
П рез октомври миналата годи-
на, Българският културен ин-

ститут в Прага организира конфе-
ренция на тема „Ролята на чешката 
интелигенция в обществения живот 
на Следосвобожденска България”. 
На нея, доц. Владимир Пенчев, отре-
че наложилото се мнение, че всичко 
по въпроса за българо-чешките от-
ношения е казано. „Появява се мно-

го нова информация (...) която набе-
лязва нови посоки (...) Оказва се, че 
има много за откриване и преоткри-
ване. Досега интересът се насочваше 
към имена, които са познати. Но че-
хите в България са били хиляди. Пак 
казвам: белите полета са много.”

С организирането на изложбата, 
Българското посолство в Прага за-
пълни поредното бяло поле и очерта 
мястото, заемано от необикновената 
и многостранна личност на худож-
ничката Анета Ходина-Чермакова.

Родена е в Цариград, в годината на 
българското Освобождение – 1878. 
Майка й е полякиня, а баща й е чех, 
инспектор по Източните железници 
(които по-късно стават знаменития 
Ориент Експрес). Завършва един от 
първите випуски на Държавното ри-
сувалното училище (днес Българска 
Национална художествена акаде-
мия), където се запознава с голямата 
българска общественичка и худож-
ничка Елисавета Консулова-Вазова. 
Тяхното приятелството продължава 
през целия им живот и се прехвърля 
върху дъщерите им Бинка (на Елиса-
вета) и Ема (на Анета).

В София Анета Ходина е част от 
интелектуалния елит на столицата. 
Така се запознава със съпруга си, 
чешкия журналист Емил Чермак. 
Под негово влияние Анета Ходина 
започва да рисува политически ка-
рикатури и сатирични рисунки, ко-
ито са помествани в хумористичния 
вестник „Българан”. „Във вестник 

„Българан” тя е наистина уникално 
явление – каза инициаторката на 
изложбата доц. Ружа Маринска. – 
Представете си как през 1904 г. една 
жена прави политически карикату-
ри и ги изпраща от Мюнхен в София. 
Това все пак е феноменално. В този 
смисъл връзката й с Емил Чермак не 
е случайна, те са единомишленици 
във всичко, което се случва в Европа 
и по света.”

В словото си доц. Маринска също 
така изтъкна, че експозицията е не-
обикновена по няколко причини. 
На първо място, защото представя 
творби, които се показват пред пуб-
лика за първи път. „Анета Ходина 
Чермакова досега е била в сянка. В 
последното издание на чешкия Реч-
ник на художниците, срещу името 
й няма рождена дата. Обратно, в 
българските издания, няма дата на 
смъртта й. Само това е достатъчно 
да разберете колко много изследва-
ния трябваше да бъдат направени, 
за да се стигне до материал, който да 
състави тази изложба.” Освен това 
тя благодари на наследниците на 
художничката не само за предоста-
вянето на творбите, но и за тяхното 
съхранение за бъдещето.

Доц. Маринска съобщи, че в про-
цес на издаване е и книга с работ-
ното заглавие „Изобразителното 
изкуство на Анета Ходина и ней-
ният българо-чешки интелектуален 
кръг”. �

ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ СРЕДСТВАТА СА ОСИГУРЕНИ, ОСТАВАШЕ ДА БЪДАТ УРЕДЕНИ ПОСЛЕДНИТЕ ФОРМАЛНО-
СТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ОТ СТРАНА НА ЧЕШКИТЕ ИНСТИТУЦИИ. 
ОСВЕН ТОВА ДА СЕ НАМЕРИ НАЙ-ПОДХОДЯЩОТО МЯСТО И ДА БЪДЕ РЕШЕНО ПО КАКЪВ НАЧИН ПАМЕТНИКЪТ 
НА СВЕТИТЕ БРАТЯ ЩЕ БЪДЕ ДАРЕН НА ЧЕШКАТА ДЪРЖАВА.
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Ема Пачесова пред своя портрет, рисуван от 
майка й – Анета Ходина

Официалното откриване: Проф. Вацлав 
Пачес, посланик Здравко Попов и Доц. Ружа 
Маринска

Карикатурите на Анета Ходина в „Българан” Ема Пачесова и Доц. Ружа Маринска
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