
и навика да заглежда краси-
вите жени – заради модела на 
роклята, както отбелязва с чувство 
за хумор, не за друго. Женен е за 
чехкиня и има две прекрасни деца. 
Сутрин става около 6 ч., помага 
на децата да се приготвят и води 
сина си на училище, а дъщерята 
оставя в детската градина. Жена му 
е станала много преди това, около 
4 часа, за да отиде навреме на ра-
бота. Следобед тя прибира децата 
и учат заедно уроците, а вечер той 
й помага да ги сложат да спят. През 
почивните дни цялото семейство 
излиза на разходка, на покупки 
или просто почиват заедно, а през 
отпуската пътуват до България. 
Колегите му го ценят заради опи-
та му, готовността му да помогне, 
умението да излезе от трудна ситу-
ация и свежото чувство за хумор. 
„Спокойна съм, когато Кирил е на 
смяна, защото знам, че няма да има 
проблеми и работният ден ще мине 

неусетно!“, споделиха колежките му.
Светослав е на 24 години. Веч-

но усмихнат и модно облечен млад 
мъж, който вече има лъчезарна съ-
пруга и двегодишен син. Завършил 
е езикова гимназия и говори свобод-
но испански, италиански, френски 

и английски.Има слабост към азиа-
тците и затова езиковият му запас на 
японски, корейски и китайски е дос-
та голям. Щастлив е с жена си и се 
отнася отговорно към ролята си на 
родител. В свободното си време гле-
да филми, излиза с приятели или се 
посвещава на семейството си.

Христо, Симеон, Венци и Наско 
са между 20 и 23 годишни. Завърши-
ли са БСОУ в Прага и сега са колеги, 
макар и при различни работодате-
ли. Повечето са започнали работа 
още като ученици през ваканциите 
и уикендите и вече имат опит. Чес-
то се събират заедно на купон в ня-
коя квартира, гледат футболен мач 
в спортен бар или просто на по пиво 
след работа и всички споделят, че 
животът в България не е лек, но за 
сметка на това купонът е безкраен. 
Мечтаят за свой доходен бизнес, 
бързи коли и…красиви гаджета.

ЖЕНИТЕ
Силвия е на 36 години. В Прага 

е от една година и все още трудно се 
ориентира, а и няма много свободно 
време, за да я опознае и учи чешки. 
Работи по 9 часа на ден, но когато има 
болен колега и по повече. Сутрин ста-

ва в 7 часа, приготвя и води 
сина си на училище, а когато 
се върне – готви, пере и чис-
ти. Прибира се в 23.40 часа 
и се притеснява, че няма дос-
татъчно време за образова-
нието на децата си. Съпругът 

й не може да я отмени, тъй като и той 
работи по 10 чáса на ден и се прибира 
изморен. Почивният ден е посветен 
на децата и домакинската работа.

Невена е на 27 години. Симпатич-
на млада жена със син и дъщеря на 3 
и 5 години. И нейният съпруг рабо-
ти и затова от България са си довели 
„бавачка“ – свекървата й, която се 
грижи за децата, когато родителите 
са на работа. Мечтае за това да има 
повече свободно време за възпита-
нието на децата си, но знае, че засега 
не могат да си го позволят – мама 
трябва да работи!

Вера е фина жена на 31 години, на 
която никой не би й дал повече от 20 го-
дини. Акушерка, спряла да практикува 
професията си, за да потърси препита-
ние тук. В квартирата живее със съпру-
га си, а родителите й в България отглеж-
дат тригодишната им дъщеря Людмила. 
Младата майка се осведомява за разви-

[ ]Мечтаят за свой доходен бизнес, бързи 
коли и…красиви гаджета
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тието на детето и дава наставления за 
възпитанието му по телефона.

Соня е красива като италианска 
кинозвезда. От 3 години е в Прага 
и в училище е учила само немски, 
но вече говори свободно английски, 
чешки, руски, испански и италиан-
ски. Туристите често се възхищават 
на хубостта й и тя обяснява, че не 
е чехкиня, а българка. Приятелят 
й също работи в магазин и през по-
чивния ден ходят на гости при род-
нини, пазаруват и гледат филми. Ре-
шили са да се установят в Прага и да 
създадат дом и семейство.

„БРИГАДНИЦИТЕ“
Янислав и Петър са млади мом-

чета на 22 години, с чешки корени 
в родословното си дърво. Родени 
са и израсли в Чехия, завършили са 
чешко училище и може би затова 
говорят по-добре чешки, отколкото 
български. И двамата смятат да про-
дължат образованието си, но докато 
ги приемат, работят по няколко дена 
седмично в магазина. През свобод-
ното си време учат или се забавляват 
с приятели.

КОЛЕГИТЕ
Освен българи, в магазините ра-

ботят и много сърби, руснаци, укра-
инци, словаци, чехи (макар и рядко), 
македонци, азиатци и африканци. Има 
дори един кубинец, който в момен-
та е център на внимание от страна на 
колегите си заради събитията в Куба. 
Всички тези момчета и момичета мо-

гат да напишат в автобиографиите си, 
че „работят в мултинационална и мул-
тикултурна среда“, както се изисква 
във всяка европейска институция!

ЕЗИКЪТ
Във всички магазини се е наложил 

един много специфичен и уникален 
език, достоен за изследване, от който 
и да е виден езиковед. Поради това, 
че работят хора от различни краища 
на България и всеки е носител, както 
на характерните белези на социал-
ната среда, откъдето идва, така и на 
особеностите на родния диалект, по-
лучава се безпрецедентен микс, дори 
ако в магазина работят само бълга-
ри. Когато обаче добавим и колеги-
те от други националности, както 
и това, че всеки един владее в раз-
лична степен няколко езика, както 

и ежеминутното общуване с хора от 
всички континенти, получава се една 
уникална смесица от езици, на която 
можеш да поздравиш на италиан-
ски, да попиташ на английски и да 
получиш отговор на руски и ругатня 
на сръбски! Изрази като „Работата 
стана чок гюзел!“ и „Подай ми една 
микина, пажалуста!“, могат да се чуят 
във всеки магазин.

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО
Клиентите, тоест туристите, 

пристигат от цял свят с различна 
представа за това, какво ги очаква 
тук. Един след друг опират до ма-
газините за съвет къде се намират 
в момента и как да стигнат до еди-
къде си. По този начин знанията 
за историята и културата на Прага 
и Чехия стават неделима част от по-
знанията за стоката, която се пред-
лага. Колегите често се „обучават“ 
един друг с истории за забележи-
телностите в Прага и думата „коле-
гиалност“ – въпреки, че няма да я 
чуете, е здравата основа, на която се 
гради целият ден. Затова умението 
за работа в екип с хора, пристигна-
ли от различни краища на Бълга-
рия, всеки с различна база и разре-

шително за престой, 
на различна възраст 
и със свой характер, 
се цени повече, от-
колкото дипломата 
за висше образова-
ние или сертифика-

тът за перфектно владеене на езици. 
Тук те са само един интересен щрих 
към личността и нищо повече.

Ето защо, ако решите да опитате 
работата, няма да ви поискат CV 
с копия от всички дипломи и след-
дипломни квалификации, а на място 
ще пробват дали „ставате“ или не.

И, повярвайте ми, не всички 
„стават“! 

[ ]Думата „колегиалност“ – въпреки, че 
няма да я чуете, е здравата основа, на 

която се гради целият ден

РОДЕН ГЛАС · брой 1 · 23

RodenGlas 01_2008_V2.indd   23RodenGlas 01_2008_V2.indd   23 17.3.2008   23:56:5617.3.2008   23:56:56



24 · брой 1 · РОДЕН ГЛАС

Б
И

З
Н

Е
С

Ъ
Т

 ТЕКСТ: Петър Вит  СНИМКИ: Петър Вит 

И зложението Holiday World с ус-
пех защитава името си на едно 

от големите централноевропейски 
изложения за туризъм. През тази 
година в него участваха 701 изложи-
тели от 49 страни. Събитието отра-
зиха 726 акредитирани журналисти, 
а посетителите бяха над 30 000.

През последните години страте-
гията на България в областта на ту-
ризма цели освобождаване от опре-
делението „лятна дестинация“. Във 
връзка с това, една от основните теми 
на представянето й по света – която 
беше мото и в Прага – е „България – 
земя с богато културно-историческо 
наследство“. Експозицията заемаше 
площ от 146 кв. м. и представяше ре-
гионите Велико Търново, Северното 
и Южното Черноморие. В специални 
витрини беше изложена реплика на 

уникалното Панагюрско съкровище. 
За посетителите беше подготвена 
разнообразна съпътстваща програ-
ма, включваща мултимедийно шоу, 
рекламни клипове, изпълнение на 
фолклорен ансамбъл и древнотра-
кийски бодиарт.

На 14 февруари Държавната 
агенция по туризъм съвместно 
с Българското посолство в Прага 
дадоха пресконференция, на която 
присъстваха посланикът на Бълга-
рия в Чехия Здравко Попов и замест-
ник председателят на Държавната 
агенция Станислав Новаков, който 
разказа за постиженията и целите на 
туристическия бизнес в България.

Според официалните данни, за 
последните пет години в туристиче-
ската инфраструктура на България 
са инвестирани над 10 млрд. евро, 

които почти изцяло са променили 
туристическата база. Продължава да 
расте броят на пристигащите турис-
ти и през 2007 г. те са били 5 200 000. 
Това означава 4 – 5% нарастване, ко-
ето въпреки спада спрямо предиш-
ни години е напълно съпоставимо 
със световния тренд от около 4 – 6%. 
Туризмът в България представлява 
12,5% от брутния вътрешен продукт 
или 15,6%, ако включим и съпътства-
щите индустрии. Това го превръща 
в един от приоритетните отрасли за 
развитието на българската иконо-
мика след енергетиката и услугите. 
Изключително важна е и заетостта 
в туризма – почти 500 000 души през 
летния сезон.

За съжаление, въпреки динамични-
те промени, почивките на крайбрежие-
то си остават доминиращи и формират 

България – партньорска         
ОТ 14 ДО 17 ФЕВРУАРИ В ПРАГА СЕ СЪСТОЯ СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПА-
НАИР HOLIDAY WORLD. БЪЛГАРИЯ Е ТРАДИЦИОНЕН ИЗЛОЖИТЕЛ, НО ТАЗИ ГОДИНА УЧАСТИЕТО Й ИМАШЕ СТАТУТА 
НА ПАРТНЬОРСКА СТРАНА. ТОВА Е УСПЕХ, КОЙТО НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ПРИПИСВАМЕ ЕДИНСТВЕНО НА СТАНДАРТНИЯ 
„ЛЕТЕН ИНТЕРЕС“ НА ЧЕХИЯ КЪМ БЪЛГАРИЯ. ТОЙ Е КОСВЕНО ПРИЗНАНАНИЕ ЗА ДОБРАТА РАБОТА НА ВСИЧКИ ЗВЕНА, 
СВЪРЗАНИ С ТУРИЗМА – ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ ДО ДЪЛГОГОДИШНИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ В ЧЕХИЯ.
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За основател на българския туризъм 

се смята българският писател, съдия 

и народен будител Алеко Константи-

нов (Щастливеца). По негова инициа-

тива се създава първото туристическо 

дружество в България – Българският 

туристически съюз. Символичното 

начало е поставено с изкачването на 

Черни връх на 27 август 1895 г. Алеко 

Константинов е патрон на съюза. 

Членове на съюза могат да бъдат 

физически и български юридически 

лица. Съюзът насърчава развитето на 

различни форми на туризъм и отдих, 

родолюбива, природолюбива и еколо-

гична дейност. Една от инициативите 

на съюза е Движение 100 национални 

туристически обекта, водещо началото 

си от 1966 г. Официалният празник на 

организацията се чества в последната 

неделя на месец август.

РОДЕН ГЛАС · брой 1 · 25

75% от общия туристически продукт 
на страната. Около 20% съставя ски 
туризмът и в рамките на няколкото 
оставащи процента е всичко остана-
ло. „Именно в тази посока са насочени 
усилията ни – заяви Станислав Нова-
ков. – Да променим диспропорцията 
в българския туризъм. В момента Дър-
жавната агенция по туризъм разработ-
ва Стратегия за развитие на българския 
туризъм до 2013 г. Някои от основните 
акценти в нея са диференциране на 
предлаганите туристически продукти 
и представяне на страната ни в специ-
ализирани изложения.“

На първо място сред недостатъч-
но експлоатираните предимства на 
България е споменатото културно-
историческо наследство. Освен това 
България е чудесно място за провеж-
дане на конгреси, симпозиуми и фо-
руми. Градовете Варна, Пловдив, Ве-
лико Търново и София разполагат 
с изключително добра 4 – 5 звездна 
база, както и с удобни транспортни 
връзки. Също така е малко извест-
но, че България е на второ място 
след Исландия по наличието на ми-
нерални източници в Европа. През 

последните две години инвестиции-
те в този сектор са огромни, раждат 
се нови и изключително модерни спа 
и балнеоцентрове. Темата на голфту-
ризма също е изключително важна.

Специално внимание Станислав 
Новаков обърна върху условията 
за алпийски ски. „Нашите зимни 
курорти Пампорово, Банско, Вито-
ша и Боровец спадат в категорията 
с надморска височина 1000-3000 м, 
което означава достатъчно сняг за 
упражняване на този спорт. Естест-
вено, в условията на променящия 
се климат, много инвестиции са на-
правени в съоръжения за изкуствен 
сняг, но тази година не се е налагало 
да ги включваме. Практически по 
всички курорти има над два метра 
сняг и прекрасни писти.“

„Аз съм оптимист и го потвърж-
давам със Стратегията за развитие 
на българския туризъм до 2013 г., 
която преди една седмица внесох 
в Министерски съвет. Като ръково-
дител на работната група и човек, 
който разработва стратегически 
документ, оставих, разбира се, емо-
циите на второ място. Документът 

се опира на реални възможности 
и математика и споменатите цели 
– 6 млрд. евро да бъде приходът от 
туризма в страната ни до 2013 г., са 
напълно достижими.“

Станислав Новаков подчерта 
и значимостта на чешките туристи 
за развитието на туристическата 
индустрия. „Ние сме изключително 
радостни, че посещенията на чешки 
туристи също запазиха своя поло-
жителен тренд – през изминалата го-
дина са били 150 000 – и ще положим 
усилия и те да открият България не 
само като лятна дестинация.“

В заключение, посланикът на 
България в Чехия Здравко Попов 
съобщи, че предстои подписване 
на междудържавен договор за съ-
трудничество в областта на туризма 
между Чешката република и Бъл-
гария. „Това е документ, който още 
веднъж ще регламентира изключи-
телно добрите отношения между 
двете страни в областта на туризма. 
Текстът е вече съгласуван и в най-
близко време ще имаме удоволстви-
ето да ви поканим на церемонията 
по подписването му,“ каза той. 

       страна на Holiday World 2008

AЛЕКО И БТС

RodenGlas 01_2008_V2.indd   25RodenGlas 01_2008_V2.indd   25 17.3.2008   23:57:1317.3.2008   23:57:13



НА 14 ФЕВРУАРИ, на 
87 години, почина Борис 
Иванов Векилски, един от 
активните членове на Бъл-
гарската културно-про-
светна организация.

Роден е на 22.02.1922 г. 
През 1940 г. сключва брак 
с Антоанета, с която оста-
ва до края на живота си. 
През 1946 г. пристига в Че-
хия като земеделски ра-
ботник. След изтичане на 
договора му продължава 
следването си и след това 
работи като контруктор 
и проектант. През 1960 
г. се връща в България. 
След 1989 г. отново прис-
тига в Чехия и се занимава 
с журналистика. През 2007 
г. издава автобиографична 
книга, озаглавена „Изпо-
вед пред бога и съвеста си“. 
В „Моето верую“ в края на 
книгата пише: „Вярвам на 
хората, докато не ме излъ-
жат. Пребродих капаните 
на хиляди измами и пре-
дателства, но не изгубих 
вярата в доброто. Обичах, 
а и бях обичан от хиляди 
хора, макар че не ме поща-
диха зъбите на ненавистта 
на гнусната и подла клеве-
та, но не се ожесточих. (...) 
Обичам живота във всич-
ки багри и форми. Обичам 
красотата, живата или за-
стиналата в спомен. оби-
чам човека такъв, какъвто 
е. Обичам моята родина 
България.“

Както пише в некро-
лога: „Kdo v srdcích žije – 
neumírá…“

В НАВЕЧЕРИЕТО НА 
3 МАРТ, в галерията на 
БКИ в Прага бе открита 
изложба „Живата тради-
ция на православната ико-
на“, представяща по сво-
еобразен начин богатото 
ни културно-историческо 
наследство. В нея са вклю-
чени 24 майсторски изо-
графисани копия на едни 
от най-известните изобра-
жения на светци, съхра-
нявани главно в криптата 

на храма „Св. Александър 
Невски“ и на Църковния 
музей в София. Те са дело 
на преподавателя по исто-
рия на изкуството в Сред-
ното специално училище 
по приложни изкуства 
в столицата Юстиниян 
Тилов, който присъства 
на откриването на излож-
бата. Преди това експона-
тите от нея са участвали 
като част от програмата на 
България в Европейските 
дни на наследството през 
2005 г., проведена по те-
мата: „Югоизточна Европа 
– споделено наследство“. 
Освен това са излагани 
в зала „Средец“ на Ми-
нистерство на културата, 
в „Дом Витгенщайн“ във 
Виена и в галерията на 
БКИ в Братислава. 

БАБА МАРТА И тази 
година посрещнахме Баба 
Марта с безброй марте-
нички, направени от уче-
ниците в българското учи-
лище „Д-р Петър Берон“ 
и с малко, но задушевно 
празненство. Най-хубави-

те мартенички бяха награ-
дени от Българския култу-
рен клуб в Прага. Кратко 
слово и поздрав произнесе 
членът на управителния 
съвет на клуба – г-н Христо 
Христов. Знаем, че много 
от вас вече 
са окачили 
мартенич-
ките си 
на някое 
дърв о, 

но все пак ви представя-
ме снимка от тържеството 
и мартеничката-победи-
тел, изработена от Даниел 
Крайчев.

„ Б Ъ Л Г А Р С К И Т Е 
ОБЩНОСТИ В ЧЕХИЯ 
И СЛОВАКИЯ. МИНА-
ЛО И НАСТОЯЩЕ“ Това 
е заглавието на книгата на 
Костадин Гърдев, която на 
24, 25 и 26 януари той пред-
стави пред българските 
общност съответно в Пра-
га, Пилзен и Острава.

Костадин Гърдев е стар-
ши научен сътрудник по 
нова и най-нова история 
в Института по история 
на Българската академия 
на науките, доктор по ис-
тория. Завършил е Бъл-
гарска филология във 
Великотърновския уни-
верситет. Специализира 
в Унгарската академия на 
науките и в Университета 
на гр. Дебрецен, Унгария. 
Автор е на монографии-
те „България и Унгария 
1923-1941“ (1988), „Маке-
донските патриотически 
организации в Канада“, 
(1991), „Българската еми-
грация в Канада“, (1995), 
„Българските общности 
в Чехия и Словакия. Ми-
нало и настояще“, (2003). 
Съавтор е на „Алманах 
на българските национал-
ни движения след 1878 г.“ 
(2003).

„Моят дядо и мои род-
нини са градинари в Унга-
рия,“ сподели в разговор 
авторът. „Живеят в едно 
малко селце, където девет-
десет процента от хората 
са българи и много мили 
хора. Като дете прекарвах 
ваканциите си при тях. 
Дядо не ме оставяше, ви-
наги ме караше да пома-
гам. Оттам познавам гра-

динарския труд, живота 
на градинарите, бита 

и културата им.“ 
Когато започва 
работа в инсти-
тута по история, 

насочва се към теми, свър-
зани с българския нацио-
нален въпрос и става спе-
циалист по проблемите на 
българската емиграция. 
Дисертацията му е на тема 
„Българо-унгарски отно-
шения между двете све-
товни войни“.

Следващите му трудове 

са за българската емигра-
ция в Канада. „Преди го-
дини присъствах на един 
събор. Спомням си, как по 
време на изпълнението на 
ансамбъл „Пирин“, сред 
една много хубава при-
рода, един приятел, който 
живее в Канада, се разпла-
ка. Това ме трогна. И ре-
ших да напиша за тях.“

И все пак – защо за 
емиграцията? „Защото 
където и да са, всички 
българи са част от бъл-
гарския народ. А той ни 
е малък и трябва да си го 
пазим и бдим над него.“

НА 25 ЯНУАРИ Огнян 
Жеков – Моряка и Ирина 
Исел сключиха граждан-
ски брак. Почерпката се 
състоя в тесен кръг в Бъл-
гарския дом. Списание 
„Роден глас“ им пожелава 
много щастие.

от вас вече 
са окачили
мартенич-
ките си 
на някое 
дърв о , 

са българи и мн
хора. Като дете 
ваканциите си 
Дядо не ме оста
наги ме караше
гам. Оттам позн

динарския тру
на градина

и култу
Когато 
работа
тута по

26 · брой 1 · РОДЕН ГЛАС
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 ТЕКСТ: редакция „Роден глас“ 
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БЪЛГАРСКО СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО

УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ 
ГР. ПРАГА; ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

Искате ли вашите деца да получат качествено об-
разование и широка обща култура?
Искате ли да се научат да четат и пишат на род-
ния език?
Искате ли да познават славната българска исто-
рия, да пеят български песни и да танцуват краси-
вите български народни танци?
Искате ли да са конкурентноспособни при канди-
датстване във висши училища?  
Искате ли да спортуват, да рисуват, да развиват 
способностите си и да участват в различни наци-
онални и международни състезания и конкурси?

Ако искате всичко това за своите деца, запише-
те ги в Българското училище „Д-р Петър Берон“ 
в Прага!

Тук те ще бъдат обгърнати с много грижа и любов
Ще бъдат обучавани и възпитавани от висококва-
лифицирани учители.
Наред с българския език, ще изучават чешки и ан-
глийски.
В следобедните часове заедно с учителите си ще 
подготвят домашните работи и уроци, ще участ-
ват в разнообразни дейности по интереси.
Вашите деца ще бъдат участници във вълнува-
щи тържества, викторини, конкурси, с които 
училището отбелязва всички български и чешки 
празници.

Ако не живеете в Прага, не се отказвайте! Учили-
щето разполага с добре оборудвано и удобно обще-
житие за вашите деца.

Ако искате да научите повече за нашето учи-
лище, посетете неговия интернет адрес: www.
bgschool.eu

Уважаеми сънародници,
Вашите деца ще бъдат щастливи да учат при нас!
Очакваме ви!
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НОВИ АВТОБУСИ

НОВА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
СОФИЯ – ПРАГА – СОФИЯ
ВСЕКИ ДЕН ОТ 10.00

БЕЗПЛАТНО ОБСЛУЖВАНЕ

С ЧАЙ, КАФЕ И СТУДЕНИ

БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

БЕЗ ЛИМИТ

ОФИС: АВТОГАРА ФЛОРЕНЦ, ТЕЛ.: 773 166 600, 773 166 601
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