
Е дно от уникалните явления, 
с  които България се гордее 

в общността на Европа, са читали-
щата, които в  края на 19 век хар-
монично обединяват и  изпълняват 
функциите на библиотека, театър, 
школа, място за беседи и  клуб по 
интереси. Днес ролята на библио-
теките е  узурпирана от интернета, 
на театър ходим не къде да е, роди-
телите подбират училищата с  ня-
какво специално развито десето 
чувство, беседваме в  интернет-ка-
фенета, а  от клубовете сме чували 
за „Ротари“.

От литературната вечер, орга-
низирана от Татяна Мандикова, 
председател на Българския клуб 
в  Пилзен, лъхна духът на Читали-
щата. „Идеята за организирането 
й се роди спонтанно – сподели Таня 
Мандикова. – Искахме да направим 
нещо, което да припомни България. 
Откакто съм в  Чехия, прекъснах 
всички връзки с  поезията. Тази ве-
чер е и обновяване, и нова вълна.“

Заедно с  Татяна Мандикова, във 
вечерта участваха д-р Ивана Хо-
ракова, директор на библиотеката 
и  Иржи Хлобил, журналист и  об-
щественик.

В началото на вечерта д-р Ивана 
Хоракова изнесе лекция за истори-
ята на българската литература след 

Освобождението. „Баща ми е бълга-
рин, роден е в с. Дълбоки, до Ст. За-
гора – разказа д-р Хоракова за връз-
ката си с  България. – През 1946  г. 
напуснал България и  смятал да за-
мине за Америка. Но спрял в Чехия, 
влюбил се в  майка ми и  всичко се 
развило по съвсем различен начин. 
За първи път посетих България на 
14 години. Не знаех нито дума бъл-
гарски. Някои думи научих от баба 
си, но истинската основа получих 
от братовчедка си, която беше рек-
тор на СУ „Св. Климент Охридски“ 
в София. Тя не можа да понесе, че не 
знам български. Останах в България 
шест седмици, след които прогово-
рих на български.“

След увода на д-р Хоракова, ду-
мата взеха Иржи Хлобил и  Татяна 
Мандикова, които прочетоха на 
чешки и  български откъси от про-
изведенията на Иван Вазов, Пейо 
Яворов, Димчо Дебелянов, Никола 
Вапцаров, Николай Хайтов, Вътьо 
Раковски, Давид Овадия и Любомир 
Левчев. На въпроса как са били под-
брани откъсите, Иржи Хлобил отго-
вори съвсем кратко: „Със сърцето.“ 
„Харесаха ни много неща – допълва 
д-р Хоракова. – В  крайна сметка се 
спряхме на темите любов, борба, 
детство, родолюбие, възхвала на 
майката и  родната реч.“ И  тримата 

споделиха, че основното затрудне-
ние е  било намирането на чешки 
превод на подбраните произведе-
ния.

„Преподавам литература – спо-
дели още Иржи Хлобил – и  самият 
аз непрекъснато преоткривам пое-
зията. Мисля, че е  хубаво да я  раз-
пространяваме и  пропагандираме. 
Обичам България. Пловдив ме ома-
гьоса. Харесват ми и  Несебър, Бал-
чик и  планините ви. Но най-много 
ми харесват откритите и  гостопри-
емни хора. Държанието им е  не-
престорено, посрещат и  гощават 
най-сърдечно. Това е рядкост.“

„Вече планираме следваща вечер 
– разкри Таня Мандикова. – Ще бъде 
„морска“. За всичко, свързано с мо-
рето. Ще видим как ще се справим 
с намирането на чешки преводи.“ 

Всеки път, когато чувам гласо-
ве за обновяването на читалищата, 
се замислям какво биха донесли 
в  днешно време. Мисля, че основ-
ната дейност в  тях – „беседване-
то“ – автоматично изключва думи 
като „шопинг“, „блондинка“, „много 
яко“, „марково“, „модно“, „S – класа“, 
„муцка“, нецензурните глаголи и т.н. 
Доскуча ли ви? Може би не. Имат ли 
читалищата бъдеще? Таня Мандико-
ва ни даде (и обеща replay) възмож-
ност за preview. �

Литературна вечер 
в Пилзен
НА 26 НОЕМВРИ, В БИБЛИОТЕКАТА 
„STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA 
PLZEŇSKÉHO KRAJE“ В  ПИЛЗЕН, СЕ 
СЪСТОЯ ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР НА 
ТЕМА „БЪЛГАРИЯ – ОБИЧ МОЯ“. ОР-
ГАНИЗАТОР НА СЪБИТИЕТО БЕШЕ 
БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН КЛУБ 
В  ПИЛЗЕН, А  ОФИЦИАЛЕН ГОСТ – 
КОНСУЛЪТ НА БЪЛГАРИЯ В  ЧЕХИЯ 
ДАНЧО МИЧЕВ. ПРОИЗВЕДЕНИЯТА 
НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОРИ БЯХА 
ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕД БЪЛГАРО-
ЧЕШКАТА ПУБЛИКА В  ПРЕВОД НА 
ЧЕШКИ.
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