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Историческа крачка за българските диаспори в Европа .. 4
През 2004 г Международният съюз на българите в Сред-
на Европа (МСБСЕ) организира Форум, на който взеха 
участие представители на българските общности от 
различни страни на нашия континент. Днес, четири го-
дини по-късно, идва време за равносметка. В началото 
на май ще се проведе втори Форум, свързан с прераства-
нето на МСБСЕ в Съюз на българите в Европа.

За всекиго по нещо ..........................................................7
„Потребността ни да се срещаме и общуваме помежду 
си, без съмнение, ни съпътства през целия ни съзнате-
лен живот“ – пише в статията си за българите в Бър-
но нейният автор, Райчо Велев, член на управителния 
съвет на Българското културно-просветно сдружение 
в Бърно

Репортаж за един фолклорен уикенд ............................8
Вторият брой на „Роден глас“ е посветен на българите 
в Бърно и околността. Кое им носи радост, с какви пробле-
ми се сблъскват и какво биха искали да постигнат заедно.

Българите в Моравия ...................................................10
„Повече от век организациите на българите в Бърно 
подкрепят и съхраняват етническата идентичност 
и колективна памет на бърненските българи“ пише 
в малката книжка „Българите в Бърно“ на Хелена Бо-
чкова и Яна Поспишилова, която разказва за история-
та на българските сдружения в региона.

Под надслова „Живеем тук!“ .......................................11
Живеем в Чехия. Пръснати сме по всичките й краища 
и работим в различни фирми и институции. Половина-
та от душата ни – чешката – мърка („přede“) удовлет-
ворено. От време на време обаче имаме нужда да нахра-
ним и „българската си“ душа. Да се видим и посмеем – на 
някоя дреболия – заедно. Българите в България няма как 
да разберат еуфоричния шум, който вдигаме около та-
кива маловажни събирания.

При наличието на „Х фактор“ .....................................12
Танцова група „Българи“ на сдружение „Заедно“ е млада, 
както от гледна точка на годината на създаването си, 
така и по дух. Осъзнах го, когато Райчо Велев от Бърно 
ми каза: „И ние започнахме като тях.“ И ако сте ги гле-
дали, сигурна съм, че ще се съгласите с мен: хубаво би било, 
ако всички носехме в себе си онова, което лъха от тях.

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
Как се започва нова глава в чешко-българските 
културни отношения ....................................................13
През 2007 г., с финансовото съдействие на Пражкото 
кметство, беше издадена втората част на антологи-
ята „Глави от миналото на чешко-българските кул-
турни отношения“. През април съставителите Дана 
Хронкова, Мария Манолова-Мотейлова и Ели Манда-
жиева участваха в представяне на книгата пред чеш-
ката общественост, организирано от Ивана Сръбкова 
в „Клементинум“

„Кристиан“ за Петър Николаев...................................17
Международният фестивал „Фебиофест“ стартира пре-
ди 14 години с минимални финансови средства, но с много 
ентусиазъм. През тази година България участваше само 
като копродуцент, но една от наградите взе чешкият 
режисьор от български произход Петър Николаев

Проникновената изповед на един творец ..................18
„Предимството на творците е, че имат начин да спо-
делят с другите своите чувства“ казва в свое изказване 
художникът Валентин Попов и го доказва с последната 
си, ретроспективна изложба, открита на 24 април в га-
лерията на Българския културен институт.

Поклонническо пътуване .............................................20
Идеята на сдружение „Заедно“ за вечери, посветени на 
пътешественика, продължава да привлича гости от 
различни националности. На последната от тях, която 
се състоя на 26 март, „хаджиите“ Стоян Минев и отец 
Пламен разказаха за Пътуването на своя живот.

ПОРТРЕТИ
„Работа, танци – търся баланса...“ ..............................21
Така казва Цвети Самоволска от група „Българи“ и съм 
сигурна, че го намира. Почти толкова сигурна, колкото 
и в това, че ще продължи да тича с развети коси след 
мечтите си и да бърза с любопитство към всеки ъгъл, 
за да види какво има зад него. Жалко е, че няма калъп за 
отливане на повечко такива като нея.

БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА 
..........................................................................................22

БЪЛГАРИЯ: АПРИЛ 2008
..........................................................................................24

ОТ ВАС, ЧИТАТЕЛИ
„А вие за къде пътувате?“.............................................26

На корицата: коледно излизане на група „Китка“ в тър-
говски център „Ванковка“ в Бърно
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8 – 11 МАЙ
В Прага и Микулчице ще се проведе Събор на 
българите в Европа. Участие ще вземат пред-
ставители на българските диаспори от Евро-
па, както и на българските медии. Съборът ще 
протече под егидата и със специалното при-
съствие на вицепрезидента на България Ангел 
Марин. Участието във Форума на българите 
на 9 май е само с покани.

9 МАЙ
В Дома на малцинствата в Прага 2 ще бъде от-
крита изложба „България – история и съвремен-
ност“. Автор на снимките е Иво Хаджимишев. 
Изложбата ще се осъществи със съдействието на 
Българския културен институт в Прага.

10 МАЙ
От 2000 г. редовно почитаме паметта на по-
големия от първоучителите – Св. Методий 
в с. Микулчице. Българската културно-про-
светна организация отново кани всички желае-
щи да участват в поклонението. Допълнителна 
информация можете да получите в Българския 
дом на ул. „Америцка“ 28, Прага 2.

12 МАЙ
В Прага ще пристигне министърът по евро-
пейските въпроси Гергана Грънчарова. Чрез 
„Роден глас“ можете да отправите към нея 
въпросите, които ви вълнуват. Информация 
за посещението й ще бъде публикувана в бр. 
3/2008 на „Роден глас“.

23 МАЙ
Българското училище в Прага „Д-р Петър Бе-
рон“ ще отпразнува своя 60-годишен юбилей. 
Всички желаещи са поканени да присъстват на 
културната програма на училището и излож-
бата на рисунки, подготвена от Държавната 
агенция за българите в чужбина.

24 МАЙ
По случай празника на българската писменост 
и култура, на официално посещение в Прага 
ще пристигне председателят на Народното 
събрание на България Георги Пирински. Ин-
формация за посещението му ще бъде публику-
вана в бр. 3/2008 на „Роден глас“.
По покана на Негово светейшество владика 
Крищоф, глава на Православната църква в Че-
хия, за да почете паметта на Св. Св. Кирил 
и Методий, ще пристигне митрополит Нико-
лай Пловдивски.
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Как започна всичко? Може би със 
сравнението, че споменът за по-

малкия от двамата братя-първоучи-
тели – Кирил, е съхранен в църквата 
„Сан Клементе“ в Рим. Паметта му 
се почита ежегодно с празненство 
и участие на висши държавници от 
България. Защо обаче забравяме по-
големия брат Методий? Не е ли редно 
да намерим начин и място, където да 
почетем и неговата памет? И ако от-
говорът е „да“ – то къде и кога? Спо-
ред оскъдните вести за кончината му 
учените предполагат, че е завършил 
житейския си път в околностите на 
днешното селце Микулчице, където 
някога е имало голям духовен цен-
тър на Велика Моравия. Изхождайки 
от тези предположения, ние, призна-
телните българи, живеещи в Чехия, 
със съдействието на чешките власти, 
поставихме на това място паметна 
плоча. Заедно с този акт съвсем ес-
тествено се роди идеята именно на 
това място ежегодно да се организи-
ра поклонение, което да припомня 
паметта на Методий.

През споменатата 2000 година 
поканихме за участие в поклонени-
ето делегация от България. В нея 
участваха представители на Минис-
терството на образованието и нау-
ката, Министерството на културата, 
Държавната агенция за българите 
в чужбина, медиите и др. Начело на 
делегацията пристигна тогавашният 
вицепрезидент на България Тодор 
Кавалджиев. Поклонението в Ми-
кулчице се състоя на 11 май, когато 

според православния календар по-
читаме паметта на двамата братя. На 
мястото пристигнаха сънародници 
от Австрия, Полша, Словакия и Ун-
гария. Сред гостите беше и председа-
телят на банатските българи в Арад.

Освен поклонението, за делегати-
те беше подготвена съпровождаща 
програма, в рамките на която посе-
тиха градовете Прага, Бърно, Остра-
ва, Оломоуц и Мл. Болеслав. Много 
от тях се изненадаха от съществу-
ването на толкова силна българска 
диаспора в Чехия. Видяха, че не ста-
ва въпрос за формални връзки и че 
120-годишната история на органи-
зирано българско движение в Чехия 
е оставила трайни следи. Под влия-
ние на тези факти и предвид новите 
тенденции в Европа за обединяване, 
малко преди заминаването на де-
легатите се роди спонтанната идея 
за създаването на Международен 
съюз на българите в Средна Европа 
(МСБСЕ). Основната цел беше да се 
поддържа контакт между диаспори-
те в отделните страни, а с времето 
да се организират общи събирания. 
Процедурата по официалното при-
знаване на Съюза отне една година, 
но в началото на 2001 г. стана факт 
и той беше регистриран от чешките 
власти. За седалище беше определе-
на Прага, а според Устава ръковод-
ството се установяваше на ротацио-
нен принцип.

През 2004 г. Съюзът организира 
Форум на българите в Европа. Съ-
битието се състоя от 6 до 10 май  под 

надслов „България, българската диас-
пора в Европа и Европейския съюз“. 
Бяха разпратени покани до над 40 
дружества на българи от 17 страни. ▶

БЕШЕ ПРЕЗ 2000-ТА ГОДИНА. РАЗДЕЛЯХМЕ СЕ С ВТОРОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ. СВЕТЪТ СТАРТИРА КЪМ ТРЕТОТО, А ЗА-
ЕДНО С НЕГО И НИЕ, БЪЛГАРИТЕ В ЧЕХИЯ. ВСИЧКО СЕ ПРОМЕНЯШЕ. ОТВАРЯХА СЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ФОР-
МИ НА РАБОТА. РАЖДАХА СЕ НОВИ ИДЕИ. ЕДНА ОТ ТЯХ ДОНЕСЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПОЗАБРАВЕНА ТРАДИ-
ЦИЯ, СВЪРЗАНА С ДЕЛОТО НА ВЕЛИКИТЕ БРАТЯ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ. ДРУГА ДОВЕДЕ ДО СЪЗДАВАНЕ НА 
СЪЮЗ НА БЪЛГАРИТЕ В ЕВРОПА.

Историческа крачка 
за българските

 диаспори в Европа

1. Началото през 2000 г. В присъствието 

на вицепрезидента Тодор Кавалджиев, 

поканен за поклонението в Микулчи-

це, се ражда идеята за основаване на 

МСБСЕ. Заедно с вицепремиера на сним-

ката са представители на БКПО и нейния 

председател Антон Стамболийски.

2. През 2004 г. в Прага е организирана 

международен Форум на българите 

в Средна Европа. Патронаж над изя-

вата поема вицепрезидентът Ангел 

Марин. На снимката вицепрезидентът 

с председателя Антон Стамболийски.

3. и 4. Форум на българите в Централна 

Европа. Депутатът Явор Милушев чете 

поздравлението от премиера Симеон 

Сакскобургготски до Форума и го връч-

ва на Антон Стамболийски. В президи-

ума са Йордан Янев от ДАБЧ, посланик 

Мартин Томов, вицепрезидентът Ангел 

Марин и депутат Силвия Нейчева.

5. и 6. Поклонението пред гроба на Св. 

Методий в Микулчице през май 2007 г. 

На лявата снимка заедно с посланик 

Здравко Попов са председателите на 

българските клубове Антон Стамбо-

лийски, Божидар Баиров, Сирма Зида-

ро и Атанас Беремов. На дясната сним-

ка са още председателят на унгарското 

дружество Калицов и Димитър Танев, 

с които бе договорено организирането 

на Събор на българите през 2008 г.
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Патронаж над изявата пое вице-
президентът на България Ангел Ма-
рин. Голямо съдействие за успешното 
протичане на Форума оказа Държав-
ната агенция за българите в чужбина.

Програмата включваше покло-
нение пред гробовете и паметника 
на българите, паднали през Втората 
световна война за освобождението 
на Чехия. След това, в салона на бъл-
гарското училище „Д-р Петър Бе-
рон“ в Прага, се състоя самият Фо-
рум. Вицепрезидентът Ангел Марин 
даде висока оценка на дейността на 
българските общности в чужбина, 
а участниците споделиха проблеми-
те и постиженията на своите общно-
сти в различните страни. Създаде се 
неформално атмосфера, в която все-
ки можеше да сподели своя опит, да 
постави въпросите, които го инте-
ресуват и да потърси отговор в опи-
та на другите диаспори. Последната 
точка в програмата на Форума беше 
пътуването до Микулчице. Делега-
тите поднесоха венци и цветя и се 
поклониха пред плочата на Св. Ме-
тодий. На следващия ден размениха 
адресите си и се разделиха.

С Форума дойде време за равно-
сметка: има ли полза от създаването 
на Съюза? Установихме, че напра-
веното дотук не е малко. На първо 
място беше създадена традиция за 
поклонение пред паметта на Св. Ме-
тодий. Броят на участниците в него 
ежегодно расте и през 2008 година 
очакваме да пристигнат над 1000 
сънародници. Освен това се създава 
възможност за връзка между бъл-
гарите в различни страни. Пример 
е съдействието, което българската 
диаспора в Чехия ежегодно оказва за 
доброто протичане на Ботевите дни 
във Виена, изпращайки за финал-

ния концерт фолклорен ансамбъл от 
България. Този концерт е финалната 
точка в турнето на ансамбъла, който 
преди това участва във фолклорния 
фестивал „Прага – сърцето на Ев-
ропа“ в Прага. Редовно се събираме 
и в Братислава по време на фолклор-
ните дни в началото на декември. 
Срещаме се и разменяме информа-
ция и печатни издания.

Замисляйки се над всичко това, 
стъпка по стъпка започнахме да се 
връщаме към едно предложение, 
което се роди на Форума през 2004 
г., а именно да се махнат бариерите 
и Съюзът на българите в Средна Ев-
ропа да прерасне в общоевропейски.

В началото на 2007 г. подготвихме 
проекто-устав и разпратихме предло-
жение за участие в подготвяния Съюз 
на българите в Европа до над 40 бъл-
гарски дружества в Европа. В отговор 
получихме редица отзиви, поставени 
ни бяха редица въпроси – за ръко-
водството, съхранението на архива, 
членския внос, правото на участие на 
страни извън Европа и др. Първона-
чалният проекто-устав се изпълни 
с редица полезни допълнения, някои 
спорни места бяха уточнени.

След което новият Устав беше 
приет и беше взето решение да запо-
чне процедурата по прерастването. 
Това се случи на свиканото заседа-
ние на членските дружества от Ав-
стрия, Полша, Румъния, Словакия, 
Унгария и Чехия, което се проведе 
на 28 март 2008 г. в Будапеща. Дру-
гото взето решение беше за свиква-
нето на нов Форум от 8 до 11 май т.г. 
в Чехия, на който да се избере ръко-
водство. Бяха разпратени покани до 
българските землячества и медии. 
Патронаж над изявата е поел отново 
вицепрезидентът на България Ангел 

Марин. След Форума ще се състои 
традиционното поклонение в Ми-
кулчице, където ще проведем Събор 
на българите в Европа.

А за в бъдеще? Има много въпро-
си, които заедно можем да решим по-
лесно. Един от тях е за помещенията, 
от които всяко дружество има нуж-
да. Във Виена са имали помещения, 
които са им били отнети. Положени-
ето в Словакия виси на косъм. Домът 
в Прага бе запазен от посегателства 
с цената на много битки. И сякаш 
борбите нямат край – в мига, в който 
приключи една кауза, се отваря нова. 
Поредната се появи на 15 септември 
2007 г., когато със започването на но-
вата учебна година присъстващите 
на тържеството в училището в Прага 
установиха, че няма да бъде открита 
паралелка първи клас – не се била 
събрала необходимата бройка деца. 
Стана ясно, че училищата в Бра-
тислава, Будапеща и Прага са пред 
опасността от затваряне. На мода са 
неделните училища. Не сме против 
тях, разбира се, но в същността си те 
са само курсове по български език 
и история, провеждани паралелно 
с основното обучение в редовно учи-
лище в съответната страна. Случаят 
със споменатите три училища е раз-
личен, защото те дават официално 
признато образование.

От всичко това следва, че битките 
нямат край. Замислям се отново за 
Микулчице, където започна всичко. 
От 2000 г. до днес го посетиха един 
президент и двама вицепрезиденти, 
на 24 май там ще отиде и председате-
лят на Народното събрание на Бълга-
рия Георги Пирински. Бавно и с мно-
го спънки се създава една традиция, 
която обещава да има смисъл.

Горди сме, че я създадохме. 

7 8
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П реди години Българският 
клуб в Бърно, разполагаше 

с просторни помещения, в които се 
провеждаха както официални меро-
приятия, така и обикновени срещи 
между земляци. Динамиката на вре-
мето обаче наложи редица промени, 
които му отнеха това чудесно място 
за срещи. Вече не разполагаме дори 
и със скромното барче „Ропотамо“ 
на ул. „Сръбска“, където бяхме запо-
чнали да се срещаме.

Създалите се обстоятелства нало-
жиха адекватна реакция от страна 
на Българското културно-просветно 
сдружение в Бърно. Основен прио-
ритет на този етап се оказа необхо-
димостта да се съхрани  и развие 
интереса на хората ни към Сдруже-

нието. Провежданата от ръковод-
ството линия на дейност предоста-
ви сравнително широк спектър от 
акции от гледна точка на тематична 
насоченост, официалност и мащаб. 
Трудно е да се намери и организира 
обща акция, която да събуди ин-
тереса на всички, да ги накара да 
участват активно в нея или поне да 
присъствуват на нейното провежда-
не. То не е и необходимо да се търси 
нещо такова, защото всеки повод за 
нашите срещи събира заедно – кога 
повече, кога по-малко – определена 
част от нас. И докато станалите вече 
традиционни срещи на кафе и слад-
ки в сряда, в барчето „У Рудолфа“, 
привличат предимно нашенците 
с богат житейски опит, то на недел-
ните репетиции на фолклорния ни 
състав „Китка“ си дава среща пре-
димно младостта. За най-малките 
сред нас също е намерен повод за 
среща – детски спортен ден, който се 
провежда ежегодно. А онези, които 
с радост очакват празника на бъл-
гарската култура и славянската пис-
меност, се срещат на традиционното 
поклонение в Микулчице. Едноднев-
ните ни излети пък събират в авто-
буса любителите на туризма. Кон-
церти, изложби и български филми 
ангажират вниманието на тези, 

които проявяват интерес към това. 
Всички са, разбира се, добре дошли 
на  вечеринките ни по случай 3 март 
и Никулден. За всекиго по нещо, за 
всички нас пък са взаимните ни сре-
щи и общуване със сънародници.

Във всяка от споменатите срещи 
явно или скрито присъства родното, 
българското. То е, което ни свързва 
и доминира, то е водещото начало  
в дейността на Сдружението ни. Без 
съмнение сме избрали правилен път 
на дейност, в която все повече хора 
виждат смисъл и намират  частица 
от себе си. Все повече са тези, които 
идват на срещите „У Рудолфа“, както 
и онези, които изявяват желание да 
танцуват народните ни танци. А за 
Микулчице отдавна вече не ни сти-
га само един автобус. Проведената 
през март тази година вечеринка по 
случай Националния ни празник съ-
бра в салоните на хотел „Козак“ око-
ло 200 човека. Проявеният интерес 
е следствие на правилно избраната 
и системно провеждана линия  на 
дейност. Дейност, водеща до посто-
янно разрастващ се кръг от взаим-
но познати хора, които и чрез нея се 
срещат. И колкото повече се среща-
ме и общуваме помежду си, толкова 
по-силно е усещането ни, че го има  
българското в Бърно. 

За всекиго по нещо

ПОТРЕБНОСТТА  НИ ДА СЕ СРЕЩА-
МЕ И ОБЩУВАМЕ ПОМЕЖДУ СИ, 
БЕЗ СЪМНЕНИЕ, НИ СЪПЪТСТВУВА 
ПРЕЗ ЦЕЛИЯ НИ СЪЗНАТЕЛЕН ЖИ-
ВОТ. КОЛКОТО ПОВЕЧЕ СА НЕЩА-
ТА, КОИТО НИ СВЪРЗВАТ С ДРУГИЯ, 
ТОЛКОВА ПО-ГОЛЯМА Е ПОТРЕБ-
НОСТТА НИ ОТ ВЗАИМНОТО ОБ-
ЩУВАНЕ И СРЕЩИ. ДА СИ КАЖАТ 
СВОИТЕ НЕЩА – ТОВА E, КОЕТО  СЪ-
БИРА  ХОРАТА ОТ НАЙ-РАЗЛИЧНИ 
ПРОФЕСИИ, ВЪЗРАСТИ И ПОЛ. ДА 
СИ ГО КАЖЕМ НА БЪЛГАРСКИ ИЛИ 
ДА ПОГОВОРИМ ЗА БЪЛГАРСКОТО 
ПЪК Е ТОВА, КОЕТО СЪБИРА НАС, 
БЪЛГАРИТЕ, НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ 
И СИМПАТИЗАНТИ В БЪРНО.

 ТЕКСТ: Райчо Велев  СНИМКИ: архив на Сдружението

Б Ъ Л Г А Р И Т Е  В  БЪРНО
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„Залата вземаме под наем от тан-
цова школа „Данза“, чийто ръко-
водител се отнася към нас с много 
разбиране – разказа Райчо Велев, 
член на управителния съвет на сдру-
жението. Ето например за „Фол-
клорния уикенд“ размести другите 
часове, за да можем да репетираме. 
Наемът, който ни е определил също 
не е висок и добре, че е така, защо-
то го покриваме с дотациите, които 
получаваме от чешките институции 
и които също не са кой знае колко. 
И тъй като е зает, все ние го търсим, 
за да му платим. Търсим го по теле-
фона, а той маха с ръка и ни казва да 
му се обадим, когато подадем проект 
за половин милион. Така караме…“

Идеята за създаването на тан-
цов състав „Китка“ се ражда през 
2001 г. Както казва бай Гьорги, ко-
гото бърненските българи наричат 

своя „фар“: „Търсехме начин да при-
влечем младите хора. С какво оба-
че? Трябваше да е нещо, което да им 
е интересно. И така се роди идеята 
за танцов състав. Основахме го, мла-
дежите започнаха да идват, запозна-
ха се помежду си, станаха приятели 
и сега се срещат и извън състава. 
И на вечеринките, които организи-
раме,  вече преобладават младите 
хора. Това ни беше целта и я постиг-
нахме. Как ще бъде занапред, е друг 
въпрос…“

Състав „Китка“ има ядро от 16 чле-
нове и четирима – петима, които идват 
според свободното си време. Първите 
репетиции на състава се провеждат 
в бар „Ропотамо“, където дори и след 
като се махнат масите, остава място 
3 х 2 метра. Първите носии вземат от 
клуба в Острава, а след това сами си 
ушиват собствени. „Чак до Словакия 
отидохме да вземем кройки,“ разказ-
ва бай Георги. „Купихме си шевни 
машини и си ги ушихме.“ Днес със-
тавът се гордее с носии, ушити спе-
циално за членовете му в България. 
Постепенно идват и първите изяви 

в Бърно, Острава и Микулчице. Днес 
участват в „Дните на Европа“, кон-
цертите на малцинствата „Návraty ke 
kořenům“ и „Žijeme v jednom městě“, 
международния фестивал „Janošíkův 
Dukát“ и др.

Историята на българските орга-
низации започва с пристигането на 
първите българи в края на 19 век. 
Най-активните години са 70-те 
и 80-те на миналия век, когато клу-
бът се помещава в самия център на 
града на ул. „Ческа“, където разполага 
с просторни зали, ползвани за про-
жекции на филми и изложби, библи-
отека и барче. Посещават го артисти, 
дисиденти, големци и българофили. 
Поддържат се връзки с Българското 
посолство, управата на града и пред-
приятията в региона. За младежите 
се превръща в любимо свъртали-
ще и е много „in“ да кажеш „Jdeme 
do Bulharáku?“ Просперирането на 
организацията естествено води до 
увеличаване авторитета и името на 
българите.

Председател през тези години е ле-
гендарният Христо Ковачев, за кого-

Репортаж за един 
фолклорен уикенд

ОТ 25 ДО 27 МАЙ БЪЛГАРСКОТО 
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО СДРУЖЕ-
НИЕ В БЪРНО ОРГАНИЗИРА „ФОЛ-
КЛОРЕН УИКЕНД“. С ФИНАНСО-
ВИТЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕНИ ВЪЗ 
ОСНОВА НА ПОДАДЕН ПРОЕКТ, ОТ 
БЪЛГАРИЯ БЯХА ПОКАНЕНИ ХОРЕ-
ОГРАФЪТ И СОЛИСТ МИРОСЛАВ 
СТАНЕВ И СЪПРУГАТА МУ АНИ, 
СЪЩО СОЛИСТКА. ПОД ТЯХНО 
РЪКОВОДСТВО, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
НА ТРИ ДНИ И ПРИ ПЪЛНА МО-
БИЛИЗАЦИЯ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТАН-
ЦОВ СЪСТАВ „КИТКА“ РЕПЕТИРАХА 
НОВИ СТЪПКИ И ТАНЦИ.
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 ТЕКСТ: Ели Мандажиева  СНИМКИ: архив на Българското културно-просветно сдружение в Бърно
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то казват, че не е помогнал само на 
онзи, който не го е помолил. Органи-
зира екскурзии до Виена и Италия, 
поддържа връзка с дружествата в Ав-
стрия и Унгария, както и с клубовете 
в цяла Чехословакия. Съдейства на 
кандидатстуденти и желаещи да по-
лучат жилище. „Имаше възможност 
– махва с ръка той. – Днес времената 
са други.“ Дали е само в това въпро-
сът? Или и в хората? „Имате големи 
заслуги, господин Ковачев – опитвам 
да подхвърля. – Имахме хубави хора 
помежду си. Това е“ – oтхвърля ду-
мите ми той.

Негова заслуга е, че през 1982 г. 
в Микулчице се поставя паметна 
плоча на Св. Методий. За целта вли-
за във връзка, както с научния свят, 
който подкрепя идеята, така и със 
заводите в Бланско, които изливат 
паметника. Текстът е подготвен 
със съдействието на Философския 
факултет на три езика: български, 
чешки и старославянски. С поста-
вянето на паметната плоча се поста-
вя началото на поклоненията в Ми-
кулчице.

Сред основните събития, орга-
низирани днес от Сдружението са 
традиционните мартенски и никул-
денски вечеринки, на които идват 
150 – 200 души, освен това няколко 
изложби годишно, екскурзии и про-
жекции на български филми. Всичко 
се финансира с дотациите, които по-

лучават от кметството на града и уп-
равата на Южноморавския край.

Настоящият председател на 
сдружението – д-р Белков – е пред-
ставител на българското малцин-
ство в правителствената Комисия 
за малцинствата. „Мисля, че всеки 
трябва да прави онова, което е във 
възможностите му, за да не говорят 
зле за българите. В края на краища-
та ние сме гости тук и репрезенти-
раме българското име.“

„Обществената дейност не е за 
всеки, не всеки я може“ – казва на-
право бай Георги. „А пък и иска 
време, а младите хора днес са заети. 
Всичко е свързано с пари и време. За 
никого не е лесно, но правим как-
вото можем. Уреждаме вечеринки, 
детски дни и екскурзии. Събират се 
хората и знаят, че могат да се срещ-
нат и да си поговорят.“

„Лошото е, че днес всички мислят 
само за материалната, а не за духов-
ната част.“ Казва Христо Ковачев. 
„А за да прави човек нещо, трябва 
да е убеден в него, иначе нищо няма 
да се получи. Ако имаше начин да се 
обединим в културата – всичко би 
било различно. Вместо това се съ-
бират и спорят за глупости. Това ме 
мъчи. Аз си отивам, все ми е едно, 
но идват нови българи и културни-
те ценности трябва да се запазят. За 
това става въпрос. И не говоря само 
за нас, българите в Чехия. Навсякъ-

де се говори само за бизнес, бизнес 
и пак бизнес. Нищо друго, освен 
бизнес. Култура е бизнес, спортът 
е бизнес, всичко е бизнес. Никой не 
се интересува от духовните ценнос-
ти. Това унищожава всичко на тоя 
свят. Вярвам, че постепенно ще се 
намери начин да се запази духовна-
та ни същност, но мисля, че няма да 
сме живи да го видим. Но ще стане. 
Не може да не стане…“

„Спомням си как веднъж, като 
дете, излязох на улицата да си играя 
с другите деца, но още не знаех чеш-
ки. И децата ми подвикваха „Bulhar! 
Bulhar!“ Прибрах се разплакан 
в къщи и казах на майка, че съм бу-
хал…“ разказва с усмивка д-р Белков 
и добавя: „Така или иначе българин 
съм се родил и българин ще си умра. 
В момента работата за българската 
общност е единственото ми хоби, 
в което влагам всичкото си сво-
бодно време. А смисълът й виждам 
в това, че от България продължават 
да пристигат млади хора, които все 
пак търсят контакт и възможност 
да се срещат. Виждам го в дъщерите 
си: когато стане въпрос за българска 
вечеринка, всички се събират, водят 
и чешките си приятели. Това е нещо, 
което остава, нещо българско, което 
продължава. Как и до каква степен – 
нямам представа, но съм убеден, че 
докато има прилив на млади хора – 
то няма да свърши.“ 
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В началото градинарите са само 
млади мъже – сезонни работни-

ци, които през зимата се прибират 
в България. В края на 30-те години 
по-заможните започват да строят 
домове, довеждат си от България съ-
пруги и създават семейства. Жените 
бързо се сближават с чешките си 
връстнички и възприемат местните 
традиции, което поставя началото 
на интеграцията им в чешкото об-
щество.

Освен градинарите, в областта има 
и много студенти. През 30-те години 
на 20 век се говори за над 900 българ-
ски студенти, а в Бърно работят две 
български мензи.

Няколко хиляди млади българи 
пристигат и след 1946 г. въз основа на 
подписания междудържавен договор. 
Започват работа като земеделски ра-
ботници в пограничните райони, след 
това завършват висше образование 
и се смесват с чешкото общество.

От самото начало българите съз-
дават сдружения, които спомагат за 
съхраняването на чувството им за 
етническа идентичност. Студентите 
се обединяват в сдружение „Христо 
Ботев“, а градинарите в „Св. Георги“. 
Организират се вечеринки, подпома-
гат се по-бедните студенти, иниции-
ра се създаването на танцов състав, 
честват се български празници. На-
следник на градинарското сдружение 
„Св. Георги“ е създадената през юли 
1951 г. Българска културно-просветна 
организация „Георги Димитров“. През 
1957 г. е основан и Българският клуб.

Първата канцелария на организа-
цията е на ул. „Пеликова“. По-късно 
получава представителни помещения 
в самия център на града на ул. „Ческа“ 
9, които запазва до 1997 г. През 1967 г. 
за председател е избран Христо Кова-
чев – легендарна личност, която оста-
ва на тази длъжност в продължение 
на 24 години. Според всеобщото мне-
ние това са най-активните години на 
българската общност. Клубът поддър-
жа връзка с представители на властта, 
културни институции и творци. Орга-
низира прожекции на филми, концер-
ти, изложби, екскурзии и др. В библи-
отеката има над 1500 книги.

След промените през 1989 г. не-
достатъкът на средства води до ос-
вобождаване на помещенията на ул. 
„Ческа“. Следващата база е малкото 
бистро „Ропотамо“ на ул. „Сръбска“ 
17. Председател по това време е Геор-
ги Лачев.

Съобразно с духа на времето, 
през 2001 г. се създават още две сдру-
жения: „Сдружение за България“ 
и сдружение и ансамбъл „Пирин“.

На общо събрание на 22. 2. 2002 г. 
е решено да се прекрати съществу-
ването на Българския клуб и да се 
основе самостоятелно „Българско 
културно-просветно сдружение“. 
Регистрацията е от 19. 11. 2002 г. За 
председател е избран Д-р Атанас 
Иван Белков.

През 19 век и в първата половина 
на 20 век „българин“ за чехите бил 
синоним на градинар, а „да отидеш 
при българина“ означавало да купиш 
зеленчук от него. Днес българите 
в Бърно до такава степен са се вклю-
чили в живота на чешкото общество, 
че то почти не регистрира присъст-
вието им. Според проучвания от 
началото на 21 век младата и сред-
на генерация не е чувала понятието 
„български градинар“. Само най-въз-
растните си спомнят израза „работи 
като българин“, зародил се като сино-
ним на честен и усилен труд.

Повече от век организациите на 
българите в Бърно подкрепят и съх-
раняват етническата идентичност 
и колективна памет на бърненските 
българи и техните потомци. От друга 
страна, българите в региона отдавна 
са се включили в мажоритарното об-
щество и се чувстват у дома си. Исто-
рическото развитие неминуемо оста-
вя отворен въпроса за етническото 
съзнание на подрастващите. 

Българите
в Моравия

МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙ-
НИ БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО 
В БЪРНО ПРЕДСТАВЛЯВА НАЙ-
ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ОБЩ-
НОСТ В ЧЕШКИТЕ ЗЕМИ. СПОРЕД 
ОФИЦИАЛНИ ДАННИ ОТ 1931 Г., 
В РЕГИОНА ИМА 40 БЪЛГАРСКИ 
ГРАДИНАРСКИ СТОПАНСТВА. 
ПРИЧИНАТА Е КАКТО ДОБРОТО 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ГРАДА 
МЕЖДУ ДВЕ РЕКИ, ТАКА И ПЛОДО-
РОДНИТЕ ПОЛЕТА С ПОДХОДЯЩ 
КЛИМАТ ОКОЛО НЕГО И СЛАВАТА 
МУ НА ГОЛЯМ ПРОМИШЛЕН ЦЕН-
ТЪР, КОЕТО ОЗНАЧАВА ПАЗАР ЗА 
ПРОДУКЦИЯТА.

Градинарите в Бърно – 26. 4. 1942

Б Ъ Л Г А Р И Т Е  В  БЪРНО
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 Въз основа на монографията „Bulhaři v Brně“ на Хелена Бочкова и Яна Поспишилова
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В инаги съм смятала чехите за 
затворена нация. И едва кога-

то Цвети Самоволска от „Българи“ 
(ще прочетете за нея на следващите 
страници) подхвърли, че чехите са 
любопитни и с интерес посещават 
културни мероприятия на други на-
роди осъзнах, че е права. Вярно е, 
че си зидат стенички, но също така 
вярно е, че оставят прозорчета, през 
които с любопитство надничат към 
света. И това е същото онова любо-
питство, което ги кара да организи-
рат познавателни срещи с въпросния 
свят – както правят управителите на 
клуб-галерия „Nová síň“.

Резултатите от подобни иници-
ативи обикновено имат изцяло не-
формален характер и многото офи-
циални приказки не са добре дошли. 
Знаейки това, Мариана Новотна, 
главният организатор на вечерта от 
българска страна, приветства при-
състващите с няколко думи и без от-
лагане представи първия участник 
– художникът и скулптор, създател 
на функционални марионетки Па-
вел Харапов. Мисля, че всички по-
знаваме вълшебните му герои, всеки 
от които е самобитен и изключите-
лен. Този път Павел беше „довел“ 
Пинокио, който с комплект боички 
на бърза ръка нарисува един порт-
рет. В по-раншен поверителен раз-
говор Павел сподели, че Пинокио се 
справя с портретите почти толкова 
добре, колкото приятелят на Павел, 
художникът Евгений Стефанов. 
Пълномощен посланик Маргарита 
Ганева, гост на вечерта, във всеки 
случай с удоволствие наблюдаваше 
работата на Пинокио и много се на-
дявам, че получи рисунка за спомен.

Вторият участник във вечерта, 
Танита Янкова, според мен омая аб-
солютно всеки присъстващ с неж-
ния си и непосредствен чар. Аком-
панирайки си на пиано, тя изпълни 
с невероятно топъл глас няколко 
песни, които всички изслушаха със 
затаен дъх. В заключение изсвири 
„Моя страна, моя България“, като 
предостави възможност на публика-
та да изпее думите. Увлечена от не-
опитното, но пленително държание 
на младата изпълнителка, въпросна-
та публика неуверено, но с видимо 
удоволствие измрънка думите на 
скъпата (сърби ме химикалката да 
напиша „култовата“) песен и отвър-
на на срамежливия финален поклон 
на Танита с бурен аплаус.

Последните изпълнители, които 
излязоха на миниатюрната сцена, 
бяха танцов състав „Българи“. Не 
знам дали сте ги виждали да танцу-
ват. Ако отговорът е „да“, значи раз-
бирате защо ги харесвам. Ако пък не 
– не очаквайте да ви осветля на как-
во професионално ниво са. Не знам. 
Може би на много високо. Лично 
аз харесвам емоционалния заряд, 
с който насищат изпълненията си. 
Вярвам, че всеки чужденец, който ги 
види, ще добие представа както за 
танците ни, така и за самите нас – за 
нашата щедра душевност, ведрина 
и лъчезарност.

Залата, както споменах, беше мал-
ка, затова в последната част на ве-
черта, която се състоеше от народни 
танци с участието на всички при-
състващи, организаторите трябваше 
да осигурят повече място, изнасяйки 
столовете. След това 90 % от присъст-
ващите извиха безкрайно хоро.

Може би имате чувството, че пре-
хвалих изпълнителите? Или очаква-
хте, че щом пишем за някое събитие, 
то непременно ще се опитаме да го 
представим като епохално по своето 
значение? Е, грешите. През цялата ве-
чер не се случи нищо изключително – 
ако не броим, че всички си изкараха 
страхотно, приказваха един през друг 
и се смееха с глас. Нищо, което да не 
забравим още на следващата сутрин. 
Но ако искате, можем да ви изпратим 
информация и покана за някое след-
ващо подобно събиране.

Само ако искате, разбира се. 

Под надслова

„Живеем тук!“
ВСЕКИ МЕСЕЦ В КЛУБ-ГАЛЕРИЯ „NOVÁ SÍŇ“ В ПРАГА СЕ ОРГАНИЗИРА ВЕ-
ЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА НЯКОЯ НАЦИОНАЛНОСТ. ПОКАНЕНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 
СА ТВОРЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ СФЕРИ НА КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ – МУЗИКАНТИ, 
ХУДОЖНИЦИ И ПИСАТЕЛИ. В РАМКИТЕ НА ТАЗИ ПОРЕДИЦА, НА 11 АПРИЛ 
СЕ СЪСТОЯ И БЪЛГАРСКА ВЕЧЕР. ДЕНЯТ БЕШЕ ПЕТЪК, ВРЕМЕТО – НЕОЧАК-
ВАНО ХУБАВО И В НАЧАЛОТО ИЗГЛЕЖДАШЕ, ЧЕ ПОСЕТИТЕЛИТЕ НЯМА ДА 
СА МНОГО. ОБРАТНОТО СЕ ОКАЗА ВЯРНО.
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В  момента членовете на група-
та са четирима: братята Тодор 

и Петър, Цвети и Еми. Не винаги 
обаче съставът е бил този.

Група „Българи“ се ражда през 
пролетта на 2003 г. В началото се 
казва „Ганка и приятели“ – на името 
на своята вдъхновителка Ганка Дюл-
герова*. Първите й членове са бра-
тята Тодор и Петър. „С брат ми тан-
цуваме от деца – спомня си началото 
Тодор – от шестгодишни. В Чехия 
пристигнахме през 2002 г. Трябваше 
да останем само за лятната вакан-
ция, но родителите ни, които рабо-
теха тук казаха, че им липсваме и ис-
кат да бъдем с тях. Така останахме 
и започнахме да учим в българското 
училище „Д-р Петър Берон“ в Пра-
га. И тъй като танците ни липсваха, 
потърсихме начин да продължим да 
танцуваме.“ Бързо научават, че Ганка 
Дюлгерова води курсове за народни 
танци. Свързват се с нея и тя започ-
ва да ги учи. Какво точно е видяла 
в своите възпитаници (Х-фактор?)   
ще разберем от нея, когато пристиг-
не отново в Прага, но истината е, че 
решава да основе група и това става 
именно през пролетта на 2003.

Идеята на Ганка всъщност е да 

създаде цяла танцова паралелка към 
българското училище, но както каз-
ват момчетата „никой не ни подкре-
пи“. Затова продължават самостоя-
телно да се учат и репетират. Ганка 
ги запознава с бърненския състав 
„Пирин“ и отново следва обмяна 
на знания. С времето членовете на 
състава се сменят. В един период на-
брояват дори десет души, но само за 
кратко. Днес са четирима.

Липсата на средства и подкре-
па води до застой и упадък. През 
2006 г. Бойка от „Заедно“ (колко ли 
още неща ще открием, че си успяла 
да свършиш през краткия си живот, 
Бойке?) решава да ги събере отно-
во за да направи Българска вечер 
в „Каравансарай“. Обажда се на но-
вопристигналата Цвети, тя хваща 
за ръка съквартирантката си Еми, 
запознават се с Тодор и Петър и гру-
пата започва репетиции. Една след 
друга идват първите им изяви. Тан-
цуват на вернисажи и изяви на мал-
цинствата, участват и в празненство 
на Чешката народна банка.

Както сами казват, цялата им дей-
ност все още е много импровизирана 
– нямат хореограф, нито собствени 
носии. За щастие, имат поне къде да 

репетират. „В началото танцувахме 
у дома – разказва Цвети – но днес се 
събираме веднъж седмично в Дома 
на малцинствата. Няма възможност 
за повече, защото залата е една за 
всички малцинства, но и на това сме 
доволни.“

И както всички активни млади 
хора, са пълни с идеи. Една от тях 
е да организират курсове по народ-
ни танци. Първият час се провежда 
на 31 март т.г. в залата на Българ-
ския културен институт, който без 
възражения подкрепя идеята им. 
Курсовете се провеждат за българи 
и чужденци всеки понеделник.

Освен това искат да направят се-
минар. „Ще покажем танците и ще 
разкажем както за тях, така и за кул-
турата на България. Смятаме да по-
каним представители на всички мал-
цинства, както и чехи. Всички, които 
имат желание. Искаме да го организи-
раме в Дома на малцинствата.“

Състав „Българи“ е млад. И хората 
в него са млади. И влагат в танците си 
всичко от себе си. Както каза Райчо 
Велев от бърненския състав „Китка“: 
„И ние започнахме като тях навреме-
то…“ Който не умее да оцени това, 
той не знае колко много губи. 

При наличието на „Х-фактор“
КОГАТО ЕДНА ИНИЦИАТИВА СЕ УТВЪРДИ И ЗАПОЧНЕ ДА ПЕЧЕЛИ АУДИТОРИЯ, ВИНАГИ СЕ НАМИРАТ ЖЕЛАЕЩИ 
ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ И ПОМОГНАТ – ПРЕСМЕТЛИВО ИЛИ ОТ СЪРЦЕ. НО КАКВО ТОЧНО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА 
СТАРТИРА ТЯ? „Х-ФАКТОР?“ УСТРЕМ? ВЯРА? ЕДНА ИЗТОЧНА МИСЪЛ КАЗВА, ЧЕ „ЗА ДА ПОСТИГНЕШ ЦЕЛТА, ТРЯБ-
ВА ДА ВИЖДАШ САМО НЕЯ.“ КОГАТО ГЛЕДАМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРУПА „БЪЛГАРИ“, ФОРМАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ 
„ЗАЕДНО“, СЪМ 100% СИГУРНА, ЧЕ В ТОЗИ МИГ ЗА ТЯХ НА СВЕТА СЪЩЕСТВУВА САМО ЕДНО НЕЩО: ТАНЦЪТ.

* Видяхме Ганка Дюлгерова, по онова време докторантка в Карловия университет, на снимка на корицата на 
„Роден глас“ 1/2008. Снимката беше от празнуването на Трифон Зарезан, на което Ганка си навяхна глезена. Всички, 
които имат желание, могат да стискат палци тя да се оправи, за да може отново да танцува за нас.
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 ТЕКСТ и СНИМКИ: Ели Мандажиева

RodenGlas 02_2008.indd   12RodenGlas 02_2008.indd   12 4.5.2008   10:08:474.5.2008   10:08:47



* Статията продължава на страница 16. На страници 14 и 15 Ви предлагаме цитати и илюстрации от книгата 
„Глави от миналото на чешко-българските културни отношения“.
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 ТЕКСТ: Мария Паунова  СНИМКИ: Ева Ходикова
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К нигата, която носи подзаглавие 
„Антология на коментирани 

откъси“, е дело на три съставител-
ки: литературоведът Дана Хронкова, 
Мария Манолова-Мотейлова и Ели 
Мандажиева. Състои се от 
две части. Първата, която 
обхваща периода „От най-
стари времена до освобож-
дението на България от 
Османско робство“, излиза 
през 2005г., а втората – „От 
освобождението на Бълга-
рия от Османско робство 
до началото на 20 в.“, е из-
дадена през 2007 г. Целта 
е чрез подходящи текстове 
да бъде илюстриран начина, 
по който през различните 
епохи българската реалност 
рефлектира върху чешката 
интелигенция. Според крат-
ката и точна характеристика 
на Ивана Сръбкова, уникал-
ността й се състои в това, че 
не си поставя строго научни 
цели, а е насочена към ши-
рок кръг читатели. По този 
начин може да бъде въз-
приемана като увлекателна 
документална литература 
или научно-популярна пуб-
ликация. Погледната от тази 
гледна точка, книгата е пър-
вият сериозен опит в тази 
насока.

Гост на събитието беше пълно-
мощен министър Маргарита Ганева 
от Българското посолство в Прага 
и Асен Милчев от Българския кул-

турен институт. Официалните думи 
бяха илюстрирани с цитати от кни-
гата, във великолепното изпълнение 
на артиста Борживой Навратил.

Представянето в „Клементинум“ 

– както спомена третата от състави-
телките, Ели Мандажиева, е предше-
ствана от дълга предистория в ня-
колко насоки.

Част от тази предистория можем 
да открием в края на 90-те години на 
миналия век, когато след творчески 
богат и пълноценен живот почива 
проф. Йозеф Мотейл – фотограф, 

кинооператор и препода-
вател в Пражката Филмова 
академия, който чрез обич-
та си към съпругата си Ма-
рия Манолова-Мотейлова 
завинаги обиква и Бълга-
рия. След смъртта му Ма-
рия Мотейлова започва да 
търси начин да издаде кни-
га за съвместния им живот. 
Успява да го направи през 
2003 г. и с финансовото 
съдействие на Пражкото 
кметство издава мемоари-
те „Вградени сенки“. Това 
е първата проправена пъ-
течка на съвместна дей-
ност между Българската 
културно-просветна орга-
низация и Пражкото кмет-
ство, по която след това 
минават редица други про-
екти. В рамките на отпус-
каните за култура средства 
в подкрепа на малцинства-
та, това сътрудничество 
обещава да става все по-
ползотворно. То е едно от 
изразните средства на на-
шето време, определено от 
политическата и икономи-

ческа ситуация в съответното гео-
пространство. Последната – засега 
– негова рожба, е именно спомена-
тата антология. ▶

Как се започва нова глава

НА 17 АПРИЛ, В ЕДНА ОТ ЗАСЕДАТЕЛНИТЕ ЗАЛИ НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА – „КЛЕМЕНТИНУМ“, СЕ СЪСТОЯ 
ПРЕМИЕРАТА НА КНИГАТА „ГЛАВИ ОТ МИНАЛОТО НА ЧЕШКО-БЪЛГАРСКИТЕ КУЛТУРНИ ОТНОШЕНИЯ“, ИЗДАДЕНА 
ОТ БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ С ФИНАНСОВОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРАЖКОТО КМЕТ-
СТВО. ПРИСЪСТВАХА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, КАКТО И НА ЧЕШКАТА И НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУР-
НА ОБЩЕСТВЕНОСТ. ОСНОВЕН ОРГАНИЗАТОР НА СЪБИТИЕТО БЕШЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЪТ ИВАНА СРЪБКОВА ОТ 
СЛАВЯНСКИЯ ОТДЕЛ КЪМ БИБЛИОТЕКАТА.
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KAPITOLY Z MINULOSTI
ČESKO-BULHARSKÝCH
KULTURNÍCH VZTAHŮ

Antologie komentovaných textů

DRUHÁ ČÁST

Češi o Bulharsku a Bulhaři o Čechách
od osvobození Bulharska 

z osmanské nadvlády roku 1878
do počátků 20. století

Uspořádala Dana Hronková
ve spolupráci s Marií Manolovou-Motejlovou

a Eli Mandažievou

Praha 2007

obalka-kapitoly.indd   1 26.11.2007   20:31:00

в чешко-българските 
културни отношения
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V příloze antologie byly publikovány unikátní dobové kresby a fotografi e šesti buharských měst a San Stafana na přelomu let 1877 a 1878, vytvořených českými autory. 

Fotografi e, kresby a údaje byly převzaty z časopisu „Světozor, ročník XI., 1877 a XII., 1878.

Plovdiv. Podle fotografi e kreslil B. Kutina.
Nejznámější z dávných jmen Plovdivu bylo Filipopolis, pojmenované po králi Filipu Makedonském. Za římské vlády bylo hlavním městem Trákie. V době vyobrazení měl Plovdiv 40 000 

obyvatel, hlavně Turků a Bulharů. Žila tu i nevelká židovská komunita. Město tehdy bylo obchodní křižovatkou, sídlem řeckého ekzarchy, mělo 8 řeckých kostelů a 20 mešit. Přestože 

v roce 1818 značně utrpělo zemětřesením, viditelně se vzpamatovávalo pěknou výstavbou. Bylo obestavěné opevněním s mohutnými baštami.

Aby oslavil bulharskou touhu 
po svobodě, po osvobození 
Velkého Trnova sáhl Jan Neruda v 
poetickém fejetonu Bulharské zvony, 
publikovaném v létě 1877 v Národních 
listech, po staré bulharské legendě:
„Co že je poesie? –
Vracím vám otázku a ptám se: 
nezavlhlo vám oko, když jste tyto dny 
čtli o bulharských zvonech? Tu krátkou, 
báječně krásnou zvěst z Trnova?!
Když padlo carstvo bulharské a národ 

bulharský padl v porobu pohanů, kteří 
mu urvali i boha jeho a modlitbu zahnali 
do slují horských a do šepotných lesů, 
přeřízl Bulhar provazy kostelní, sňal 
zvony svěcené a zakopal je hluboko pod 
povrch země krví potřísněné. Čtyři sta let 
tam ležely. Zvěst šla o nich s pokolení na 
pokolení, zvěst tajná, neproniknutelná, 
střežená nejvěrnější láskou. Také my jsme 
slýchali a čítali zvěst tu, ale pokládali ji 
za poetickou báj, z kruhu oněch bájí, jež 
všude obletávají hroby a bývají jedinou 

balzámovou ukolébavkou mořeného 
národa. A tu přišel osvoboditel – náhle 
stržena tajemná rouška z čtyrstaleté 
zvěsti, strážní duchové odstoupili od 
pokladu, třesoucí ruce Bulharovy chopily 
se svatých zvonů, vyhouply je do koruny 
chrámové – a poprvé, po čtyrech stech 
letech poprvé zpívaly zas bulharské zvony, 
zpívaly hymnu blížícímu se spasiteli! Jak 
bylo srdci zvonů těch, když udeřilo zas 
poprvé? A jak bylo při tom srdci Bulhara?
Ej – kde je poesie nad poesii tuto?!“
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Varna. Pohled od moře na tureckou pevnost. Kresba podle fotografi e.
V době vyobrazení byla Varna především tureckou pevností nad severní částí údolí, v němž ležela civilní část města. 

Od roku 1867 spojovala Varnu železnice s Ruse a od moře ji chránilo a zásobovalo loďstvo. Uličky měla úzké, blátivé, až 

na mešity bez výrazných staveb. Byla důležitá hlavně po strategické stránce – žilo v ní kolem 20 000 civilních obyvatel 

a na obranu pevnosti sloužilo patnáctitisícové vojsko, především Čerkezové, Egypťané a bašibozuci. Opevnění tvořily 

hradby s deseti baštami a 150 děly. Bezprostředně po roce 1878 se město stalo důležitým obchodním centrem s kon-

takty s Rakouskem, Francií, Ruskem, Anglií a Itálií.

Z Gebauerova výběru pro 
časopis Lumír, týdeník 
beletristický a literární, roč. 
XIII, Praha 1863
Syrma vojvodka
Kde to kdo viděl, uslyšel,
by dívka byla vojvodkou
sedmdesáti hajdukům
tam na těch horách zelených
tam na těch horách studených? 
–
Dívka k nim takto mluvila:
„Tu není třeba hořkosti,
tu není třeba zlobení;
ať svlékne někdo prsten svůj,
a vy jej na buk přivažte,
řadem do něho střílejte;
a kdo prstenu nechybí –
ten bude naším vojvodou,
a mne si vezme za ženu.“
A všichni řadem stříleli,
prstenu nikdo netrefi l;
a řekla dívka, pravila:
„Ha, podejte mi ručnici!“
A rána vyšla z ručnice,
a prsten s buku upadl.
Pak řekla dívka, pravila:
„Vezměte kámen, házejte,
a kdo z vás, kdo mne předhodí,
ten si vezme mě za ženu,
a ten nám bude vojvodou.“
Všichni po řadě házeli,
a nikdo ji nepředhodil,
a Syrma kámen hodila
na deset kroků před všechny;
a sedmdesát soudruhů
zvolili Syrmu vojvodkou.

V článku V.D. Stojanova „Národní 
tanec“, časopis „Květy“, roč. 2, 1867, č. 
7, zachytil doposud neznámý pohled 
české obrozenecké spisovatelky 
Boženy Němcové na bulharské choro:
„Viděla jsem tančiti Bulhara národní 
tanec. Jeť v tom něco divoce poetického: 
brzy city své vylévá v rozmarné písně, brzy 
sténá v libém rozechvění ňader elegické 
melodie; nohy sotvaže se podlahy dotýkají, 
ostruhenky řinčí hupotem sem, hupotem 
zase zpátky, dupotem vpřed, ruce v boky, 
zpátky skok – jako arabský oř sklání pyšnou 

hlavu k zemi, klesá, vzepne se opět vzhůru, 
či jiskří – rámě roztoužené rozepíná, jako 
by dívku v sladké zval ovinutí, jako by 
celé moře blaženosti v prsou svých choval: 
radost válčí se žalostí, až konečně radost 
vítězí nad rozechvělým srdcem, bolest se 
vystěhuje na čas z těch hrdinských prsou 
a rozmarnou písní a dupotem a skokem 
vpřed končí se tanec.Bulhar mě uchvátil: 
zírajíc v tvář jeho, slzela jsem. Viděla jsem 
v jeho krásném oku odlesk bolů a žalů 
celého národa – mezi tancem to byla slza 
vášnivé radosti.“
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Според думите на Дана Хронкова, 
идеята за подобен труд й хрумва още 
преди години. „Казвах си, че сред 
безбройните научни трудове липсва 
такъв, който да поднесе на читатели-
те автентични документи – статии, 
стихотворения, впечатления и фей-
летони, които пряко да свидетелстват 
за отношенията между двата наро-
да.“ Дана Хронкова обсъжда идея-
та си с няколко издателства, които 
й отказват. И когато Мария Маноло-
ва-Мотейлова споделя с нея възмож-
ността за създаването на книга за 
чешко-българските отно-
шения, в паметта й веднага 
изплува старата идея и две-
те се захващат за работа. 
Съставена е библиография 
и започва трескаво търсе-
не на материали, копиране, 
преписване и подреждане. 
„След това започнахме да 
съкращаваме,“ споделя още 
Дана Хронкова. „Това беше 
най-страшното в работата 
ни. Да режем от текстовете 
на Неруда и Божена Нем-
цова и да пишем вместо 
тях многоточия – това оп-
ределено не беше лесно. 
За съжаление, обемът не 
ни разрешаваше друго.“ 
И допълва за самия избор 
на текстовете: „Не искахме 
да издигаме паметник. От-
късите са избрани според 
личното ни мнение и онова, 
което имахме на разполо-
жение в библиотеката. Ето 
защо се радвам, че предста-
вянето на книгата се състоя 
именно тук, в Славянската 
библиотека, на която тряб-
ва да благодарим за богатия 
материал, включен в книж-
ките.“

Другата авторка, Мария Мано-
лова-Мотейлова, сподели – и го 
направи на български език – че от 
нейна страна книжките са плод на 
40-годишни търсения и целта е да 
продължат многовековното прия-
телство, превърнало се в легенда за 
двата народа. В думите си тя най-ве-
че благодари на присъстващите за 
работата им за укрепване на връз-
ките между двата народа. „Най-на-
пред, разбира се, искам да благодаря 
на Ивана Сръбкова и Славянската 
библиотека, без която книжките ня-

маше да се родят. Искам да благода-
ря и на Българския културен инсти-
тут, който през всичките години на 
съществуването си също развиваше 
тези връзки – особено след август’68, 
когато спомогна за разтапянето на 
изведнъж издигналата се ледена сте-
на.“ Мария Мотейлова благодари 
и на присъстващите българисти за 
работата им и го направи „от свое 
име и от името на България“.

Представянето на книжките на-
прави д-р Владимир Кршиж. Както 
сам каза, целта на думите му беше 

да потърси „мястото на този труд 
в първото десетилетие на третото 
хилядолетие, както и значението 
му за съвременната генерация хора, 
интересуващи се от България. Факт 
е, че чешко-българските отношения 
имаха нужда от съживяване. Основ-
ният проблем според мен се състои 
в това, че резултатите от изследва-
нията в тази насока престанаха да 
интересуват по-широката общест-
веност. Мисля, че всеки българист 
почувства досадното мълчание, ко-
ето настъпи, след като, преди около 
15 години, движената от собствената 
инерция машинария на академична-
та продукция засече. Именно в този 
момент се появиха тези две книж-
ки, поставяйки си за цел да обърнат 
погледа ни към изворите. С убеди-
телността на автентичния текст те 
припомнят времето, когато инте-
ресът към България е бил въпрос 
на комуникация, а не на професия. 
„Главите“ сами поставят началото 
на една нова глава в историята на 
чешко-българските културни от-
ношения – глава, в която отново се 
отваря място за лична инициатива 
и неформални връзки между спе-
циалисти и инициатори извън ака-
демичните кръгове. За ползотворно 
използване на средствата, с които 
всяко разумно общество подкрепя 
финото плетиво, от което с непрес-
танно тъкане и разтъкаване – като 
гобленът на Пенелопа – се създават, 
отново и отново, формулите на кул-
турната ни памет.“

На последвалия скромен коктейл 
голяма част от присъстващите изра-
зиха надеждата си, че авторките „ще 
доведат работата си до край“ и ще из-
дадат трета част, която да илюстри-
ра двадесети, а защо не и двадесет 
и първи век. 
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От средата на м. ноември 2007 в Бъл-

гарският културен институт започнаха 

прожекциите на съвременно българ-

ско кино. До м. март тази година бяха 

представени пет нови филма: „И Гос-

под слезе да ни види“ (2005, 121 мин., 

реж. Петър Попзлатев), „Лейди Зи“ 

(2005, 96 мин., реж. Георги Дюлгеров), 

„Преводачката на черно-бели филми“ 

(документален, 2005, 58 мин., реж. 

Теди Москов), „Маймуни през зимата“ 

(2006, 111 мин., реж. Милена Андо-

нова) и „Откраднати очи“ (2004, 101 

мин., реж. Радослав Спасов). Някои от 

тях бяха прожектирани за пореден път, 

след като чешките зрители в Прага мо-

жеха да ги видят след появата им на 

фестивали. Своето второ представяне 

в Прага например имаше „Маймуни 

през зимата“ – след наградата за най-

добър филм от Източна Европа, присъ-

дена на филмовия фестивал в Карлови 

Вари през 2006 г.

Прожекциите се състояха веднъж 

месечно, във вторник от 18.30 ч. Пуб-

ликата, която първоначално бе кане-

на, бяха студентите от специалността 

„Българистика“ във Философския 

университет на Карловия университет. 

Поредицата бе замислена като кино-

лектория по съвременно българско 

кино за чешки студенти, изучаващи 

български език. Постепенно обаче за-

лата на Българския културен институт 

стана притегателен център за всички, 

които се интересуват както от съвре-

менно киноизкуство, така и от българ-

ско кино.

В края на м. март 2008 г., съвместно 

с Френския културен институт, бяха из-

лъчени и няколко наскоро завършени 

късометражни български филма. 

Добромир Григоров
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О снован през 1993 г. от неза-
висимата филмова и теле-

визионна компания Фебио, кино-
фестивалът стартира като акция, 
провеждана с минимални финансо-
ви средства, но с много ентусиазъм. 
За 14 години се превръща в най-го-
лемия кинофестивал без конкурсна 
програма в Чехия.

През тази година България участ-
ва във фестивала като копродуцент 
на два филма: „Гуча“ на Душан Ми-
лич и „Чифликът на чучулигите“ на 
братята Паоло и Виторио Тавиани.

„Гуча – фестивалът на любовта“ 
е типична любовна история, поетич-
но разказана в стила на Емир Косту-
рица и обогатена с темпераментната 
ромска среда и музика. Хубавата Жу-
лиета е дъщеря на виртуозния тром-
петист Сачмо, която се влюбва в Ро-
мео. Той също е отличен тромпетист, 
но е от цигански произход. Сачмо 
е против тази връзка, но накрая се 
съгласява да даде дъщеря си за жена 
на Ромео, ако успее да го надсвири 
в пряк двубой. Освен в малкия град 
Гуча, филмовият екип снима в Со-
фия и Перник. От българска стра-
на копродуцент е „Арт Фест“.Това 
е първият игрален филм с българско 
участие с номинация за Европейски-
те филмови награди – номинацията 
е за композитора Деян Пейович.

„Чифликът на чучулигите“ раз-
казва за една от най-мрачните глави 
в европейската история – геноцидът 
над арменците през 1915 – 1917 г. 
Богатата арменска фамилия Авакян 
подготвя голямо семейно празнен-
ство, когато става жертва на чистки-
те, провеждани от османските вой-
ници. Всички мъже от семейството 
са избити, а жените са изпратени 
да вървят в пустинята, докато ум-
рат. Режисьорите не акцентират на 

зверствата повече от необходимото 
– не е и нужно, тъй като самата ис-
тория е достатъчно шокираща, за да 
не бъде забравена, след като веднъж 
е разказана. Филмът печели 3 номи-
нации за „Давид на Донатело“ ‚07 
– за сценография, костюми и специ-
ални ефекти. Филмът е заснет почти 
изцяло в България, най-вече в Плов-
див. Участие в него вземат трийсет 
от най-успелите български актьори, 
между които Христо Шопов, Асен 
Блатечки, Мариус Донкин, Ицхак 
Финци, Христо Живков, Мария Ста-
тулова, Валентин Ганев, Стефан Да-
наилов и др.

Въпреки че фестивалът няма 
конкурсна програма, в последна-
та фестивална вечер бяха връчени 
наградите „Кристиан“, ежегодно 
присъждани въз основа на гласува-
ли журналисти. Раздадени бяха от 
първа до трета награда в областите: 
анимационно творчество, докумен-
талистика и игрално кино. Петър 
Николаев получи първа награда 
в областта „игрално кино“. Поради 
отсъствието му от страната, награ-
дата от ръцете на миналогодишния 
победител Ян Бударж прие съпруга-
та му Кристина Николаевова. 

По материали от „Фебиофест“

Наградата „Кристиан“ за Петър Николаев
ОТ 27 МАРТ ДО 4 АПРИЛ, ЗА ПЕТНАДЕСЕТИ ПОРЕДЕН ПЪТ, В ПРАГА СЕ СЪС-
ТОЯ МЕЖДУНАРОДНИЯТ КИНОФЕСТИВАЛ „ФЕБИОФЕСТ“. ПРЕЗ ПОСЛЕД-
НАТА ФЕСТИВАЛНА ВЕЧЕР БЯХА РАЗДАДЕНИ НАГРАДИТЕ НА ФЕСТИВАЛА 
„КРИСТИАН“. В ОБЛАСТТА „ИГРАЛНО КИНО“ ПЪРВА НАГРАДА СИ ОТНЕСЕ 
ЧЕШКИЯТ РЕЖИСЬОР ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ЗА 
ФИЛМА „… A BUDE HŮR“.

Най-новото 
българско кино
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НА 24 АПРИЛ, В ГАЛЕРИЯТА НА 
БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИ-
ТУТ В ПРАГА, БЕ ОТКРИТА ИЗЛОЖ-
БА НА ХУДОЖНИКА ВАЛЕНТИН 
ПОПОВ. НАЗВАНИЕТО Й „МАЛКИ 
БОЛКИ“ ПОДСКАЗВА СИЛАТА НА 
УДАРА, С КОЯТО АБСУРДНОСТТА 
НА ЧОВЕШКОТО БИТИЕ Е ЗАСЕГ-
НАЛА ТВОРЕЦА И Е СТАНАЛА 
ПРИЧИНА НЕГОВИЯТ ВИК ДА ИЗ-
ТЕЧЕ ПРЕЗ ФИНИЯ ВРЪХ НА ХУ-
ДОЖНИЧЕСКАТА ЧЕТКА. ИЗЛОЖ-
БАТА Е ПО ПОВОД НА НЕГОВАТА 
60-ГОДИШНИНА, ОТБЕЛЯЗАНА 
ПРЕДИ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

Проникновената изповед
 на един творец

„Бях се зарекъл никога да не пра-
вя изложба на приятел – каза дирек-
торът на института Боян Панчев по 
време на вернисажа. – За първи път 
нарушавам това правило и на първо 
място защото смятам, че Валентин 
е истински, голям творец.“

Валентин Попов е завършил Ху-
дожествената гимназия (1966 г.) 
и Художествената Академия (1973 г.) 
в София. През 1975 г. се запозна-
ва с настоящата си съпруга Тамара. 
Двамата сключват брак и той се пре-
мества да живее и работи в Прага. 
Днес зад гърба си има над 50 излож-
би. Както пише на страниците на 
БКИ за последната: „От видяното се 
разбира, че пред нас е един истински 
общоевропейски художник, станал 
такъв още много преди времето, ко-
гато се заговори с такива понятия. 
Българин с европейски измерения.“

Може ли да кажем, че някоя от 
изложбите е специална, по-важна 
от останалите? Може би изложба-
та в Ню Йорк през 1998 г.?

За мен важна е първата ми излож-
ба в Прага, в театър „Рубин“. И това 
е така, защото беше първата в Чехия 
и защото вече имах десетина карти-
ни, нарисувани тук. Важна, разбира 
се, е и тази, последната.“

Говориш за „цикли“ в творчест-
вото си. Какво влагаш в думата?

Започнах да мисля по този начин 
чак през 90-те. Това е тема, мисъл, 
която се стремя да изчерпя с поре-
дица от картини. Като казвам „из-
черпвам“, имам предвид изобрази-
телното изразяване. Имам няколко 
цикъла и в тази изложба се появя-
ват четири – пет.

Един от най-големите ти ци-
кли, представен и на тази излож-
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ба, е наречен „Повърхности отвъ-
тре“. Какво имаш предвид?

Това беше един период, който 
продължи над 10 години. Изразя-
ваше  някои художествени вижда-
ния и представи за повърхността, 
която се вижда отвътре – нещо, ко-
ето в действителност е невъзможно. 
Възможно ли е да вземем една ръка, 
например и да я погледнем отвътре? 
Сякаш самите ние сме вътре? Сякаш 
сме несъществуващо, вътрешно око? 
Невъзможно.

Българската общност в Чехия 
те познава и като дългогодишен 
творчески служител в Българския 
културен център в Прага, където 
си работил от от 1975 до 1992 г. 
Какво ще кажеш за това време?

Бяха интересни години. Вярно е, 
че бяхме подчинени на официалната 
пропаганда, но успявахме да про-
караме и някои много добри неща. 
Именно благодарение на  Българ-
ския център, след задължителната 
информация за Съветския съюз, 
в Чехословакия се пишеше най-
много за България. Заслугата беше 
основно на хора като Яна Марко-
ва и Властимил Маршичек, които 
имаха възможност и правеха онова, 
което беше необходимо. Пропаган-
дираха България по най-различни 
и много удачни начини: представяха 
поезията ни, прожектираха филми, 
организираха фестивали и канеха 
известни режисьори и артисти. По 
едно или друго време в Центъра са 
гостували най-прочутите творци от 
всяка област и съм щастлив, че имах 
щастието да се запозная с тях. Гово-
ря за хора като Радой Ралин и Рангел 
Вълчанов, Бохумил Храбал, Ярослав 
Сайфърт, Ярослав Дитл и редица 
други.

През 70-те години се създаде 
една специфична ситуация, в коя-
то от една страна в Чехия започна 
нормализацията, а творците в Бъл-
гария получиха – релативно, разби-
ра се – свобода. Ето как в Центъра 
парадоксално идваха чехи, които 
бяха забранени (или полузабране-
ни). Дисиденти, които Яна Маркова 
и Властимил Маршичек познаваха 
и канеха. Имаха връзка и с медиите 
и редакциите – Маршичек познава-
ше тези хора, защото беше работил 
в Съюза на писателите, до 70-те го-
дини, когато го изключиха и стана 
дисидент.

Чест гост в Центъра беше бърнен-
ският театър „Divadlo na provázku“, 
един от най-известните театри на 
Чехия. Когато пристигаха, полиция-
та ограждаше сградата, защото пра-
жани научаваха, че са пристигнали 
я обсаждаха. На представленията им 
винаги беше пълно.

Лично аз бях и график на списа-
ние „Bulharsko“, което се издаваше 
до 1992 г. Екипът се състоеше от по-
етесата Магда Ваньова, Властимил 
Маршичек и мен. 

Нямахме галерия и работехме 
в сътрудничество с чешки институ-
ции и галерии в цяла Чехословакия.

Как се ражда една картина, каква 
мисъл те кара да вземеш четката?

Някъде от 1981/82 година си водя, 
както ги наричам, записки. Правя го 
именно за да не забравя мислите, 
хрумнали ми докато работя в атели-
ето, чета книга или слушам радио. 
Тъй като са датирани, могат да бъ-
дат наречени и дневник. В началото 
бяха на български, после започнах 
да редувам български и чешки и на-
края стигнах до чешките изразни 
средства, макар че много неща и до 
днес пиша на български. В записки-
те си имам и свои вицове – пак на 
чешки. Достатъчно нахален съм, 
за да измислям на чешки и игри на 
думи. Някои неща се харесват, други 
не. Повечето са от сферата на така 
наречения черен хумор.

В думите си за една своя излож-
ба си казал, че „предимството 
на творците е, че имат начин да 
споделят с другите своите чув-
ства“. Би ли споделил някои чув-
ства и събития, повлияли твор-
чеството ти?

Това са всички неща, които за-
белязвам. Във всеки момент, който 
прекарвам извън ателието си, ко-
гато пътувам с метро или трамвай, 
аз разглеждам хората и невероятно 
много е онова, което ми прави впе-
чатление и което другите подми-
нават. Конкретен пример от преди 
няколко месеца: пътувах в метрото. 
Срещу мен седеше джудже. Лицето 
му не изразяваше нито щастие, нито 
нещастие, беше индиферентно. Се-
дейки срещу него, преди да изляза 
му се усмихнах, махнах му с ръка. 
В същия момент то се разплака. Аз 
се усмихнах, а то се разплака. Какво 
бих могъл да кажа повече? Тези сре-
щи са хиляди. 
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По повод 40-та годишнина от августов-

ските събития през 1968 година в Че-

хословакия, на 3 април в Българския 

културен институт в Прага се откри 

фотодокументална изложба „Прага 

– 21-ви август 1968“. Авторът Бохо-

мил Доброволски е пряк свидетел на 

драматичните събития от началото на 

потъпкването на „пражката пролет“, 

които е запечатал с фотоапарата си.

Преди премиерата си в Чехия, излож-

бата е показвана над 50 пъти в раз-

лични страни като Швеция, Герма-

ния, Полша, Русия, Австрия, Унгария, 

Румъния, Америка, Холандия и др. 

Пречупени през призмата на времето 

и поставени в условията на обеди-

нена Европа, картините, запечатали 

сгъстената и взривоопасна атмосфера 

на ожесточеното политическо проти-

вопоставяне, са трудно обясними за 

младото поколение. Подобни култур-

ни почини обаче показват, че вече не 

съществуват неудобни теми за обсъж-

дане между държавите и, независимо 

от преминалите изпитания, днес се 

радваме на добро оношение от страна 

чешкия народ и имаме коректни парт-

ньорски връзки. Предвид споменатото 

минало това не е малко и говори както 

за дипломация, така и за отколешни 

връзки (нещо като „помниш ли, кога-

то рамо до рамо…“), които не могат 

да бъдат загърбени. 

Поклонническо пътуване

Всички онези, които като мен се възползват 

от късмета да живеят във време на отворени 

граници и свободна мобилност, знаят колко 

положително, обогатяващо и облагородяващо 

въздейства пътуването по света. Колкото повече 

се докосваме до културните различия между на-

родите, връщаме се и разнищваме историята на 

съвременното общество, толкова по-толерантни 

и разбиращи ставаме към заобикалящото ни, 

за да изпълним библейската повеля, а именно 

„Обичай ближния, така както обичаш себе си“.

Така преди известно време се роди идеята на нашата покойна приятелка Бойка Добрева 

от сдружение „Заедно“ за вечери, посветени на пътешественика, в които „гражданите на 

света“ да разкажат своите вълнуващи истории за различните спирки от странстванията си. 

В немалко сбирки до този момент станахме свидетели на места като Тайланд, както и на 

родината ни през погледа на чешки приятели, любители на красотата й. Интересното е, че на 

тези събития идват не само чехи и българи, а също и хора от други националности.

На 26 март, в Клуба на пътешественика „Каравансарай“ в Прага, където най-често се осъщест-

вяват срещите-разговори, сдружение „Заедно“ организира поредната Вечер на пътешестве-

ника. На нея „хаджиите“ Стоян Минев и отец Пламен разказаха за Пътуването на своя живот 

– една не лека по своята емоционална наситеност, но пък дълбоко удовлетворяваща по своя 

замисъл обиколка по едни от най-светите места на света. Гости на въпросната вечер отново 

бяха приятели от различни страни като Бразилия, Украйна, България и Чехия. Датата на съби-

рането беше символично избрана между датите на католическия и православния Великден.

В спокойна обстановка и със солидни видео материали двамата, „хаджии“ увлякоха публи-

ката с разкази за това интересно 11-дневно пътешествие, състояло се в края на 2007 г. през 

опредени с легенди градове като Александрия, Кайро, Синай и Йерусалим, които винаги са 

ни блазнили със своя дух на древност и мистичност. 
Текст: Емилия Димитрова

В памет на Антон Диков

Да почетат паметта на своя учител – големия 

български пианист и педагог проф. Антон 

Диков – в Прага се събраха три от неговите 

ученички, някои от които отдавна живеят 

и работят в Европа: Василена Вербовска дойде 

от Братислава, Ружа Семова – от Виена, а дъ-

щеря му Елена Дикова – от София. Към трите 

изявени пианистки се присъедини и младата 

виолончелистка Виктория Вербовска, студент-

ка в пражката музикална Академия. На 14 април всички те изнесоха концерт в галерията 

на Българския културен институт. В програмата бяха включени произведения на Бетовен, 

Шопен, Равел, Панчо Владигеров и Веселин Стоянов.

В паметта на съвременниците си проф. Антон Диков ще остане като невероятен из-

пълнител, особено на клавирните концерти на Бетовен (над 300 изпълнения на Петия 

концерт с различни оркестри). Но публиката се убеди, че наследството на професора 

са не само многобройните му музикални записи, но също така и възпитаниците му, 

които разнасят славата на големия ни педагог по света. А по неговите стъпки вече 

върви и неговата дъщеря Елена Дикова, която води свой клас в Държавната музикал-

на академия в София. 
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 ТЕКСТ: Ели Мандажиева  СНИМКИ: архив на сдружение „Заедно“

А ко решим да изваем класиче-
ска човешка фигура, ще тряб-

ва да оформим глава, тяло, ръчички 
и крачета. Кои са обаче основните 
съставки, от които можем да заме-
сим словесния портрет на младо 
момиче? Първи са фактите – все 
още малко, но трасират посоката. 
Следват възгледите и убежденията 
– на тази възраст са непоклатими, 
защото човек се учи на компромиси 
с годините и неуспехите. И накрая 
– целите и мечтите. Те са най-хуба-
вото – чисти, съблазнителни и така 
невероятно постижими.

Цвети пристига в Чехия през март 
2006 г. По това време следва послед-
на година логистика и е изпратена на 
стаж за 6 месеца. Започва в ČEZ, къ-
дето два месеца по-късно й предла-
гат постоянна работа. Не е сигурна, 
че иска да остане в Чехия и отлага за 
малко отговора си. „Чехите са много 
различни от нас – kазва днес. Когато 
пристигнах, въпреки че съм адап-
тивна, преживях културен шок. Но 
след първите 10 месеца започнах да 
свиквам. Разбира се, че ми липсват 
приятелите и семейството, но засега 
не смятам да се прибирам.“

През септември 2006 приема да 
остане за постоянно в ČEZ. „Работя 
в търговския отдел. Точното наиме-
нование на длъжността ми е „тър-
говец с електроенергия“. За нас 
електроенергията е стока – работим 
с брокери и я продаваме. Работата 

е стресова и напрегната. По цял ден 
цифри. Затова имам нужда от тан-
ците – разтоварват ме.“

Пак септември й се обажда Бой-
ка от „Заедно“, с която са се запоз-
нали на концерта на Иво Папазов 
през пролетта. Казва й, че иска да 
възобнови един младежки танцов 
състав. Запознава я с Тодор и Петър 
и започват репетиции. „Имало е дни, 
когато сме се събирали и танцували 
по три часа. Обикновено, разбира 
се, е свързано с някоя предстояща 
изява. Иначе се събираме веднъж 
седмично за час – два.“

Цвети танцува народни танци 
от първи клас. В пети клас запис-
ва модерни танци, а като студент-
ка – и латино. „Танцът винаги ме 
е зареждал с много енергия. За мен 
той е много важен. От една страна 
е вид спорт, а от друга ми доста-
вя удоволствие. Винаги извиква 
усмивка на лицето ми. Всъщност 
той е, който емоционално ме кре-
пи тук, в Чехия. Ако го нямаше, 
сигурно щях да се удавя в сивото 
ежедневие. Аз съм от Кюстендил, 
където по различни поводи се съ-
бираме и танцуваме много.“

Амбициозна е. „Искам да постиг-
на нещо. Работното ми време е осем 
часа, но много често оставам до по-
късно. Има работа, която няма кой 
да свърши вместо мен и която не 
мога да оставя за следващия ден. 
Още нямам семейство, с което да се 

съобразявам и мога да инвестирам 
времето си.“

Обича да пътува. „Чувствам, че 
това ме обогатява, променя ме и от-
варя кръгозора ми. Виждам как жи-
веят другите хора, правя сравнение 
и по този начин разбирам какво ха-
ресва на самата мен.“

През последните две години про-
мените идват една след друга и ко-
ренно променят живота й. „Мисля, 
че израснах, стъпих на краката си. 
Чувствам, че мога да се погрижа за 
себе си. Другата стъпка е да мога да 
се грижа за някой друг. Понякога се 
оглеждам и виждам и хубавите неща 
и трудностите, питам се къде греша 
и какво трябва да усъвършенствам.“

През пролетта на 2008 г. се на-
вършват две години от пристигането 
й в Чехия. „Да, мисля, че опознах Че-
хия. И точно, когато свикнах и всич-
ко започна да си идва на мястото 
– идва нова промяна. Получих пред-
ложение за работа в Англия и при-
ех. Ще работя в същата сфера, както 
и сега. Това е шанс, който не мога да 
изпусна. Означава възможност за 
изява и опит. Във всяко нещо има 
плюсове и минуси. Важното е човек 
да е силен и да поеме риска. Оставям 
тук много приятели. Ще ми липсва 
и състава. Но мисля, че съм взела 
правилното решение. Ще видим.“

Ще продължи ли да танцува бъл-
гарски народни танци? „Със сигур-
ност. Убедена съм в това.“ 

Работа, танци – търся баланса…

ЦВЕТЕЛИНА САМОВОЛСКА Е ЧАСТ 
ОТ МЛАДАТА ГРУПА ЗА НАРОДНИ 
ТАНЦИ „БЪЛГАРИ“. С КАКВО МЕ 
ЗАИНТРИГУВА ДОТОЛКОВА, ЧЕ 
ДА ВИ Я ПРЕДСТАВЯ? АМИ МНО-
ГО ПРОСТО – ХАРЕСА МИ. ЕДНО 
УМНО И МИЛО БЪЛГАРСКО МО-
МИЧЕ, ТРЪГНАЛО ПО СВЕТА. ОТ 
ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ХВЪРЛЯ ПОГЛЕД 
НАЗАД, НО С ВРЕМЕТО И ОПИТА, 
КОЙТО ТРУПА, ОНОВА, КОЕТО 
ВИЖДА Й ХАРЕСВА ВСЕ ПО-МАЛ-
КО. ПО ВСИЧКО ЛИЧИ, ЧЕ ОТКРИ-
ТАТА Й УСМИВКА ЩЕ КРАСИ ДРУ-
ГИ ДЪРЖАВИ.
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ОТ УНГАРИЯ: ЗДРАВЕЙТЕ, ДЕЦА! 
На 10 март се състоя официалното 
откриване на Двуезичната българ-
ска детска градина. Тя започна сво-
ите занятия на 1 февруари и вече се 
посещава от 12 деца. На открива-

нето присъстваха гости от държав-
ни и общински институции, както 
и представители на организациите 
на общността. Отец Стефан освети 
помещението, а д-р Данчо Мусев, 
председател на БРС изтъкна, че ос-
новаването на градината е решител-
на стъпка за съхраняване на българ-
ското училище, което трябва да се 
върне на общността, която обслуж-
ва. Под ръководството на двете дет-
ски учителки Донка Халаши и Соня 
Мачорска децата изнесоха кратка 
програма, след което поднесоха мар-
теници на гостите.

ОТ УНГАРИЯ: НАВЪРШИХМЕ 
90 ГОДИНИ! Преди 90 години, на 25 
февруари, първите българчета прек-
рачили прага на класната стая, в ко-
ято започнали занятията по българ-
ско четмо и писмо. Тържеството по 
повод 90-годишния юбилей събра 

бивши възпитаници, учители и ро-
дители, дошли да засвителтелстват 
своята привързаност към това гнез-
до на знание и на българщина. Гости-
те бяха посрещнати на входната вра-
та с хляб и сол от ученици в народни 
носии. Празникът започна със слово 
на директора на училището Емилия 
Атанасова.

Сред гостите бяха посланикът на 
България в Унгария Димитър Ико-
номов, а Ива Миркова от Държав-
ната агенция за българите в чуж-
бина връчи медал „Иван Вазов“ на 
директора на училището. Димитър 
Танев, председател на Дружеството 
на българите в Унгария, който също 
е възпитаник на училището, подчер-
та в речта си важната роля на учи-
лището за запазване на българската 
идентичност. От името на бившите 
ученици говори д-р Данчо Мусев, 
председател на БРС, който изтъкна, 
че за българската общност в Унгария 
училището е много повече от учебно 
заведение, понеже тук децата не само 

се учат, тук се полагат основите на 
общността. Ето защо неговото опаз-
ване е изключително важно, тъй като 
то е един от най-важните стълбове за 
опазването на общността.

В програмата, изнесена от учени-
ците, бе очертано миналото на учи-
лището. Победителите в конкурса за 
есе „Моето училище“ прочетоха сво-
ите съчинения, прозвучаха стихо-
творения и музикални изпълнения, 
не бяха забравени нито българските, 
нито унгарските танци.

На тържеството бе открита и под-
писка-обръщение към министрите 
на образованието на България и Ун-
гария в подкрепа на училището.

ОТ ДЕТРОЙТ: БЪЛГАРСКА 
ШКОЛА ЗА ДЕЦА ОТВАРЯ ВРАТИ 
С настъпването на пролетта, българ-
ската общност в Метро Детройт ще 
има своя Школа за български език, 
традиции и изкуство. Целта й е да из-
гражда, стимулира и съхранява бъл-
гарското самосъзнание и родни тра-
диции на Американския континент.

Ето какво споделя Диана Чолако-
ва, един от учредителите на Школата: 
„Тази школа е плод на дългогодиш-
ни опити от страна на българската 
общност в Метро Детройт да има 
свое пространство за обучение на 
български език, за съхранение на 
родните традиции и култура. Знаем, 
че децата ни все по-рядко говорят на 
български, а много от тях не могат 
и сигурно никога няма да се научат 
да пишат и да четат на този език, ако 
ние, родителите, не настояваме това 
да стане. Изгубваме корените си, за-
бравяме родовата си памет, а колко 
е важно да съхраним индивидуал-
ността си.“

Търсенето на подходящо прос-
транство отнема повече от година. 
В крайна сметка такова се намира 
в православната църква „Св. Кли-
мент Охридски“. „Какво по-подхо-
дящо място от православния храм“, 
добавя Диана, „ който с достойнство 
можем да покажем на децата си. Си-
гурна съм, че много от тях не са виж-
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 ТЕКСТ: По материали от „Български вести“ и „Емигрант БГ“
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дали истинска нашенска църква тук, 
в Америка. В това етническо, нашен-
ско пространство, ще се говори само 
на български, а народните приказки 
ще бъдат разказвани по театрален 
начин. Ще има и други интересни 
занимания, но нека не отваряме до-
край завесата.“

Като начало, Школата ще отва-
ря врати един път на месец – всяка 
втора неделя на месеца. Ако има ин-
терес, срещите ще бъдат и по-чести, 
особено през лятото, когато децата 
са във ваканция.

ОТ РИМ: ОТБЕЛЯЗАХА 20 ГО-
ДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ИЛИЯ 
ПЕЙКОВ В римската църква „Санта 
Мария ин Монте Санто“, намира-
ща се на най-големия римски пло-
щад пиаца дел Пополо, бе отслуже-
на възпоменателна меса по повод 
20-та годишнина от кончината на 
българския художник Илия Пейков 
(1911–1988). Присъстваха близки, 
роднини и приятели на художника, 
представители на българското по-
солство в Рим и българския предста-
вител към ФАО, художници и дейци 

на културата. Грациоли Порфирио, 
председател на културния център 
„Трилуса“, в който е членувал Илия 
Пейков, припомни ценното наслед-
ство на българския художник. „Илия 
е свидетелство за безсмъртие, защо-
то дори след физическата смърт той 
продължава да дава уроци по красо-
та и любов. За всички нас от „Трилу-
са“ той остава член, но не почетен, 
а който продължава да демонстрира 
нашите ценности“. 

Част от творбите на Илия Пейков 
ще бъдат изложени в Художестве-
ната галерия в София по време на 
честванията на 100 годишнината от 
рождението на неговия брат Асен 
Пейков. Началото на честванията 

ще бъде дадено на 7 май в София 
и ще продължи в Севлиево, родното 
място на двамата български творци.

Братята Асен и Илия Пейкови са 
сред най-известните творци в Ита-
лия в периода след Втората световна 
война. Съвсем близо до Колизеума 
се намира „Ларго Асен Пейков“, пос-
ветено на големия български скулп-
тор, а на 19 ноемри 2007 г. Римската 
община посвети на Илия Пейков 
площад.

ОТ АВСТРАЛИЯ: ЕДНА НЕВЕ-
РОЯТНА БЪЛГАРКА Валя Янин-
ска е дипломиран инженер, родена 
и отрасла в София, живееща днес 
в Австралия. Скоро след пристига-
нето си преживява ужасна траге-
дия: в следствие на инцидент остава 
в кома за няколко дни. Възстановя-
ването й е в продължение на месеци. 
С непосилни усилия лекарите успя-
ват да я върнат към живота. И днес, 
тя казва, че живее втори живот. Жи-
вот, който иска да посвети на всичко 
хубаво, което е научила в България.

Когато след комата Валя отваря 
очи, тя запява, но запява не какво да 
е, а българска народна песен. Всич-
ки са учудени от мелодичния й глас. 
Но още по-голяма е изненадата, от 
това че запява „Имала майка едно 
ми чедо“. Като лек, дарен й от Бог, 
българските народни песни помагат 
на Валя да преодолее болката, да се 
възстанови след поредицата от опе-
рации. 

Ден след ден тя възстановява си-
лите си и днес продължава да пее 
в хор „Мартеница“. Красивият й, 
топъл глас е балсам за душата. Даже 
онези, които за първи път я слушат, 
не могат да останат равнодушни. За-
щото нейният глас има магическата 
сила да пленява и вълнува. Слушай-
ки нейните изпълнения, усещаш 
силната магия на българската на-
родна песен. Валя не просто пее, тя 
живее с песента. 

Сега редица австралийски ор-
ганизации непрекъснато я канят 
да участва в концерти по различни 
поводи. И където да е нейното учас-
тие, тя винаги изпълнява нашите 
български народни песни. Песни, 
изпълнени с много обич и тъга по 
родната България.

В кратко време след възстановя-
ването си тя успява да осъществи 
контакти с различни културни ин-

ституции в Сидней и Канбера, в ко-
ето напомня, че България същест-
вува. Полага неимоверни усилия, за 
да гради добър образ за България. 
И успява с нейните запомнящи се 
изпълнения.

Валя вярва, че човечността вина-
ги побеждава. А песента е едно мал-
ко вълшебство, което е необходимо, 
особено когато си далеч от родния 
дом. За нея хората навсякъде са ед-
накви. Няма значение къде ще се яви 
пред тях – в театър, в малък кварта-
лен салон или направо на поляната. 
За нея е важно те да обичат песента.

ЕМИГРАНТ БГ: „ЧУДЕСАТА НА 
МОЯТА БЪЛГАРИЯ“ Така се нарича 
проектът на „Емигрант БГ“, който 
стартира с конкурс за разказ и/или 

видео по темата. Стартът на конкур-
са е през 2008 година, а краен срок не 
се определя. Целта е да се представи 
позитивно България със специфич-
ните само за нея традиции, културни 
ценности и паметници, исторически 
места и събития, национални герои 
и природни забележителности.

Кой може да вземе участие в кон-
курса? Всеки, който владее книжо-
вен български език.

По-подробна информация за ус-
ловията на конкурса ще намерите 
страниците www.emigrant-bg.com 

Каква е целта на конкурса? Да 
открием съвременните таланти на 
българската литература и на много 
от тях да дадем шанс за реализира-
не.Чрез създаване на богат фонд от 
материали по темата и издаването 
им, ще създадем фонд за подкрепа 
на млади таланти в областта на кул-
турата, изкуството и науката.
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 ТЕКСТ и СНИМКИ: По материали от осведомителните агенции 

ПРИЗНАХМЕ КОСОВО Минис-
тър-председателят Сергей Стани-
шев обяви пред журналисти взетото 
от Министерския съвет на България 
решение за признаване на Косово. 
„Единственото нещо, от което се 
е ръководило българското прави-
телство по отношение признаването 
на Косово, е желанието за максимал-
ни гаранции за сигурността и ста-
билността в региона“, заяви Сергей 
Станишев. Кабинетът дава съгласие 
за установяване на дипломатиче-
ски отношения на ниво посолство 
между България и Косово. България 
е 18-та държава от страните на ЕС, 
която признава Косово, посочи Сер-
гей Станишев. „Предприемаме всич-
ки необходими и възможни мерки 
за гарантиране на българските ин-
тереси, в това число на българските 
превозвачи и граждани, които пъ-
туват през територията на Сърбия,“ 
допълни той.

ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА ОТ-
ШУМЯВА По последни данни на На-
ционалния статистически институт, 
в резултат на демографските и миг-
рационни процеси в края на 2007 г. 
населението на България е намаля-
ло на 7 640 240 души. В сравнение 
с предходната година това е с 39 хи-

ляди души по-малко. Запазва се тен-
денцията броят на жените да надви-
шава този на мъжете и през 2007 г. те 
са над 51 процента от общия брой на 
населението. Над 70 на сто от бълга-
рите живеят в градовете.

Продължава да се наблюдава по-
ложителната тенденция на повиша-
ване на равнището на раждаемостта 
и през 2007 г. новородените са били 
близо 76 хиляди. Коефициентът на 
раждаемост е 9,8 на хиляда. С този 
показател България се нарежда сред 

страни като Италия, Гърция, Унга-
рия, Полша, Латвия и Швейцария. 
С по-ниска раждаемост са Германия, 
Литва, Австрия и Словения. За по-
голямата част от останалите евро-
пейски страни обаче раждаемостта 
е над 10 на хиляда, като най-висока 
тя е в Ирландия и Франция.

Около 50 на сто от броя на живо-
родените през миналата година деца 
са извънбрачни. Според експертите 
високата извънбрачна раждаемост 
се обяснява със значителното на-
растване на броя на съжителствата 
сред младите хора без те да са склю-
чили юридически брак.

От статистическия институт ре-
гистрират и повишаване на възрас-
тта, при която жената ражда своето 
първо дете. Ако през 1995 г. средната 
възраст е била 22 години, то за 2007 
г. тя е 25 години.

По отношение на смъртността 
сред населението не са настъпили 
съществени изменения. Средна-
та продължителност на живота 
у нас е близо 73 години, докато за 
повечето европейски държави тя 
е 79 години. Поради по-високата 
смъртност и по-ниска раждаемост 
страната ни продължава да бъде 
с отрицателен естествен прираст 
(минус 5 на хиляда).

Положителна тенденция в демо-
графското развитие е, че се забавят 
темповете, с които намалява наше-
то население. Само преди десетина 
години населението намаляваше 
с над 50 хиляди души на година, до-
като сега то е намаляло с 39 хиляди 
спрямо 2006 г. Другата положител-
на тенденция е повишаването на 
раждаемостта. Намалява детска-
та смъртност, която е най-ниската 
в цялата ни демографска история. 
Ограничиха се външно миграцион-
ните потоци, намаля изтичането на 
населението. Все по-често започна 
да се ражда второто дете в българ-
ското семейство.

България излиза от тежката кри-
за. Ако ситуацията се задържи, през 
следващите 10–15 години можем да 
очакваме малък, но положителен де-
мографски прираст.

ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА БУЛГАР-
ТАБАК – ЕПОПЕЯ С НЕИЗВЕСТЕН 
КРАЙ Неотдавна правителството 
взе решение за приватизацията на 
редица дружества, чието раздържа-

вяване доскоро не можеше да стане, 
тъй като влизаха в така наречения 
списък на дружествата със значение 
за националната сигурност. Сред тях 
е и Булгартабак, чиято приватизаци-
онна одисея се точи вече години.

Няколко правителства така и не 
можаха да се преборят за раздър-
жавяването на тютюневия холдинг 
на България. Това е дружеството, 
което единствено допреди няколко 
години изкупуваше тютюна в Бълга-
рия и най-вече в югоизточната част 
на страната. Там отглеждането на 
тази култура доскоро бе единстве-
ният поминък на местното населе-
ние – българските турци, което като 
цяло подкрепя Движението за права 
и свободи, коалиционен партньор 
във властта.

Опит да се приватизира „Бул-
гартабак“ бе направен през 2003 
година от тогавашния министър на 
икономиката в правителството на 
Симеон Сакскобургготски Николай 
Василев. Офертата бе от инвестито-
ра „Тобако кепитъл партнерс“, който 
предложи 110 млн. евро за 80 про-
цента от холдинга. Следващият ми-
нистър на икономиката от същото 
правителство Лидия Шулева полу-
чи офертата на „Бритиш Американ 
Табако“, който прояви интерес към 
трите най-добри цигарени фабрики 
в страната – в София, Благоевград 
и Пловдив. До приватизация отново 
не се стигна.

Днес част от цигарените фабрики 
на холдинга вече са в частни ръце 
чрез борсова приватизация и рабо-
тят добре. Не е ясна обаче съдбата 
на останалите дружества, чието раз-
държавяване предстои. Ако не бъ-
дат приватизирани бързо, цената им 
неминуемо ще се срути надолу, на 
което вероятно се надяват опреде-
лени пазарни субекти, желаейки да 
платят за тях по-ниска цена.

ФАРМАЦЕВТИЧНИЯТ СЪЮЗ 
СРЕЩУ ВЕРИГИТЕ АПТЕКИ Бъл-
гарският фармацевтичен съюз на-
стоя депутатите от парламентарната 
Комисия по здравеопазване да не 
отменят ограничението, наложено 
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с приетия миналата година закон, 
според което един фармацевт може 
да разкрива само по една аптека. 
Това е т.нар. етичен модел на соб-
ственост на аптеките, известен като 
принципа „един фармацевт – една 
аптека“. Неговата философия е, че 
аптеките са преди всичко здравни 
заведения и след това търговски 
обекти. Според съюза готвените 
промени са продиктувани от корпо-
ративни интереси на собствениците 
на големите вериги аптеки.

Според председателя на Асоциа-
цията на собствениците на аптеки 
Николай Костов ограниченията об-
служват интересите именно на съ-
словната организация, която иска 
да запази монопола си на пазара. 
Той сравни евентуалната забрана на 
веригите аптеки със затварянето на 
големите вериги супермаркети като 
Била и Метро.

Костов обясни, че в момента в Ев-
ропа тенденциите на пазара на ле-
карства са в посока премахване на 
различните рестрикции. Свалят се 
много ограничения, свързани на-
пример с отстоянието на обектите 
и ценза на фармацевтите. В някои 
страни дори вече е позволена про-
дажбата на лекарствата без рецепта 
извън аптеките. През януари Ко-
мисията за защита на конкуренци-
ята (КЗК) определи, че изискването 
само магистър-фармацевт да бъде 
собственик на аптека, както и забра-
ната за съществуването на вериги 
аптеки, противоречат на Закона за 
защита на конкуренцията.

Ако ограниченията останат, пред-
стои закриването на около 1 300 ап-
теки в страната.

УБИЙСТВА, КОРУПЦИЯ И ЗАМ-
РАЗЕНИ ЕВРОФОНДОВЕ В начало-
то на април, за по-малко от 24 часа, 
на публично място в София бяха из-
вършени две покушения.

Вечерта на 6 април, във входа 
пред жилището си в София, с два 
куршума в главата е застрелян 
42-годишният изпълнителен дирек-
тор на енергийната компания „Ато-
менергоремонт“ Борислав Георгиев. 
Георгиев не е криминално проявен, 
не е бил с охрана и никога не е бил 
заплашван.

На 7 април, в близост до сто-
личния хотел „Плиска“ е застрелян 
нашумелият автор на книги за ор-

ганизираната престъпност в Бълга-
рия Георги Стоев. Издал е десетина 
книги, в които описва отношенията 
между криминалните групировки 
и босове и поделянето на терито-
рии в криминалните дейности. Раз-
полагал е с информация за родния 
ъндърграунд от първа ръка, защото 
е бил част от него и пряк свидетел 
на създаването на силовите групи-
ровки от началото на прехода ВИС 
и СИК.

„Не случайно в момент, в кой-
то скандалът в МВР щеше бавно да 
утихне, се случиха тези две знакови 
убийства.“ Заяви лидерът на ГЕРБ, 
столичен кмет и бивш главен се-
кретар на МВР Бойко Борисов. Той 
допълни, че и по време на неговия 
престой във ведомството е имало 
убийства, целящи дестабилизация 
на държавата и създаване на напре-
жение. Според него покушенията 
най-вероятно са опит за засилване 
на натиска върху вътрешния минис-
тър (Румен Петков, бел. на ред.).

Говорителят на Европейската ко-
мисия Марк Грей заяви, че Брюк-
сел е разтревожен от последните 
убийства в София и от факта, че 
през последните две години такива 
убийства стават редовно, но техните 
поръчители и извършители остават 
ненаказани.

Рокадите в правителството започ-
наха с оставката на вътрешния ми-
нистър Румен Петков на 13 април. 
Сергей Станишев заложи на ярко 
партийно назначение, като предло-
жи на негово място председателя на 
парламентарната група на Коалиция 
за България Михаил Миков.

На 21 април се завъртяха първите 
имена за новия кабинет. Финално от 
кабинета си отидоха четирима ми-
нистри – двама от БСП (на вътреш-
ните работи и на здравеопазването) 
и по един от ДПС (Нихат Кабил) 
и НДСВ (Веселин Близнаков).

Подчерта се назначението на нов 
вицепремиер без портфейл, който 
ще следи изразходването на евро-
пейските пари. С тази задача е на-
товарена досегашната посланичка 
в Германия Меглена Плугчиева, 
бивш член на Висшия съвет на БСП 
и бивш зам.-министър на земеделие-
то в кабинета на Сакскобургготски. 

Основните опозиционни пар-
тии определиха ремонта в прави-
телството като безсмислен. Според 
ГЕРБ промените са козметични, 
според ДСБ – „преструктуриране на 
мафията“, според СДС – „избухване 
на заложена бомба“, а БНД ги смята 
за „недостатъчни“. Това е „като да 
си купиш фабрика на 9 септември 
1944-та“, коментира лидерът на ГЕРБ 
и кмет на София Бойко Борисов. 
Според него промените са „козме-
тични“ и резултат на външен натиск, 
а не на осъзната политическа воля.

Във връзка с последните събития 
германското списание „Фокус“ по-
мества статия, в която се пише, че 
въпреки смесицата от корупция, на-
силие и лошо управление, ЕС възна-
мерява до 2013 г. да преведе на Бълга-
рия почти 7 милиарда евро субсидии. 
Според някои източници – пише спи-
санието – една пета от средствата за 
обществени поръчки потъват в сум-
рачни канали. „Доячите на фондо-
ве“ са добре омрежени и ако изобщо 
арестуват някого, то са дребни риби, 
се казва в статията. ЕС е разгневен 
от далаверите, но нищо не може да 
направи. Единственото средство за 
натиск е евентуалното затваряне на 
финансовите кранчета. Но те пък са 
прекалено много. Медийните инфор-
мации за замразяването на стотици 
милиони евро за България бяха доста 
преувеличени, общо са замразени не 
повече от 50 милиона евро. Милиар-
дите за структурни помощи изобщо 
не са засегнати.

Според КНСБ, 2.3 млн. българи се 
борят за физическото си оцеляване. 
Издръжката на живот е нараснала 
за 1 година с 15.6 %. Това е най-го-
лямото увеличение през последните 
8 години и е индикатор за рекордно 
поскъпване на живота. Границата на 
бедност , базирана на потребителска 
кошница от 77 стоки и услуги жизне-
но важни за физическото оцеляване, 
е 176.64 лв. на едно лице. С общ до-
ход до 95 лв. на човек са 57,6 % от до-
макинствата. 
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О ткрай време пътуването 
е било не само начин човек да 

се придвижи от едно място до друго, 
а и възможност да опознае заобика-
лящия го свят, да се запознае с други 
култури и види друг начин на живот, 
да обогати себе си материално или 
духовно. Мнозина ще възразят, че 
времето на писаните каручки е от-
давна отминало и само в Йовковите 
„Старопланински легенди“ има ро-
мантика по време на път. И че при-
ключенията „По пътя“ са останали 
далеч в 60-те години на отминалия 
век при битници и хипита.

Но не е така. Все още има места 
по света, където едно най-обикнове-
но пътуване с градския или между-
градския автобус може да се окаже 
изпълнено с повече адреналин от-
колкото бънджи-скок от Аспарухо-
вия мост.

Когато преди 6 години пристиг-
нах за първи път в Прага, първото 
нещо, което ме впечатли бе…разпи-
санието на градския транспорт. Бях 
удивена от начина, по който всичко 
е измислено, изчислено, съгласува-
но, проверено и работи! И е в услуга 
на гражданина, на този, който пла-
ща билетчето. Асоциацията с поло-
жението в България бе неизбежна. 
Винаги съм смятала, че и в България 
има разписание на градския транс-
порт, което обаче, поради незнайно 
какви причини (вероятно – за да 
не се травматизират пътниците), се 
пази в пълна тайна и само шофьор-
ите на автобуси знаят точния час на 
тръгване и евентуално пристигане. 
Загадки витаят и около самия марш-
рут – откъде например ще мине 
днес автобус N 7 е изненада не само 
за пътуващия за първи път по това 
трасе. Често и гражданите, ползва-
щи всекидневно съответната линия, 
биват изненадани с новия маршрут, 
по който се движи автобусът им по-
ради ремонтни работи по трасето 
или моментното настроение на шо-
фьора, за която промяна никой не 
си е направил труда да ги уведоми. 
Отивате сутрин на спирката и при-
ключението започва! 

Ето една случка от личния ми ар-
хив: горещ летен ден, автобус N 11 
в град П. След като си купувам билет, 
се настанявам на една от задните се-
далки, където след малко идва да ми 
прави компания самият кондуктор 
– безобиден наглед чичко с оредяла 

и побеляла коса и бирено шкембен-
це. Казва че, ако му върна току-що 
закупеният билет, той ще ми върне 
част от парите – широко разпрос-
транена практика, от която печелим 
стотинки и аз и той, и губим всички 
ние, ползващи автобусите. Като съ-
вестна гражданка отказах – любезно 
предвид почитта ми към възрастта 
му, но твърдо – ппредвид уважение-
то ми към моята. Човечецът отмина 
разочарован, но след малко се завър-
на отново, седна на седалката до мен, 
неволно (както помислих в първия 
момент) постави ръка на коляното 
ми и без всякакви заобикалки изре-
че с влажен поглед „Искам да те...“. 
Бях толкова изненадана и възмуте-
на, че дори не успях да използвам 
някоя от обидните думички, които 
пазя в речника си. Още на следваща-
та спирка слязох и съвестно записах 
номера на автобуса и часа, в който 
пътувах. След което се обадих в ре-
дакцията на най-високотиражния 
местен вестник и разказах за случи-
лото се. Не исках подобно нещо да се 
повтори и с други жени и граждан-
ската ми съвест надделя над срама 
да опиша случката. Оттам ми дадоха 
телефони на шефовете на „Градски 
транспорт“ и аз повторих разказа си. 
На следващия ден в местната преса 
се появи поредният компрометиращ 
материал за транспорта, а аз обясних 
на всичките си познати какво може 
да им се случи в автобуса посред 
бял ден (вероятно затова в България 
няма нощни автобуси). А кондукто-
ра? Срещнах го след месец отново 
– по друга автобусна линия. Така, де 
– няма да го оставят без работа само 
защото бил мераклия!

Не по-малко вълнуващо е пъту-
ването с междуградския транспорт. 
Миналото лято гостувах на мои при-
ятели в различни краища на родина-
та и, за съжаление, ми се наложи да 
го използвам. Като начало трябваше 
да разбера часа на тръгване. Прия-
телката ми започна да звъни на свои 
познати, за да научи разписанието 
– не, че си няма интернет, но явно 
този начин е по-сигурен. След това 
отидохме до автогарата за да купя 
билет. Оказа се, че за посочения час 
билет мога да закупя не от гишето 
на автогарата, а от офиса на частна-
та фирма, която извършва пътува-
нето. Така и така бях на автогарата, 
реших да разбера на коя автогара ще 

пристигнем. Отправих въпроса си 
към жената на гишето с надпис „Ин-
формация“. В отговор тя ми отправи 
поглед, който разтълкувах като „Ти 
добре ли си? Аз откъде да знам?!“ 
И се оказах почти права: „Ами не 
знам. Трябва да питате шофьора на 
автобуса.“ Аха, казах си, вероятно 
шофьорът решава на коя автогара 
ще спре днес. Трябва да има разноо-
бразие и елемент на изненада.

Както и да е, с приятелката ми се 
втурнахме да търсим офиса на транс-
портната фирма. След дълго обика-
ляне и разпитване намерихме един, 

но се оказа, че тази фирма пътува 
в други часове, тоест „не е нашата“. 
След  още 15 минути (до-
бре, че приятелката 
ми е коренячка) 
намерихме „офи-
са“ в една барачка, 
предлагаща цигари, 
закуски, кафе и дру-
ги подобни. Купих 
билета и подробно 
се информирах къде 
точно спира автобусът 
и в колко точно тръгва. „Елате 10 
минути по-рано“, посъветва ме же-
ната. „И с храна и вода за два дни“, 
пошегувах се аз. Да не бях го казва-
ла!

Когато в уречения час се появи-
хме на „спирката“ се оказа, че авто-
бусът „още го няма, но ей сега ще 
пристигне!“ Това „ей сега“ се оказва 
ни повече, ни по-малко от 55 мину-
ти и когато накрая се появява, шо-
фьорът е леко раздразнен от това, 
че хората бързат да се качат. Така де 
– един час закъснение – голяма ра-
бота! Много внимателно го подпит-
вам на коя автогара възнамерява да 
спре днес и, представете си – той ми 
отговаря! Явно вече е взел решение. 
А дали би бил така любезен да ми 
каже към колко горе-долу ще прис-
тигнем? Този въпрос го затруднява 
повече. Той казва един ориентиро-
въчен час, но гласът му подсказва, 
че не би заложил главата си за него. 
Все пак получих задоволителна ин-
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формация и, поуспокоена, седнах 
в автобуса – след около 2 часа и по-
ловина щях да пристигна и всички 
вълнения около пътуването щяха да 
са зад гърба ми. Оказа се, че греша – 
най-вълнуващото сега започваше!

След като преминахме през кит-
ни български селца, започнахме да 
изкачваме Балкана. Смрачи се, за-
валя дъжд, появи се мъгла, а ние се 
движехме по тясно шосе, където от 
дясно зее пропаст, а мантинелата 
или е почупена, или въобще я няма, 
а отляво заслепяват фаровете на на-
срещните автомобили. Картината 

се допълваше и от изнервените до 
крайност пътници, говорещи с ча-
кащите ги близки и обясняващи, 
че не знаят къде се намират, откъде 
минават и в кой край на България 
са. Избраният филм също не развед-
ряваше обстановката – в началото 
главният герой уж губи всичките си 
роднини, но те после пак се появяват 
и той през цялото време не знае кое 
се случва реално и кое е само плод 
на въображението му. Междувре-
менно някой го преследва и той бяга 
и то така, че когато филмът свърши, 
облекчено въздъхнах, спасявайки се 
поне от този кошмар, шофьорът го 
пусна отново!!!) Допълнително за-
труднение на движението създадоха 
и прибиращите от паша животни, 
а накрая и група роми, решили, че 
най-удобното място за вечерна раз-
ходка е междуградския път. При все 

че пътниците жужаха като кошер 
подивели пчели, шофьорът запази 
хладнокръвие и не изпадна в умо-
помрачение – той ловко шофира-
ше, като при това с дясната си ръка 
говореше по мобилния си телефон, 
а с лявата пушеше цигара и тръска-
ше пепелта през прозорчето. Стис-
нала силно палци си казвах „Боже 
Господи, какво ми трябваше да пъ-
тувам и опознавам България?!“

Вероятно тези дребни неудобства 
са причината да предпочитам услу-
гите на такситата. И ако в Прага пъ-
тувам с такси не повече от 3 – 4 пъти 

годишно, то в Бъл-
гария го правех по 3 
– 4 пъти на ден. До-
като не установих, 
че и при таксиме-
тровите услуги 

няма никакви 
гаранции за 
сигурност. От-
къде да знам, 
в с ъ щ н о с т , 
дали шофьор-
ът, който ме 
вози, не е само 

заместник на титуляра, 
който в момента има друга работа, 
но трябва да си плати всекидневна-
та рента за колата, дали не кара по-
редната 24 часова смяна, дали колата 
е в изправност и дали въобще има 
шофьорска книжка? За различните 
„ценоразписи“ въобще не говоря – 
все пак в един момент става въпрос 
за живота ни, а той няма цена.

При поредното ми посещение 
в родната ни страна, гостувах за 
малко на приятели в София и ми се 
наложи да ползвам софийския град-
ски транспорт. Бях много учудена 
от начина, по който приятелката 
ми обясняваше (като на слабоумен) 
къде точно трябва да сляза и сменя 
автобуси и маршрутки, за да стигна 
до целта. След това разбрах, че под-
робните обяснения не са били на-
празни. Автобусът, в който се качих, 
бе толкова мръсен, че не посмях да 
седна на седалките – все пак исках да 

пристигна в приличен вид.  На сре-
щуположни седалки две девойчета 
си лакираха ноктите, а тъй като по-
ради ремонт на шосето се придвиж-
вахме извънредно бавно, шофьор-
ът добродушно отваряше вратите 
и пътниците слизаха и се качваха 
извън автобусните спирки, умело 
лавирайки между колоните чакащи 
и движещи се МПС-та. Мислех, че 
съм в шок, но се лъжех. Истинският 
шок дойде, когато опитах да открия  
откъде тръгва маршрутката, коя-
то искам да хвана! Имам късмет, че 
съм българка и мога да разпитвам до 
безкрай минувачите. Ами ако не бях 
българка?

Споделям това с вас, драги чита-
тели, защото сезонът на отпуските 
наближава и ние отново ще отидем 
да се видим с роднини и прияте-
ли. И отново ще късаме нерви и ще 
хвърляме пари на вятъра за таксита. 
А защо? Ако хората в България не 
знаят, поради това, че не са пътували 
много по света, че има и по-добър ва-
риант, ние, които живеем в Европа, 
знаем това много добре, и най-мал-
кото, което можем да направим, е да 
изразим своето несъгласие с лошо 
организираната система.

В началото споделих, че първо-
то нещо, което ми направи впе-
чатление в Прага, бе градският 
транспорт.А след това се замислих 
колко ли български левове са похар-
чени за „обмяна на опит“, колко ли 
доклади са изписани, колко ли кон-
ференции са направени, все с нулев 
резултат. А при това не е необходимо 
да откриваме „топлата вода“ – неща-
та отдавна са измислени и внедрени. 
А защо в България положението 
е друго мисля можем да се досетим. 
И кой има полза от това!

И, че една фирма, макар и частна, 
е част от обществения транспорт, 
а не от личния. Което между другото 
означава, че шофьорът не би трябва-
ло да ни налага личните си музикал-
ни предпочитания, следва да бъде 
в униформа (като начало поне да не 
е разгърден и по потник) и че  мяс-
тото на порноплакатите и плюшени-
те играчки не е на предното стъкло, 
а в неговата стая. И, че е служител 
в ОБЩЕСТВЕНИЯ транспорт, така 
че реплики от сорта на „Като не ти 
харесва – слизай! Има таксита!“.

За да може човек да се чувства на-
истина Човек, когато е на път… 

      къде пътувате?
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