
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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