
N a tomto vědeckém fóru vystoupi-
lo dvaadvacet předních badatelů 

z Bulharska a České republiky, kteří 
se zabývají česko-bulharskými vztahy. 
Hned po zahájení konference byl vzdán 
hold dvěma významným účastnicím 
z řad české bulharistiky dr. Daně Hron-
kové a dr. Růženě Havránkové.

Referáty byly rozděleny do tematic-
kých bloků. První vystoupil známý his-
torik prof. Jan Rychlík, jenž se zaměřil 
na úlohu českého faktoru v boji mezi 
Rakousko-Uherskem a Ruskem o vliv 
v Bulharsku po osvobození r. 1878. 
Kulturní úlohu české inteligence v Bul-
harsku zkoumaly příspěvky doc. Iskry 
Baevy a dr. Růženy Havránkové; všíma-
ly si mj. i otázky motivace samotných 
Čechů. Problematice novoslovanství 
(neoslavismu) ve vztahu k česko-bul-
harským stykům se věnovala doc. T. Go-
tovska-Henze; podrobněji pojala dva ži-
votní příběhy – Slováka Bohdana Pavlů 
a Čecha Vladimíra Síse. Doc. Vladimir 
Penčev se soustředil na typologii české 
invaze do Bulharska. Zajímavé jazyko-
vědné otázce se věnovala doc. Margarita 
Mladenova – zkoumala různá užití pří-
vlastků „naroden“ („národní/lidový“) 
a „nacionalen“ („národní“) v oficiálních 
názvech základních institucí mladého 
bulharského státu.

Odpolední blok prvého dne zahájili 
prof. Kina Vačkova a dr. Veselin Vač-
kov referátem o významném českém 
novináři Emilu Čermákovi-Kozáko-

vi (v letech 1893–1895 
prvním šéfredaktorovi 
Lidových novin), který 
sice v Bulharsku prožil 
více než dvacet let, ale 
jeho činností v tomto 
období se dosud nikdo nezabýval. Další 
dva příspěvky měly uměnovědný cha-
rakter. Doc. Ruža Marinska se věnovala 
památce malířky a kreslířky Anety Ho-
dinové (účastníci konference o ní shléd-
li i dokumentární televizní film); prof. 
Elisaveta Vălčinova-Čendova se zabý-
vala vlivem českých hudebníků na bul-
harskou hudební kulturu. O bulharské 
literatuře a etnografii v pracích Josefa 
Antonína Voráčka promluvila dr. Dana 
Hronková. Na závěr prvního dne zazněl 
referát doc. Žoržety Čolakové o tzv. 
českém „tahu štětcem“ na tvůrčím por-
trétu básníka Penča Slavejkova; autorka 
v něm hledá skryté intertextuální spoji-
tosti s poezií Jaroslava Vrchlického.

Druhý den konference otevřel jazy-
kovědný příspěvek prof. Hany Gladko-
vé, nazvaný Česko-bulharský diskurz 
A. Teodorova-Balana. Dr. Miroslav 
Kouba analyzuje zprávy a komentáře 
o osvobození Bulharska a procesu po-
stupného obnovení bulharské státnosti 
na stránkách Národních listů. Téma re-
flexe politické události v českém perio-
dickém tisku si zvolila i dr. Krasimira L. 
Marcholeva – všímá si ohlasu sjedno-
cení Bulharského knížectví s Východní 
Rumelií v Národní politice, Pražském 

deníku a Národních listech. Dr. Lju-
bomira Solenkova zkoumá činnost 
Spolku bulharsko-československé vzá-
jemnosti, který byl založen na přelomu 
let 1918–1919 v Sofii a působil až do 
r. 1951. Dr. Jaroslav Otčenášek ve svém 
příspěvku sleduje, jak se v různých his-
torických obdobích měnil zájem české 
etnografie a etnologie o Bulharsko.

V odpolední části vystoupil nej-
prve prof. Panajot Karagjozov, který 
pojednal o zařazení bulharské ústní 
slovesnosti a písemnictví do kontextu 
slovanského a celoevropského vývoje 
v díle Jana Máchala a Franka Wollma-
na. Oživení svou jinakostí přinesl pří-
spěvek doc. Martiny Bečvářové, která 
promluvila o činnosti Františka Vítěz-
slava Sklípka. Tento učitel matematiky 
a deskriptivní geometrie působil celý 
svůj život na různých středních ško-
lách v Bulharsku a Makedonii. Doc. 
Ani Zlateva se ve svém referátu zabý-
vá snahami novináře a publicisty Vla-
dimíra Síse o vytváření nového image 
Balkánu. Dalšímu pedagogovi, před-
nášejícímu v Bulharsku matematiku, 
geometrii a fyziku, Vladislavu Šakovi 
se věnoval dr. Marcel Černý. Soustře-
dil se však především na jeho překla-

Ve dnech 6.–7. října 2008 se konala V Praze 
V hotelu olymPik mezinárodní vědecká 
konference na téma Úloha české inteli-
gence ve společenském životě Bulhar-
ska po jeho osvoBození, jejímiž hlaVními 
organizátory byly VelVyslanectVí br V Čr 
a bulharský kulturní institut Ve sPolu-
Práci s FilozoFickou Fakultou a ÚstaVem 
slaVistických a VýchodoeVroPských studií 
Při karloVě uniVerzitě V Praze, sloVanským 
ÚstaVem aV Čr a Fakultou historie soFijské 
uniVerzity sV. klimenta ochridského.

Češi Bulharsku
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dy z bulharské poezie a přínos na poli 
česko-bulharských kulturních vztahů. 
Dvě závěrečná vystoupení se věnovala 
Ruse. Dr. Ivana Srbková v referátu Češi 
v Ruse a Češi o Ruse hodnotí, jak toto 
město na Dunaji zachytili ve svých li-
terárních pracích čeští intelektuálové; 
všímá si rovněž zdejšího působení čes-
kých učitelů a podnikatelů. Mgr. Diana 
Marinova se zaměřila na postavení čes-
ké kolonie v Ruse v kontextu celé čes-
ko-slovenské kolonie v Bulharsku.

Konference Úloha české inteligen-
ce ve společenském životě Bulharska 
po jeho osvobození ukázala, že otázka 
české pomoci Bulharsku je stále živá, 
dokonce v době současné kulturní 
integrace v Evropě nabývá na aktuál-
nosti. I po organizační stránce se jejím 
účastníkům dostalo plného komfortu; 
při zahájení obdrželi mj. sborník resu-
mé všech referátů. To jistě usnadnilo 
diskusi, které bylo věnováno dostateč-
ně prostoru vždy po dvou až čtyřech 

příspěvcích. Slavnostní zakončení, 
při němž současně proběhla vernisáž 
dvou dokumentárních výstav, se ko-
nalo v galerii Bulharského kulturního 
institutu. První výstava se tematicky 
váže k tomuto vědeckému fóru – po-
jednává o zakladatelích bulharské 
archeologie bratrech Škorpilových; 
druhá představuje staré mapy Evropa 
o Bulharsku.

Zbývá ještě dodat, že sborník z kon-
ference vyjde do konce roku... 

Роден Глас · брой 5 · 9

доц. владимир пенчев, ин-
ститут за фолклор при Бан

Съществува едно доста неоправ-
дано – според мен – мнение, че вече 
всичко е казано. Оказва се, че не е така. 
Наяве излизат много нови факти и се 
набелязват нови посоки, които биха 
заинтригували не само днешните, 
но и бъдещите изследователи. Става 
ясно, че тепърва има страшно много 
да се открива и преоткрива. Същест-
вува един набор от имена, които на-
истина са добре познати в България, 
но истината е, че чехите в България са 
били хиляди. И изследванията могат 
да продължат в локален план, за поч-
ти всеки български град.

На конференцията предложих 
една типологизация на чешко-
то присъствие в България. Освен 
представителите на интелигенция-
та е имало предприемачи, за които 
също е писано. На трето място са 
работниците, за които няма изслед-
вания – не се знае нищо нито за тях, 
нито за живота и взаимодействието 
им с българската среда. И четвърта-
та група е чешката диаспора в Севе-
розападна България, за която едва 
в последно време започна да се го-
вори. Става въпрос за чешкото село 
Войводово, Оряховско, което е съз-
дадено в 1900 г. Огромната част от 
чехите реемигрират през 50-те го-
дини на миналия век, но то и досе-
га си запазва чешката архитектура, 
а местното население говори за че-
хите само със суперлативи. Пак каз-
вам, белите полета са много.

Интересува ли се младото поко-
ление от въпросите за чешко-бъл-
гарските отношения?

Отговарям с една дума – да. 
Именно младите хора разчовърка-

ха историята за село Войводово. 
Надявам се, че ще дойдат и други 
млади хора, които ще продължат.

проф. панайот карагьозов, 
Су „Св. климент охридски“

Конференцията беше много 
интересна с темата си, която досе-
га, в добрия смисъл на думите, не 
е експлоатирана: да почетем усили-
ята, заслугите и ако искате и памет-
та на чехите, помогнали толкова 
много на България. В този смисъл 
тя е един реверанс към онова, кое-
то са направили за нашата страна.

В България интересът към Чехия 
като цяло – език, бит, икономика 
и култура – никога не е преставал. 
Всяка година в Софийския уни-
верситет приемаме над 20 души, 
които желаят да следват бохемис-
тика. В рамките на специалността 
славянска филология обикновено 
най-голям е интересът към бохе-
мистиката. Без преувеличение мога 
да кажа, че българската бохемисти-
ка е най-добрата в света. Наши аб-
солвенти с лекота печелят конкур-
си за докторанти не само в Чехия, 
но и по света.

доц. жоржета Чолакова, пу 
„паисий хилендарски“

Конференцията показа как би 
трябвало да изглеждат и протичат 
срещите в съвременните научни сре-
ди. Продължавайки традицията, тя 
постави началото на един нов етап, 
защото за първи път събра специа-
листи от различни научни области – 
историци, музиколози, литературо-
веди и езиковеди. В този смисъл това 
е една съвсем модерна концепция за 
конференция – в по-тесен кръг от 

специалисти, които целенасочено 
работят по една тема.

Щастлива съм, че можах да участ-
вам в нея, защото темата, която ни 
обедини, е отворена и перспективна 
и изнесе нови факти, които освен 
това бяха интерпретирани по нов 
начин. Традицията в случая предло-
жи основата, върху която се прояви 
различното мислене. В този смисъл 
бих положила два основни акцента 
в личната ми оценка за конференци-
ята: възможността да се осъществи 
един мултидисциплинарен подход 
към дадена тема и от друга страна, 
достъпността до документи, за чие-
то съществуване дори не сме подо-
зирали. Новият подход към интер-
претацията им пък отново показва, 
че е налице едно ново и освободено 
от политически презумпции научно 
мислене.

Има ли интерес от страна на 
младите хора към бохемистиката?

Има. От самото начало чешката 
филология е предпочитаната сла-
вистична специалност. Всяка година 
имаме по 20 новоприети бохемисти, 
а тази година Министерството е от-
пуснало десет допълнителни брой-
ки, което е обещание за една добра 
селекция, благодарение на което 
бохемистиката ще се развива от най-
добрите ни студенти.

Очаква ли се нещо ново в средите 
на пловдивската бохемистика?

Тази година е изключително ва-
жна за нея, защото се навършват 
30 години от създаването на спе-
циалността славянска филология 
в Пловдивския университет. Тя стар-
тира именно с бохемистиката, което 
значи, че празнуваме двоен юбилей. 
Лично аз, като възпитаник на пър-

участниците за конференцията



вия випуск, го приемам и като свой 
личен празник.

Отбелязването на юбилея ще 
се осъществи под формата на една 
голямоформатна международна 
конференция, която ще се прове-
де на 27 и 28 ноември. Паралелно 
с конференцията ще тече и студент-
ска научна конференция, която ще 
представлява втората национална 
среща на бохемистите. Тя ще събере 
студенти бохемисти от всички уни-
верситети и ще насочи вниманието 
си към тяхната работа. Разбира се, 
че ще направим и среща на всички 
випуски бохемисти – един голям бал 
на бохемистите, за който се надявам, 
че ще се превърне в истински голям 
празник.

проф. кина вачкова, Шу „кон-
стантин преславски“

Конференцията имаше смисъл 
в няколко направления. Едното е, че 
тя провокира авторите на отделните 
изследвания да се насочат към съот-
ветната проблематика. Аз съм езико-
вед, но ме заинтересува личността на 
Емил Чермак, която беше абсолютно 
неизвестна до този момент. Ако не 
беше тази конференция, изследване-
то „Емил Чермак-Козак и неговата 
България“ нямаше да съществува. 
Друга задача, която конференцията 
изпълни, беше срещата на специали-
сти от различни области – истори-
ци, културолози, музиковеди и дори 
една математичка – което ни даде 
възможност да видим нещата от раз-
лични гледни точки и допълним по-
знанията си. Не на последно място 
целта й беше да запознае с тези съби-
тия чешкото общество, което в тази 
насока е по-малко информирано.

В миналото такива конференции 
се организираха всяка година. Като 
лектор в Карловия университет 
участвах в няколко, организирани 
по инициатива на Карловия и Со-
фийския университет. След това за-
почнаха да се провеждат по-рядко, 
докато изцяло прекъснаха. Ето защо 

е много похвално, че Българският 
културен институт и Българското 
посолство са се заели с възстановя-
ването на тази традиция и то на едно 
ново ниво, с нови теми и похват.

Какво ще кажете за избора на 
тема?

Реално, чехите в България имат 
принос в почти всички области на 
живота – културата, образованието, 
правото, държавното строителство, 
индустрията и дори земеделието. 
Ако се замислим над това колко мно-
го хора от една страна са отишли да 
работят и живеят в друга, ще осъз-
наем колко уникално е това явление 
в европейската история. И конфе-
ренцията откликна именно на този 
невероятен факт и се опита да отго-
вори защо. От една страна, това се 
определя от голямата безработица 
сред чешките интелектуалци по оно-
ва време. От друга страна, роля иг-
рае идеята за славянската взаимност 
и големият интерес, който Чехия 
проявява към България по време на 
Възраждането, защото в борбите на 
българите за освобождение вижда 
и своето бъдеще.

Има ли интерес от страна на 
младите хора към бохемистиката?

Интерес определено има и от нас, 
преподавателите, зависи дали ще на-
сочим своите студенти натам. Радва-
що е, че в тази конфеенция участваха 
и много млади изследователи, както 
от България, така и от Чехия.

асен Милчев, Български кул-
турен институт, прага

Целта на конференцията беше да 
даде възможност на чешки и българ-
ски учени да се срещнат, да общуват 
и да си припомнят старите връзки, 
които сякаш започват да избледня-
ват. Тя показа, че връзката между 
Чехия и България е жива и заедно 
с това отдаде почит на някои по-
малко известни чешки интелектуал-
ци, взели участие в изграждането на 
съвременна България.

Организацията не беше лека, за-

щото имахме желание да съберем 
с една тема хора от различни области 
и по този начин да създадем по-пъл-
на представа за ролята на чешката 
интелигенция в следосвобожденска 
България. Има факти и имена, ко-
ито са известни на обществеността 
в България, но изведнъж се оказа, 
че има и много други, които са по-
лузабравени, личности, които са не-
дооценени и които също имат място 
в този пантеон на българо-чешките 
връзки през годините.

Получихте ли отклика, който 
очаквахте, от страна на учас-
тниците?

Усетих у тях ентусиазъм. Всеки 
един имаше възможност да види 
през очите на специалисти от друга 
област темата, която самият той раз-
работва. Мисля, че това им подсказа 
нови идеи, нови възможности, може 
би и прилив на нови сили и мисля, 
че в общността на учените тепърва 
предстои да се изнасят нови данни 
и да се правят нови научни изследва-
ния. Което определено допринася за 
общия културен обмен между двете 
страни.

Отдавна искаш да организи-
раш подобна конференция. Ще си 
отдъхнеш ли сега, когато усилия-
та на екипа имаха успех?

Наистина се радвам, че благодаре-
ние на помощта на Министерството 
на външните работи, по линията 
на комуникационната стратегия за 
България в Европа, успяхме да наме-
рим организационни възможности, 
за да я осъществим. И също е вярно, 
че с голямо удоволствие ще си отдъ-
хнем, защото за организаторите ра-
ботата и напрежението са до послед-
ния момент. Понякога се улавях, че 
размишлявам, къде точно може да се 
провали цялата грижливо подготвя-
на организация и стигах до смешни 
детайли като този, че кафетата за ка-
фе-паузата няма да стигнат. Това са 
дреболиите, които могат да обърнат 
колата с впечатленията. За щастие, 
мисля, че не се случиха.
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