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На корицата: Антон Стамболийски, председател на Българската култур-
но-просветна организация, Здравко Попов, посланик на Р България 
в Чешката република и А. И. Белков, представител на българското мал-
цинство в Комисията за малцинствата към правителството на Чехия

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,

Преди няколко дни, от името на чешката Obec spisovatelů, при мен дойде млада 
жена. Седна на предложения стол и ми разказа, че следващата година е обявена за 
година на големия чешки поет Карел Хинек Маха и поради това ще бъде насите-
на с форуми, изложби, литературни четения, конкурси и какво ли още не – всичко 
в негова чест. Една от предвидените акции е Ден на малцинствата. В този ден 
млади творци, от средите на малцинствата в Чехия, ще имат възможност за 
изява. Акцията ще бъде следена от всички възможни медии – телевизия, радио 
и преса. „Защо – каза с дълбока убеденост жената – трябва да забравяме, че в Че-
хия живеят хора от други националности? Защо не знаем за тях? Защо да не 
говорим за тях?“ Слушах я и изпитвах искрено удоволствие от не по-малко ис-
крения й ентусиазъм. Пистолет да ми беше опряла до слепоочието – пак нямаше 
да си спечели по-сигурно съдействието ми. Явно съвсем неотдавна беше открила, 
че в Чехия има малцинствени групи и гореше от желание да направи нещо за тях, 
да бъде откривател и пионер. Помоли ме да й осигуря връзка с Посолството на Р 
България в Чешката република, именно с Посолството, не с Българския културен 
институт, който й се стори недостатъчна инстанция (извинявай, Бояне!).
В момента, в който тя почука на вратата на редакцията, точно преглеждах 
съдържанието на списанието, което сега държите в ръце. На екрана на компю-
търа пред мен светеха заглавията на статии, отразяващи събития, събития 
и пак събития. Замислих се дали да не й разкажа за списанието и да вметна, 
че се издава от 1972 г. Да й опиша срещите и форумите на „Българската ор-
ганизация“, концертите на „Възраждане“ и вечерите на „Заедно“. Да споделя за 
епичната борба, която водим за запазване на Българското училище в Прага. За 
средствата, които министерствата на Чехия отпускат за дейността на мал-
цинствата. За Дома на малцинствата, ако искате, в който имаме възможност 
да си другаруваме като добри дечица или да се ръфаме като малки кученца.
Изпитах обида. Толкова малко шум ли вдигаме, че дори и в интелектуалските 
среди не знаят за нас? И можех ли да поправя това с един разговор? Би ли могла 
жената пред мен да поеме цялата цялата информация наведнъж? Информаци-
ята е храна като всяка друга – има нужда от време за приемането й и време за 
асимилирането й. Желателно е да включва не само основно ядене, но и ордьовър 
и десерт. И най-важното: храненето да се повтаря (ще помоля всичките си по-
знати да си спестят подлите забележки относно моите познания по въпросите 
на храненето).
Първоначалната ми обида и онемяване постепенно се трансформираха в разби-
ране. Непознатата ме накара да осъзная, че въпросът не е в това кой знае и кой 
не знае за нас. Нито пък целта е всеки да знае. Въпросът е в избора. В това всеки, 
който се интересува, да има възможност да задоволи любопитството си. И си 
спомних един много хубав и много нашенски израз: „Да правим каквото трябва, 
пък да става каквото ще!“
Да продължаваме, колеги, за радост на онези, които искат да знаят!
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