
Анета Ходина – необикновена 

„Пристигнахме в Прага след края 
на Първата световна война – спомня 
си Ема. – Тогава не знаех чешки, за-
щото в къщи говорехме на българ-
ски. Когато тръгнах на училище, се 
чувствах като чужденка. Но децата 
учат бързо. Учителката ми помага-
ше, а и татко започна да говори и на 
чешки. Когато понаучих езика, запо-
чнах да ходя с майка на пазар, за да й 
превеждам...”

Започваме нашия разговор на 
чешки, защото предполагах, че за 
Ема ще е по-лесно. Оказа се, че гре-
ша. В момента, в който преминаваме 
на български, Ема изведнъж се ожи-
вява, усмихва се и лицето й грейва. 
Говори много чисто и разбира всяка 
дума – въпреки че от 1918 г. живее 
в Чехия. И без никакъв насочващ 
въпрос, без връзка дори, обезоръ-
жаващо споделя: „Много ми харес-

ваше в България!” И с помощта на 
по-малкия й син, Томаш Пачес, 

започваме да вадим от забрава 
спомените за родителите й – 

двама чешки интелектуал-
ци, художничка и журна-
лист, чийто живот е бил 
свързан с България.

По всичко личи, че 
майка й, Анета Ходи-
на-Чермакова, е била 
многостранна и необик-
новена личност. На ве-
рнисажа доц. Маринска 

изтъкна факта, че заедно 
с българската художничка 

и общественичка Елисаве-
та Консулова-Вазова, са били 

първите жени, които постъпват 
в Държавното рисувално учили-

ще в София. Не бива да забравяме, 
че говорим за началото на 20 век и, 
както пише в една статия за Ели-
савета Вазова, това е време, когато 
обществото гледа на художниците 
и артистите като на „карагьозчии” 
– „хора, които излизат иззад завеса-
та, за да показват срещу заплащане 
разни дяволии и мурафети”. А кога-
то една жена хване боите и четките, 
положението сигурно е било още по-
озадачаващо.

Емил Чермак е бил журналист 
с цялото си сърце и душа. Изгонен 
от Австро-Унгария заради полити-
ческата си дейност, той пристига на 
Балканите, които по онова време са 
„гореща точка”. Пише на седем ези-
ка за редица престижни издания 
и агентури под псевдонима Емил 
Козак. Под негово влияние Анета 
започва да прави политически кари-
катури.

Благодарение на длъжността на 

б а щ а 
си, Ане-
та Ходина 
е имала въз-
можност да пътува 
с железниците безплатно. Тя 
използва тази възможност, обикаля 
из Европа и известно време живее 
в Мюнхен и Париж. Там рисува и 
учи съответно немски и френски. В 
Мюнхен освен това играе на борсата 
и със спечелените пари купува голя-
ма, четириетажна къща. По-късно я 
продава и купува друга, в лечебния 
курорт „Mariánské lázně” в Чехия, 
която принадлежи на семейството 
и до днес. В Париж пък завършва 
шапкарски курс и завръщайки се в 
София, отваря шапкарско ателие. И 
тъй като живее близо до Народния 
театър, всички актриси поръчват 
шапките си при нея. „Всички идва-
ха при нас – спомня си Ема. – Майка 
беше много обаятелна и се сприяте-
ляваше лесно. Имахме малка май-
мунка, която си играеше на етажер-
ките с шапките.”

След края на Първата световна 
война президентът Т. Г. Масарик 
кани Емил Чермак да съдейства за 
създаването на Чехословашката те-
леграфна агенция. Анета го следва 
около година по-късно заедно с двете 
им деца – Ема и Боян. Пристигайки в 
Прага, всички заедно живеят в една 
гарсониера. „Майка отчаяно търсе-
ше по-голямо жилище и най-после 

НА 14 ЮНИ ЕМА ПАЧЕСОВА, ДЪЩЕРЯ НА ХУДОЖНИЧКАТА АНЕТА ХОДИНА-ЧЕРМАКОВА И 
ЖУРНАЛИСТА ЕМИЛ ЧЕРМАК, НАВЪРШИ 97 ГОДИНИ. СПОМЕНИТЕ Й ВЕЧЕ НЕ СА ТАКА 
ЯРКИ, КАКТО СА БИЛИ НЯКОГА, ВСЪЩНОСТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО МЕСЕЦА 
СЕ ГУБЯТ С ОТЧАЙВАЩА СКОРОСТ, НО НЕЙНИЯТ ДОМ, УКРАСЕН С КАРТИНИ, СЪХ-
РАНИЛ АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ И ЗАПАЗИЛ ПОДРЕДБАТА ОТ МИНАЛОТО, Й ПО-
МАГА ДА ЗАДЪРЖИ ПОСЛЕДНИТЕ ОТ ТЯХ. ЗАЕДНО С ЕДНО ЧУВСТВО, ОСТА-
ВАЩО НЕПОКЪТНАТО НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗЧЕЗВАЩОТО МИНАЛО, В КОЕТО 
СЕ Е РОДИЛА: ОБИЧТА Й КЪМ БЪЛГАРИЯ, КОЯТО Е НАПУСНАЛА НА ШЕСТ 
ГОДИНКИ.

Ема Пачесова в 
своя дом и сред 

спомените си

1938 г. 
Анета Ходина и 

дъщеря й Ема 
Пачесова
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�  ТЕКСТ И СНИМКИ: Ели Мандажиева, архив на Ема Пачесова



н а -
м е р и 

– спомня 
си Ема. – И 

веднага се спри-
ятели със съседките. 

Младите хора много я обича-
ха, защото им измисляше забавле-
ния и им устройваше карнавали. 
Беше много мила.”

Едва пристигнала в Чехия, Анета 
Ходина отново започва да играе на 
борсата. „Баба явно е била много 
дейна и предприемчива – споделя 
внукът й, синът на Ема, Томаш Па-
чес. – Дядо се е занимавал с полити-
ка и журналистика и не му е оста-
вало много време за семейството. И 
заплатата му не е била много голяма. 
За цялото семейство се е грижила 
баба. Има дейни хора, които винаги 
нещо правят. Не умеят просто да се-
дят и да се окайват.”

Животът им едва ли е бил лек. 
Ема си спомня за един рожден ден на 
майка си, когато вечно заетият татко 
„подарява” на майка й 20 крони. Тя 
отива и сама си купува букет цветя, 
който после подрежда във вазата и 
рисува.

С прехвърлянето в Чехия, връз-
ката на семейството с България в 
никакъв случай не прекъсва. Анета 
поддържа плътна кореспонденция 
с Елисавета Консулова-Вазова и ко-
гато последната пристига в Прага 
със съпруга си, Борис Вазов, изпра-
тен там като посланик (1927-1933), 

двете се срещат постоянно. „Бяхме 
приятели с Вазови – спомня си Ема. 
– Беше хубаво. За Коледа винаги ни 
канеха в Посолството, спомням си 
голямата елха, която правеха за нас, 
децата. Посланшата и майка ми бяха 
приятелки от младежките си години. 
Разбираха се и се обичаха. Спомням 
си една кръгла масичка с инкрусти-
рани на нея цветя, която стоеше в 
един от салоните на Посолството. 
Там разопаковаха и си показваха 
покупките – дрехи и платове, нали и 
двете имаха деца. Елисавета Вазова 
беше много мила жена. Майка ми 
беше същата”.

Елисавета Вазова и Анета Ходи-
на поддържат своето приятелство 
до самата си смърт. Продължават 
го дъщерите им Бинка Вазова и Ема 
Пачесова. Кореспонденцията им 
приключва със смъртта на Бинка 
през миналата година.

Всички заслуги на Емил Чермак 
като съосновател на Чехословашка-
та телеграфна агенция и неин дирек-
тор (1920-1930), са изтрити в мига, в 
който журналистът написва статия, 
която не се харесва на Едуард Бенеш. 
Веднага е уволнен и то без право на 
пенсия. „Четох писмото – спомня си 
неговият внук Томаш – което пише 
на Бенеш след уволнението. В него 
„най-покорно” споделя, че през жи-
вота си нищо не е спестил, че е без 
средства и „най-смирено моли“ да 
му отпуснат пенсия като бивш ди-
ректор на Чехословашката те-
леграфна агенция. Отпуснали 
му и така преживявали.”

Началото на Втората 
световна война дълбоко 
разстройва Анета, която 
не е забравила ужасите 
на Първата. Получава 
нервен срив, заболява и 
през 1941 г. преждевре-
менно умира. Рисува до 
последните дни на живо-
та си.

„Беше много добра май-
ка” – спомня си Ема.

Ема наследява от майка си 
обаянието и умението да се спри-
ятелява. Омъжва се, ражда двама 
синове – Вацлав и Томаш – и дълги 

години не работи. Едва след като на-
вършва 45 години, потърсва работа 
като преводачка от български. Явя-
ва се на изпит, който взема с лекота. 
„Сигурно всички са изпопадали от 
учудване, когато са чули как говори 
след 40 годишна пауза – усмихва се 
синът й Томаш. – Докато подготвя-
хме изложбата, също говореше на 
български и удивяваше всички.”

Съпругът й е бил лекар и сред 
пациентите и приятелите му са ре-
дица именити творци като Ян Верих 
и Мирослав Хорничек. „Домът ни в 
„Mariánské lázně“ беше винаги пълен 
с хора на изкуството – спомня си То-
маш. – Майка беше домакинята.”

Двамата синове на Ема – Вацлав 
и Томаш – са избрали научна карие-
ра и носят титлата професор. Томаш 
Пачес обича да рисува акварелни 
пейзажи. Преди три години е имал 
самостоятелна изложба.

„Винаги сте добре дошли – насто-
ятелно и на български ми казва на 
раздяла Ема. – Елате! Идвайте да си 
поговорим винаги, когато ви доми-
лее за България. Ако забравя коя сте 
– припомнете ми и елате!” И това е 
не толкова покана към мен, колкото 
израз на обичта, носталгията и тъ-
гата за България, втъкани в самата 
основа на фината й личност. �

личност, потънала в забрава

Синовете на Ема Вацлав  
и Томаш Пачесови  
са винаги до нея.  
На снимката: Томаш Пачес
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