
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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