
В  книгата си „Балканска епопея“ 
(„Balkánská epopej“, 1981 г.), ав-

торът Индржих Ухер пише, че кога-
то споменава името на проф. Ондра-
чек пред игумена на Бачковския 
манстир, лицето му се озарява. „Той 
направи много за манастира. Вина-
ги изтъкваме, че днешният вид на 
стенописите и иконостаса е дело на 
чешки специалист. Много научихме 
от него.“

Връзката на проф. Раймунд 
Ондрачек с  България започва през 
1963 г., докато реставрира фреските 
в пражката църква „Емаузи“. От на-
ционалния Институт за паметници 
на културата пристига делегация, 
която проявява интерес към рабо-
тата му. Две седмици по-късно про-
фесор Ондрачек получава покана да 
замине за България и да помогне за 
спасяването на стенописите в  Ала-
джа манастир.

„Така започна всичко – разказ-
ва проф. Ондрачек. – Стенописите 
бяха в много лошо състояние, но се 
справихме. Дадоха ми асистент, каз-
ваше се Дамян Заберски. Чудесно 
момче, добър художник и  приятел. 
Два месеца работихме от сутрин до 
вечер и  свършихме много работа. 
Сприятелихме се и  той ми призна, 
че никога през живота си не е рабо-
тил така. Вярно е, но нямах избор. 

Разполагахме с  определено време 
и  нямахме право да го пилеем. Ко-
гато от Института дойде комисия 
на проверка, всички останаха въз-
хитени. Директорът на Института, 
проф. Бербенлиев каза, че са канили 
специалисти от много страни, но те 
са пристигали по-скоро на почивка. 
И че съм първият, който е свършил 
толкова много работа.“

След тази поръчка започват да го 
канят из цялата страна. Уважение-
то, което постепенно си спечелва, 
му отваря вратите и на Тракийската 
гробница. „Заключиха ме, защото 
никой нямаше право да влиза вътре 
и  ме оставиха. Бях поласкан, че ми 
оказват такова доверие.“

През 1964 г. получава предло-
жение да реставрира стенописите 
в  Трапезарията на Бачковския ма-
настир. До началото на XX в. Трапе-
зарията служи по предназначение, 
тоест като манастирска трапезария. 
След това помещението е  изоста-
вено и започва да се руши. Таванът 
прокапва и  вътре постоянно има 
вода. Влагата разяжда стените, а по 
спомени на проф. Ондрачек, пле-
сента е  дебела поне половин сан-
тиметър. Стените са мръсно бели, 
навсякъде се валят захвърлени 
стари вещи, пълзят стоножки и па-
яци. Когато за първи път я  вижда, 

проф. Ондрачек се ужасява от ока-
яното й състояние. „Казах си, че не 
е  възможно да се направи каквото 
и  да е  за спасяването й. Първият 
ми импулс беше да си тръгна. Но на 
следващия ден се върнах. Реших, че 
нямам право да бягам от работата. 
И приех. Трябва да е надделял прик-
люченският ми дух.“

В началото проф. Ондрачек рабо-
ти сам, след това му изпращат двама 
сътрудници, за които е запазил най-
хубави спомени. „И  двамата бяха 
чудесни момчета – Борис Коларски, 
чудесен работник и  Цвятко, вели-
колепен художник. И  двамата бяха 
много трудолюбиви, без тях нямаше 
да се справя.“

Работата в Трапезарията продъл-
жава шест години, изпълнени с упо-
рит, мравешки труд. Междувре-
менно, проф. Ондрачек преподава 
в  пражката Художествена академия 
(AVU). През 1970 г. получава титлата 
доцент, а през 1973 става професор 
и  ръководител на реставраторската 
школа към Академията.

Когато стенописите в Трапезари-
ята на Бачковския манастир се поя-
вяват в днешния си вид, успехът се 
равнява на чудо. По това време игу-
мен Иларион пита проф. Ондрачек 
дали не би се заел и с реставриране-
то на Иконостаса. „Отговорих му, че 

���������	
��	�
���������	
�
��	�������

ВЛИЗАЛИ ЛИ СТЕ В  ТРАПЕЗАРИЯ-
ТА НА БАЧКОВСКИЯ МАНАСТИР? 
ОБИКНОВЕНО Е  ЗАКЛЮЧЕНА. НЯ-
КОЙ ТРЯБВА ДА РАЗРЕШИ ДА ВИ 
ОТВОРЯТ, НЯКОЙ ДА ГО НАПРАВИ 
И НЯКОЙ ДА СЛЕДИ ДА НЕ ЗАПОЧ-
НЕТЕ ДА ЩРАКАТЕ БЕЗРАЗБОРНО 
С  ФОТОАПАРАТА (СПОМЕНИТЕ СА 
В  КАТАЛОЗИТЕ, В  КРАЯ НА КРАИ-
ЩАТА, КУПЕТЕ СИ!). ДА, НЕ Е ЛЕСНО. 
НО СИ ЗАСЛУЖАВА. ЗАЩОТО, КАК-
ТО НЕБЕТО НАД МАНАСТИРА Е ОБ-
СИПАНО СЪС ЗВЕЗДИ, ТАКА ТАВА-
НЪТ НА ТРАПЕЗАРИЯТА Е  ПОКРИТ 
С  ВЕЛИКОЛЕПНИ СТЕНОПИСИ, 
С  ОБРАЗИ НА СВЕТЦИ И  ДРЕВНИ 
МЪДРЕЦИ. И  АКО ПОПИТАТЕ КАК 
СЕ Е  ЗАПАЗИЛО ТОВА БОГАТСТВО 
ЩЕ ВИ ОТГОВОРЯТ, ЧЕ ОСНОВНАТА 
ЗАСЛУГА ПРИНАДЛЕЖИ НА ЕДИН 
ЧЕХ – ПРОФ. РАЙМУНД ОНДРАЧЕК.
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е над силите ми. Иконостасът беше 
в  много лошо състояние. Иконите 
бяха целите черни. Цветният слой се 
отлепяше и  беше необходимо да се 
реставрира парченце по парченце. 
Мравешки труд. Казах му, че и  100 
години няма да ми стигнат. А  той 
ми отговори, че много съжалява, но 
няма да отстъпи, защото Иконоста-
сът е  много красив и  си заслужава 
усилията.“ Проф. Ондрачек се при-
бира в Прага и един хубав ден вижда 
в коридорите на Академията висока, 
впечатляваща осанка. „Беше игумен 
Иларион. Беше дошъл, за да помоли 
ректора да ми разреши да работя по 
Иконостаса. На такава покана не мо-
жех да откажа. Приех. Ректорът не 
беше възхитен, каза, че имат нужда 
от мен, но го убедихме.“

С  прекъсвания, проф. Ондрачек 
работи в манастира още осем годи-
ни. За свои помощници взема сту-
дентите си от Академията. Живеят 
в  манастирските килии, хранят се 
с монасите. За тях това е приключе-
ние, а  за него – дванайсет души, за 
които трябва да се грижи и които са 
свикнали на малко по-различен жи-
вот. „В манастира много често пос-
теха и  ние гладувахме. Най-накрая 
студентите ме попитаха дали не 
можем да си готвим сами. Уредихме 
го и  след това положението значи-
телно се подобри.“ Студентите ра-
ботят с плам и увлечение. „Не мога 
да се оплача – казва проф. Ондрачек 
– веднъж влязох в ателието към по-
лунощ и още бяха там. Скарах им се 

и ги изпратих да спят. Но наистина 
поддържах строг ред и  работехме 
много. При мен се дипломираха 12 
български студенти. Мисля, че не 
са малко. В Академията не бяха въз-
хитени, казваха, че съм се обградил 
с  българи. Отговарях им, че аз ги 
обичам, а  те имат нужда от опита 
ни.“

Междувременно проф. Ондра-
чек работи и  в  южна Албания, къ-
дето реставрира фреските в  един 
манастир и  в  две църкви. Участва 
и  в  реставраторските работи по 
спасяването на фреските във Фло-
ренция след наводнението през 
1968 г. В Прага реставрира фреските 
в църквата „Св. Николай“ („Svatého 
Mikuláše“) в Мала Страна.

Днес работи над книга, която 
е  едновременно автобиография 
и  енциклопедия за реставраторска-
та работа. Черновата надхвърля 800 
страници. „Това е своеобразна изпо-
вед за моя живот и за времето, в ко-
ето живеем. Искрено съм разочаро-
ван от онова, което виждам – едни 
и същи кавги и спорове. Не мога да 
разбера как и  хората и  правител-
ствата не могат да се договорят, след 
като всички живеят толкова добре. 
Защото истината е, че живеем много 
добре! (...) Мисля, че опитът, който 
съм натрупал, не трябва да си отиде 
с мен. Моят живот вече виси на ко-
съм, но бих искал да споделя онова, 
което знам.“

Рождената дата на проф. Ондра-
чек може да бъде открита в  интер-

нет. Той ми каза само, че „помни 
Австро-Унгарската империя „a císaře 
pána“. По време на дългия си живот 
получава редица отличия, между 
които „народен артист“ и  държав-
но отличие за заслуги. В  България 
е  награден с  юбилеен медал „1300 
години България“ и  орден „Св. Св. 
Кирил и Методий“ (1977). „С право 
казват за славата, че днес я  има – 
утре не („světská sláva – polní tráva“). 
Не отличията ме вълнуват, а когато 
погледна назад и  видя стенописите 
и иконите, които сме спасили. Те са 
най-голямата награда.“

Проф. Ондрачек е от онези чехи, 
които говорят за България с повече 
обич, отколкото българите. При по-
внимателно вглеждане в  тях става 
ясно, че всичко красиво, което оби-
чат в нея, е отражение на самите тях. 
„В България се чувствах като у дома. 
Срещнах много хубави хора и мно-
го добри приятели. Но и  аз никого 
не съм разочаровал и винаги, когато 
можех, помагах. И  не мързелувах, 
постоянно работех. От сутрин до 
вечер. Днес се питам как съм издър-
жал. Но работата ми носеше удо-
волствие.“

За последен път проф. Ондрачек 
посещава Бачковския манастир пре-
ди повече от десет години. „Разбира 
се, че ми се иска да отида отново. 
Няма смисъл да се залъгваме, исти-
ната е, че за мен България означава 
много. Там преживях част от живо-
та си. И трябва да призная, че беше 
много хубава част.“ �
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