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П оредицата от изяви по по-
вод годишнината стартира на 

7  септември в  Прага, с  концерт на 
Пражката камерна филхармония. 
Концертът се състоя в  залaта на 
Чешкия музей на музиката, който 
е част от Националния музей на Че-
хия и една от престижните сцени за 
симфонична музика в града. Бяха из-
несени творби на Волфганг Амадеус 
Моцарт: Дивертименто в  де мажор, 

Концерт за 
пиано No. 21 
в  си мажор 
и  Симфо-
ния No. 36 
в  си мажор. 
Дирижира-
ше младият 
б ъ л г а р с к и 
д и р и г е н т 
Иван Янъ-
ков.

Няколко 
дни по-къс-
но, на 12 
септември, 
последва по-
добен офи-
циален кон-
церт в  зала 
„България“ 

в София. Концертът изпълниха Нов 
симфоничен оркестър и  Пражката 
камерна филхармония. Дирижи-
раше Мартин Клепетко, посланик 
на Чехия в  България. В  програмата 
бяха включени: „Приказка“ на Пе-
тко Стайнов, Концерт за обой и ор-
кестър – Бохуслав Мартину и Сим-
фония № 4 – Густав Малер.

Събитието, което с  най-голям 
блясък отбеляза годишнината, се 

състоя на 18 октомври в  Чернин-
ския дворец, седалище на Минис-
терството на външните работи на 
Чехия. Карел Шварценберг, Вице-
премиер и Министър на външните 
работи на Чехия и  Николай Мла-
денов, Министър на външните ра-
боти на България, заедно откриха 
документална изложба, посветена 
на историята на дипломатическите 
отношения между двете държави. 
Присъстваха политици, предста-
вители на чешката и  българската 
общественост, както и на медиите. 
Великолепните зали на бароковия 
дворец, едно от съкровищата на 
чешката архитектура, бяха ясно 
доказателство за значението, кое-
то двете страни отдават на взаим-
ните си отношения. В изказвания-
та си го потвърдиха, както Карел 
Шварценберг, така и  Николай 
Младенов. В края на официалната 
част Любомира Попова, солистка 
в  Пражката държавна опера, из-
пълни ария от операта „Русалка“ 
от Антонин Дворжак и  ария от 
операта „Луд Гидия“ на Парашкев 
Хаджиев.

През ноември предстои верниса-
жът на същата документална излож-
ба в София. 

ПРез 2010 Година се навъРшват 90 Години от установяване на диПломатически отношения меж-
ду БълГаРия и  чехословакия. началото им е  Поставено неПосРедствено след възникването на 
чехословакия, коГато чехословашкият ПРезидент т. Г. масаРик делеГиРа в софия ПРедставител на 
ПРавителството на младата РеПуБлика. По Повод важната Годишнина, ПРавителствата на двете 
стРани оРГанизиРаха чествания, които ПРотекоха ПаРалелно в ПРаГа и софия.

90-годишнина в Чернинския дворец

Концертът на 7 септември в Прага.
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Началото на българо-чехословаш-
ките дипломатически отноше-

ния е  поставено малко след възник-
ването на Чехословакия след края на 
Първата световна война.

През октомври 1918 г. чехосло-
вашките земляци в  България създа-
ват Чехословашки национален съвет, 
който се превръща в  първия мост 
между двете държави. Бързо възник-
ва и  необходимостта от делегиране 
на представители, които, като начало, 
да регулират търговските взаимоот-
ношения. На 4.02.1919 г. президентът 
Т. Г. Масарик натоварва с  функциите 
на „специален делегат на правител-
ството на Чехословашката република 
при българското правителство“ слу-
жилия до тогава като австро-унгар-
ски военен аташе в  София Рудолф 
Кинцл-Изерски. На 3.08.1920 г. между 
двете държави е  подписан търговски 
договор, който е  високо оценен от 
двете правителства. На 25.09.1920 г. 
министърът на външните работи на 
Чехословакия, Едуард Бенеш, телегра-
фира на Рудолф Кинцл-Изерски, че 
в София се основава Посолство, чието 
ръководство му е  поверено в  качест-
вото на chargé-d’affaires. На 30.09.1920 
г. Рудолф Кинцл-Изерски информира 
министър-председателя Александър 
Стамболийски за създаването на По-
солството и му връчва акредитивните 
си писма. Аудиенцията му при цар Бо-
рис III. е на 5.10.1920 г.

България назначава Стефан Бала-
мезов за свой първи представител при 
чехословашкото правителство с функ-
ции на charge d’affaires от 12.10.1920 г.

Българо-чехословашките диплома-
тически отношения между двете све-
товни войни са белязани от усилията 
на България за промяна на установе-

ните след Първата световна война 
държавни граници. Отделни българ-
ски интелектуалци се обръщат към 
чехословашкия президент Т. Г. Маса-
рик с  молба за съдействие и  застъп-
ничество пред страните от Антантата. 
Чехословашкото правителство, само-
то то поставено пред решаването на 
малцинствени въпроси, няма интерес 
да повдига малцинствения проблем на 
международно ниво. То не се отзовава 
и дори съветва България да подпише 
Балканският пакт.

Отношенията между София и Пра-
га продължават да зависят от терито-
риалните претенции на България и по 
време на правителствата на Алексан-
дър Цанков и  Кимон Георгиев. Опи-
тите за подобряване на отношенията 
с  Белград се отразяват положително 
и  върху отношенията с  Прага, които 
от самото начало са, в  общи линии, 
коректни.

Между двете войни Чехословакия 
предоставя убежище на различни гру-
пи български политически емигран-
ти. Така например след абдикацията 
си през 1918 г., цар Фердинанд I. жи-
вее първо в  Германия, но след това 
се преселва в  семейните си владения 
в  днешна Словакия – замъка „Свети 
Антон“ край Банска Стявница, къде-
то чехословашкото правителство му 
предоставя убежище 
при условие, че няма 
да се ангажира поли-
тически.

Деликатен проблем 
от гледна точка на ди-
пломатическите отно-
шения е  подкрепата, 
която чехословашкото 
правителство предос-
тавя на българската 
емиграция от средите 
на Българския земе-
делски народен съюз 
(БЗНС) след преврата 
на Александър Цан-

ков. Официално, финансовата под-
крепа е осигурена от чехословашката 
Земеделска партия със знанието на 
министър-председателя Антонин 
Швехла. Представителите на БЗНС 
създават в Чехословакия задгранична 
централа на партията си и  развиват 

Българо-чешките 
дипломатически отношения 
от 1918 г. до днес

14.03.1930 г., Едуард Бенеш и Борис Вазов подписват договор за 
приятелство, ненападение и сътрудничество между Чехословакия 
и Царство България
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активна дейност срещу правителство-
то на Александър Цанков.

В известна степен чехословашкото 
правителство подкрепя и комунисти-
ческата емиграция, която пристига 
заедно със земеделците. През 20-те 
години в  Прага активно действат 
и  представителите на Вътрешната 
македонска революционна организа-
ция (ВМРО), които издават брошу-
рата „Изменници на македонското 
дело“. На 26.08.1923 г. македонският 
терорист Йордан Цицонков извърш-
ва атентат срещу бившия посланик 
на България в  Чехословакия Райко 
Даскалов, който след падането на 
правителството на Александър Стам-
болийски получава в  Чехословакия 
политически азил.

На 30 септември 1938 г. е подписа-
но Мюнхенското споразумение, което 
откъсва Судетската област от Чехо-
словакия и  я предава на Германия. 
Българското правителство признава, 
както споразумението, така и разделя-
нето на Чехословакия през март 1939 
г. Негативната реакция на българската 
общественост, която се проявява под 
формата на масови противонемски 
и  прочехословашки демонстрации, 
остава без отклик.

Българо-чешките 
и Българо-словашките 
вЗаимоотношения по време 
на втората световна война

Дипломатическите отношения 
между България и  Чехословакия са 
официално прекъснати на 15 март 
1939 г. Чехословашкият посланик 
в  София Прокоп Макса предава По-
солството на Немското посолство. 
Българското посолство в  Прага, ръ-
ководено от Никола Балабанов, е пре-
върнато в консулство.

Българското правителство не под-
държа връзки с  правителството на 
Едуард Бенеш в  Лондон, което на 
16.12.1941 г. формално обявява война 
на всички държави, които са в  със-
тояние на война със Съветския съюз 
и  Съюзническите сили. С  това двете 
държави се оказват във формално 
състояние на война.

На 5.08.1939 г. България признава 
самостоятелността на Словакия и из-
явява готовност да установи диплома-
тически отношения. Официално двете 
страни са съюзници, тъй като воюват 
на страната на държавите от „Оста“.

Българо-чехословашките 
отношения преЗ 1945 – 1989 г.

Двете правителства обновяват 
дипломатическите си отношения на 
10.10.1945 г. Едновременно с това е по-
дписан и протокол за размяна на сто-
ки. Специфично в  отношенията е, че 
България осигурява на Чехословакия 
работна сила, от която страната из-
питва осезателна необходимост след 
изселването на немското население 
след края на войната. Това е времето, 
през което на територията на Чехосло-
вакия се оформят всеизвестните коло-
нии на „българските градинари“, а за-
едно с тях и обществата на работници 
и  студенти и  се сключват множество 
смесени бракове.

За пръв посланик на България 
в Чехословакия след Втората световна 
война, на 7.02.1946 г., е назначен Сте-
фан Симов. Дейността на Чехосло-
вашкото посолство в София е обнове-
на на 23.04.1946 г. За първи следвоенен 
чехословашки посланик е  назначен 
Франтишек Кубка.

На 10.02.1947 г. в Париж е подписан 
официален мирен договор между Съ-
юзническите сили и  България, който 
е  подписан и  от Чехословакия. Дого-
ворът официално приключва все още 
съществуващото формално състояние 
на война между Чехословакия и Бълга-
рия и отваря път към сътрудничество.

Подписването на официалния бъл-
гаро-чехословашки договор за сътруд-
ничество се извършва на 23.04.1948 г. 
Свързано е с посещението на минис-
тър-председателя на България Георги 
Димитров в Прага. Заедно с него двете 

5.10.1932 г., Борис Вазов  
преди официалното връчване на акредитивните си писма

8.1925 г., Димитър Михалчев  
преди официалното връчване на акредитивните си писма
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държави сключват и търговски дого-
вор, на базата на който Чехословакия 
доставя на България машини в замяна 
на земеделска продукция.

Двете държави стават членове на 
Съвета за икономическа взаимопо-
мощ (8.01.1949 г.) и на Варшавския до-
говор (14.05.1955).

Приоритет в  отношенията меж-
ду тях през този период са търгов-
ските връзки. Тяхна особеност е  не-
колкократният набор на български 
земеделски работници възоснова 
на междуправителствени договори. 
Първият такъв е  подписан в  София 

на 16.09.1946 г. Според него България 
се задължава да изпрати на работа 
в Чехословакия общо 6000 работници 
в рамките на една година. На 4.04.1948 
г. е  подписан анекс за допълнителен 
набор и общият брой на работниците 
скача на 11 000. С времето българските 
работници започват да напускат оп-
ределените им места и  да търсят по-
добра реализация другаде. Някои от 
тях продължават обучението си в че-
хословашките средни и висши учебни 
заведения. В по-късните години Бъл-
гария прави опити да ги върне в стра-
ната, но успява само частично. Много 
от тях остават в Чехословакия, където 
вече са създали семейства. Следва-
щият договор за набор на работници 
е подписан на 15.05.1957 г. В Чехосло-
вакия пристигат общо 4790 българи, 

повечето от които строителни и земе-
делски работници. Договорът, който 
първоначално трябвало да трае чети-
ри години, бил неколкократно подно-
вяван и  през 1964 г. е  продължен за 
неопределено време. През 1967 г. Бъл-
гария анулира договора.

Рязко влошаване на българо-чехо-
словашките отношения настъпва във 
връзка с либералистичното движение 
в Чехословакия през 1968 г. Българска-
та държава, като член на Варшавския 
договор, участва в окупацията на Че-
хословакия през август 1968 г. Дипло-
матическите отношения са „канализи-
рани“ през лятото на 1969 г., по време 
на посещението на министър-предсе-
дателя Густав Хусак в България.

Отношенията между двете държа-
ви през целия период са характери-
зирани от външните министерства на 
двете като безпроблемни.

отношенията с чехословакия 
/ чехия след 1989 г.

След края на режима добрите вза-
имни дипломатически отношения 
са заявени и от новите правителства. 
Първата среща на ниво президенти 
осъществява българският президент 
Желю Желев, който на 4.02.1991 г. 
пристига на официално двудневно по-
сещение. Вацлав Хавел посещава Бъл-
гария на 6.04.1992 г. 

На 23.12.1992 г. България признава 
създаването на Чешката република 
и  установява с  нея дипломатически 
отношения на равнище посолства, 
считано от 1.01.1993 г.

В  настоящия момент между Бъл-
гария и Чехия няма спорни въпроси. 
И двете държави са членове на НАТО 
и  Европейската общност, което оси-
гурява здрава основа за тяхното по-
нататъшно много добро развитие. 
Правителствата окачествяват взаим-
ните отношения като отлични в по-
литическо, икономическо и културно 
измерение и като пример за истинско 
партньорство. 

Материалът е подготвен от 
редакцията на списанието на база-

та на материала „Česko-bulharské 
vztahy“, съставен от авторски ко-

лектив: проф. Ян Рихлик, Владимир 
Пенчев, Мирослав Коуба.

21.12.1926, страница от документ, подписан от цар Борис III., упълномощаващ Борис Михалчев 
да подпише договор за сътрудничество с Чехословакия
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* През годините, дипломатическите представителства 
на двете страни имат различен статут. Преди и по вре-
ме на Втората световна война, представителства на ниво 
„посолство“ са имали само големите и  традиционни 
държави, докато страни като Чехословакия и България 
са имали легации. Посолството, като обичайна форма, 
обозначаваща коректни дипломатически отношения, се 
налага след Втората световна война. 

ръководители на представителствата*  
на България в чехословакия / чехия
Стефан Баламезов chargé d’affaires 12. 10. 1920
Спас Дупаринов chargé d’affaires 11. 04. 1922
Райко Даскалов пълномощен министър 23. 05. 1923
Димитър Михалчев chargé d’affaires 5. 07. 1923
Димитър Михалчев пълномощен министър 6. 02. 1924
Борис Вазов пълномощен министър 16. 12. 1927
Панчо Данев пълномощен министър 29. 09. 1932
Дечко Караджов пълномощен министър 30. 04. 1935
Иван Попов пълномощен министър 24. 04. 1936
Петър Нейков пълномощен министър 20. 02. 1937
Никола Балабанов пълномощен министър 28. 04. 1938
Стефан Симов пълномощен министър 7. 02. 1946
Ненчо Николаев посланик 28. 07. 1948
Димитър Ганев посланик 24. 10. 1952
Милко Тарабанов посланик 17. 03. 1954
Стоян Караджов посланик 19. 06. 1956
Геро Грозев посланик 5. 03. 1960
Стойко Неделчев посланик 26. 09. 1963
Владимир Иванов посланик 23. 04. 1969
Атанас Димитров посланик 15. 11. 1971
Георги Владиков посланик 8. 07. 1976
Христо Шанов посланик 17. 08. 1977
Живко Попов посланик 16. 10. 1979
Петър Данаилов посланик 29. 12. 1981
Христо Петков посланик 5. 11. 1986
Тончо Чакъров посланик 16. 03. 1988
Боян Ничев посланик 1991
Огнян Гърков посланик 1996
Мартин Томов посланик 1999
Здравко Попов посланик 30. 05. 2006

ръководители на представителствата*  
на чехословакия / чехия в България
Рудолф Кинцл-Изерски специален делегат 4. 02. 1919
Рудолф Кинцл-Изерски пълномощен министър 27. 09. 1920
Бохдан Павлу пълномощен министър 29. 07. 1922
Вацлав Рейхолец пълномощен министър 16. 11. 1928
Прокоп Макса пълномощен министър 17. 03. 1931
Франтишек Кубка пълномощен министър 27. 04. 1946
Ладислав Шимович посланик 16. 10. 1948
Карел Хануш посланик 29. 12. 1951
Франтишек Пишек посланик 25. 08. 1955
Индржих Гриша-Спурни посланик 22. 01. 1958
Индржих Весели посланик 17. 01. 1962
Йозеф Халупа посланик 29. 08. 1962
Павол Мейлинг посланик 7. 06. 1968
Вацлав Давид посланик 11. 02. 1969
Михал Худик посланик 12. 10. 1971
Бохуслав Вечержа посланик 28. 12. 1976
Ярослав Хейна посланик 7. 03. 1978
Вацлав Яноушек посланик 14. 10. 1985
Франтишек Барбирек посланик 12. 09. 1990

отстранен от длъжност 5. 3. 1992
Петър Поспихал посланик 1993
Ондржей Хавлин посланик 1998
Петър Докладал посланик 2001
Мартин Клепетко посланик 2006

награда За Бившия посланик  
в чехия Здравко попов
На тържествена церемония в  МВнР на 10 септември 2010 г. българ-
ският посланик Здравко Попов, в  присъствието на чешкия посланик 
в  България Мартин Клепетко, бе удостоен с  най-високото отличие на 
Православната църква в Чехия – златен медал „Св. св. Кирил и Мето-
дий“.
То му бе връчено лично от Негово блаженство Крищоф, 
митрополит на Православната църква на Чешките земи 
и  Словакия. Медалът бе присъден за издигането на ка-
чеството на диалога между чешката и българската право-
славни църкви, както и за задълбочаването и развитието 
на духовните отношения между двата народа. В обръще-
нието на митрополит Крищоф бе изтъкната ролята на по-
сланик Здравко Попов за това, че по време на мандата си 
в  Прага е „вдъхнал живот на  българо-чешките културни 
и духовни традиции и е дал тласък за по-нататъшното им 
развитие“.
В  този смисъл е  значението на издигнатия паметник през 
2009 г. на Светите братя Кирил и  Методий в  Микулчице, 

Южна Моравия, превърнал се вече в свято поклонническо място не само 
за българите, но и за всички православните християни от Европа.
Посланик Здравко Попов сподели, че приема даденото му високо от-
личие като признание за доброто сътрудничество между българското 
посолство и  чешката православна църква, както и  като своеобразен 
символичен жест по случай 90-та годишнина от установяването на ди-
пломатическите отношения между България и Чехия.

8 · брой 4· Роден Глас

с
ъ

Б
и

т
и

я
c



Силвия, как стана така, че пое 
ръководството на Организация-
та?

Нямах аспирации да я ръково-
дя. От пет-шест години се занима-
вам с  организационната работа, 
свързана с  нея, защото това 
е нещо, което умея. Въпре-
ки презрителното: „А, 
човек на изкуство-
то!“ Защото ние, 
хората със сво-
бодни про-
фесии, се 
науча-
в а-

ме да разбираме и от финанси и от 
организация. Това е  предпоставка, 
за да оцелеем!

В  момента, в  който преди около 
две години Йордан Балуров се-

риозно се разболя, на практи-
ка аз поех нещата и той за-

почна да настоява (и  не 
само той!) да се заема 

и  с  ръководство-
то. Много хора 

смятаха, че 
е прав. Каз-

ваха, че 
т о в а 

м и 

е  мястото, първо, защото така или 
иначе работя в  сферата на култу-
рата, второ защото съм българка 
и  трето – защото хората ме позна-
ват. Това е предпоставка да съм ин-
формирана и да се чувствам на своя 
земя. Аз отказвах. „Добре – отгова-
ряше Йордан Балуров, – засега ще 
движите нещата с  пълномощно, но 
ако се наложи – ще ги поемете, за-
щото сте ми обещала!“ Пълномощ-
ното касаеше случаите „по време на 
моята болест и неприсъствие.“ След 
смъртта му, неприсъствието стана 
постоянно.

Какви бяха първите стъпки след 
смъртта му?

Бяхме длъжни да организираме 
всичко по етапен ред – да сви-

каме необходимите събра-
ния и  да приведем в  ред 

документацията. За 
да направи прере-

гистрацията, Ми-
нистерството 
на вътрешните 

работи на Че-
хия изискваше 

определени доку-
менти и аз трябваше 

да ги представя. По ред 
причини – да не навли-

зам в  неприятни под-
робности – се наложи 
да свикаме доста съ-
брания. За щастие, 
днес всичко е  го-
тово. Документът 

за пререгистрацията 
е  с  дата 6.09.2010 г. Ор-

ганизацията има Управи-
телен съвет и  Ревизионна 
комисия.
Стартът беше много 

стръмен и  труден. Смятам, че 
когато става въпрос за културно-
просветна дейност, има някои еле-
ментарни изисквания – като това да 
говорим и пишем грамотно. И да не 

на 5.05.1992 Г., ГРуПа БълГаРи, несъГласни с Ръководството на единствената По онова вРеме БълГаР-
ска култуРно-ПРосветна оРГанизация, основават „алтеРнативна БълГаРска култуРно-ПРосветна 
оРГанизация св. св. киРил и методий“. неин ПРедседател става димитъР маРзианов, а отГовоРен 
секРетаР – йоРдан БалуРов. след 2000-та Година димитъР маРзианов се оттеГля и ПРедседател ста-
ва йоРдан БалуРов. днес мястото му заема силвия ГеоРГиева.

Не всичко е пари!
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влизаме с  гръм и  трясък, подхвър-
ляйки „аз съм бизнесмен!“. Лошо 
е, когато нещата се плъзват според 
известната шопска приказка: „я че 
се бутам у трамвайо и кога нема (х)
ора!“. По-добре е да има превес стиха 
на Мишо Белчев: „Не всичко е пари, 
приятелю, не всичко е пари!“.

Какви са плановете ви?
Имаме идеи за много неща. Пър-

вата ни изява ще бъде на 7 декември 
и  поводът е  двоен: недоживения 
90-годишен юбилей на Йордан Ба-
луров и  навършването на 100 го-
дини от нашия най-възрастен член 
– един много обаятелен и енергичен 
мъж. Отсега каним всички българи 
в Дома на малцинствата, където ще 
организираме срещата.

Планираме създаването и  на ин-
тернет страница, която ще бъде дву-

езична, може би и  триезична, тъй 
като имаме много познати и  прия-
тели по света, които са напуснали 
България в ранна възраст и най-до-
брият език за контакт с тях е англий-
ският.

В  плановете си се съобразяваме 
с  името, което носим – на братята 
Кирил и  Методий, които ни задъл-
жават да работим и то на ниво.

Защо все пак пое организацията?
Защото обещах. Освен това смя-

там, че българската култура не се 
състои само в  показване на детски 
рисунки и  млади таланти. Необхо-
димо е в Чехия да дойдат светила на 
нашата култура, познати поне в две 
държави. В  Чехия има институ-
ции, които организират фестивали 
и форуми на световно ниво – защо 
там няма повече български имена? 

Именно с тях искам да работя, за да 
намери България място в културния 
живот не само на Чехия, но и на цяла 
обединена Европа. И когато се гово-
ри за българите, да не ни прехвърлят 
само в графата на „онези, които вна-
сят роби за строежите.“

Как успяваш да съчетаеш лич-
ните и организационните дела?

За щастие, имам хора, на които 
мога да разчитам и  чието име зна-
чи нещо не само в  българската, но 
и  в  чешката култура. Нямат нужда 
от представяне. По този начин и ра-
ботата ни е  координирана. Мно-
го е  лошо, когато трябва да триеш 
грешки след някого. При нас това, за 
щастие, вече не се случва. Надявам 
се, че оттук нататък всичко ще тръг-
не по-гладко. Без толкова спирачки 
и препятствия, както досега. 

С ъбранието беше открито от 
заместник-председателя Илия 

Ишивов, който призова председа-
теля на клуба Янчо Янев да изнесе 
кратък доклад за историческото съ-
битие.

В  своето изложение, Янчо Янев 
засегна най-важните исторически 
моменти, свързани със Съединение-
то на Княжество България и Източ-

на Румелия и най-вече заслугите на 
българските държавници, диплома-
ти и  деятели. Княз Александър-Ба-
тенберг, Стефан Стамболов, Петко 
Каравелов, кап. Коста Паница и др. 
В  доклада беше подчертано един-
ството на българския народ в  тези 
важни за целостта на България мо-
менти, което би трябвало да бъде 
пример не само за бъдещите поко-

ления, но и в днешно време, когато 
обсъждаме постигнатото от нашите 
предци и жертвите, които са дали.

След официалната част всеки по-
лучи безалкохолна напитка. В  духа 
на традицията прозвучаха вечни 
български песни като „Всите бълга-
ри“. Беше направена и обща снимка 
на присъстващите. 

Текст: Я. Лефтеров

на 19 сеПтемвРи, РеГионалният клуБ „св. св. киРил и методий“ в усти над лаБем ПРоведе тъРжест-
вено съБРание в чест на оБединението на БълГаРия. Гости на съБРанието Бяха членовете на клуБа 
в мост и техният ПРедседател атанас БеРемов. съБитието се състоя в хотел „Бохемие“.

В чест на Съединението
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С ъздадохме нова българска организация – Българска православна община (БПО) – не за да увеличим броя на 
вече съществуващите български организации, нито за да се хвалим колко малко малцинство в Чехия сме и как 

успешно сме успели да се разпокъсаме. Нашето появяване на сцената има за цел да спре разложението сред бълга-
рите, да спре оправдаването, че тоя или оня пречат за нашия пълнокръвен живот, с което прикриваме собственото 
слабодушие при решаване на общите проблеми. Българската православна община издига лозунга: край на празните 
приказки, край на помпозния и лицемерен патриотизъм! По делата ще ни познаят!

Нашето отношение към съществуващите вече български организации ще определи от способността за взаимно 
сътрудничество и искреността във взаимоотношенията. Тези формации са изградени върху различни светогледни 
виждания и оценки на сегашния, на по-далечния и по-близък исторически развой на Родината ни. Никой не може 
да върне миналото, бъдещето съществува само като възможности. Сътрудничеството ни трябва да се развива в тази 
насока.

Административното разцепване на Българската православна църква се отрази и в нашето малцинство чрез обра-
зуването на две църкови енории. БПО ще работи за тяхното съединяване чрез поддържането на собствен молитвен 
дом и обединяване на социалната дейност.

„Съединението прави силата“ е лозунг, вписан на нашия държавен герб. Чрез съединена дейност на всички родо-
любиви сили ще постигнем успех.

Събирането на средства за финансиране ще осъществяваме по съвременния способ – чрез дотации и по изпи-
таните исторически форми на самопомощ, които спасиха нашия народ в  епохата на двойното иго от изчезване, 
когато съседни села създаваха манастирче с двама – трима калугери, които учеха децата им на „азбукето“ и служеха 
в църквичките им. Всички църкви и училища в българските земи, всички учители и свещенници бяха издържани от 
народа. Всички с носталгия си спомняме за неотдавнашните наши чествания, организирани от Стария клуб.

БПО ще отделя най-голямо внимание на образованието на младата генерация чрез поддръжка на училището 
в Прага и всички потреби на учащите се, включително тяхната рекреация, самодейност, курсове, библиотека и пр.

БПО според възможностите си ще организира подпомагането и обслужването на старци, болни и немощни със 
замисъл да създаде собствено социално заведение.

БПО усилено търси подходяща църковна сграда за свой молитвен дом, която да бъде уредена за православно 
богослужение.

БПО ще възстанови старите традиции на чешките българи: съвместно празнуване на религиозните, народните 
и държавните празници с веселби, общи трапези и лотарии; прекъснатите връзки със старите заселници и техните 
потомци чрез активното им участие в различни сектори на нашия живот; ще организира изучаване историята на 
българите в Чехия, чествания годишнините на по-забележителни от тях. Ще създаде архив от документи и фотогра-
фии, документиращи дейността на българите.

Полето пред нас е неразорана целина, която чака своите орачи. Събудете се и елате заедно да изорем браздите, 
в които ще засеем семената на разбирателството, толерантността и взаимоуважението между нас. Бог помага на тези, 
които не чакат той да им свърши работата. Елате да запретнем ръкави! 

Ангел Спасов,  
председател на БПО в ЧР

Кои сме? Какво искаме?

Апел
Вече години наред в  средите на българското общество се обсъжда създаването на Асоциация на българските 

формации в Чехия. Идеята, всъщност, няма противници. Не е малък броят на българските сдружения, които желаят 
обединение. Опитите за създаването на Асоциация досега се оказваха неуспешни – обяснението беше, че все още не 
е настъпило времето. А ако вече е настъпило?

На 23 октомври, в Българския дом в Прага, беше свикана среща на всички Български сдружения.

Идеята е същата, каквато е била в самото начало: да има координация на дейността – да няма дублиране; да има 
информация – да няма забравени; да има диалог – да няма болни амбиции; да има подкрепа – да няма завист и мръс-
ни номерца.
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Н а 5 октомври, на неформал-
на среща, предхождаща го-

лямото събиране на 23 октомври, 
разговаряха Антон Стамболийски, 
председател на Българската култур-
но-просветна организация, Силвия 
Георгиева, председател на организа-
цията „Св. Св. Кирил и  Методий“, 

М а р и а н а 
Нов о тна , 
п р е д с е -
дател на 
„ Б ъ л г а р -
ска беседа“ 
и  Тодор 
Я н к о в , 
член на 
н е ф о р -
м а л н о т о 

сдружение „Хъшове“. Присъстваха 
и Димитър Христов, главен секретар 
на Българската организация и Инка 

Делевова, член на Управителния съ-
вет на „Св. Св. Кирил и  Методий“. 
Бяха поканени и останалите пражки 
организации, които отказаха учас-
тие.

Срещата откри Антон Стамбо-
лийски – с  призив за край на раз-
ногласията и  сътрудничество. „Вие 
умеете едно, ние – друго. Нека се 
обединим и  да работим заедно. 
Няма значение кой какво прави – 
правим го за България“ – каза той. 
Инка Делевова и  Силвия Георгиева 
изтъкнаха, че е  трудно да се пред-
приеме нещо, когато има хора, които 
обичат да пречат и вредят. Мариана 
Новотна попита защо не е възможно 
да бъде регистрирана и да получава 
пощата си в  Дома на малцинства-
та. Разговаряла е  и  с  Петър Попов 
и е получила отказ. Защо?

Силвия Георгиева и Инка Делево-

ва поставиха въпроса дали трябва да 
се говори директно за Асоциация? 
Нека се започне с  Координационен 
съвет. Асоциацията ще се създаде по 
естествен път, а  включването в  нея 
не би трябвало да бъде автоматично, 
членството трябва да има печат на 
ексклузивност.

Срещата премина в дух на разби-
рателство. Обсъдена беше възмож-
ността за съставяне на координира-
на програма за следващата година. 
Бяха нахвърляни и  няколко кон-
кретни проекта: Силвия Георгиева 
подготвя Коледен концерт, а Мариа-
на Георгиева – вечер за българските 
Коледни традиции в  Дома на мал-
цинствата. Димитър Христов при-
помни предстоящия Ден на народ-
ните будители, който традиционно 
се организира съвместно с  българ-
ското училище „Д-р Петър Берон“. 

идеята за асоциация на БълГаРските сдРужения в чехия не е нова. оБРъщение за сътРудничество 
е ПодПисано от антон стамБолийски, йоРдан БалуРов и маРия захаРиева още ПРез 2003 Г. Посто-
янно се ГовоРи за кооРдинация и на ежеГодните сРещи на оРГанизациите в чехия. въПРеки това 
комуникацията ПРодължава да ваРиРа около точката на замРъзване.

В името на разбирателството

Сдружения и организации на територията на Чехия
СдРуженИя И оРГанИзацИИ на теРИтоРИята на ПРаГа:
1. Съюз на българите в европа,

основан през 2000 г., председател: Антон Стамболийски;
2. Българска културно-просветна организация в ЧР,

наследник на „Българска седянка“, основана през 1880 г., председа-
тел: Антон Стамболийски

3. Български клуб в Прага,
председател: Антон Стамболийски

4. Българска културно-просветна организация  
„Св. Св. Кирил и Методий“
основана през 1992 г., председател: Силвия Георгиева

5. Българска православна община
пререгистрирано „Монархистическо сдружение“, основано през 
1999 г., председател: Ангел Спасов

6. „Възраждане“
основано през 2000 г., председател: Мария Захариева

7. „заедно“
основано през 2002 г., председател: Тодор Ралев

8. „Българска беседа“
основано през 2008 г., председател: Мариана Новотна

9. „Хъшове“
основано през 2003 г., главен хъш: Емил Николов

СдРуженИя И оРГанИзацИИ ИзВън СтолИцата:
10. Българско културно-просветно сдружение в Бърно

основано през 2002 г., председател А. И. Белков
11. фолклорна група „Пирин“

Бърно, основано през 2002 г., хореограф Георги Георгиев
12. „Сдружение за България“

Бърно, основано през 2002 г., председател Ал. Радков
13. Български клуб в острава

основан през 1948 г., председател: Сирма Зидаро
14. Български клуб в оломоуц

основан през 1982 г., председател: Божидар Баиров
15. Български клуб в Пилзен

основан през 1980 г., председател: Таня Мандикова
16. Български клуб в усти н. лабем

основан през 1964 г., председател: Янчо Янев
17. Български клуб в Мл. Болеслав

основан през 1970 г., председател: Ненчо Йорданов
18. Български клуб в Мост

основан през 1982 г., председател: Атанас Беремов
19. Български клуб в Кладно

основан през 1975 г., председател: Михаил Андреев
20. Български клуб в дечин

основан през 2008 г., председател: Тома Бойчев
21. Български клуб в Хомутов

основан през 1980 г., председател: Станко Нейков
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К онцертът започна с  чешката 
група „Natural“, която подгря 

публиката за изпълнението на Д2. 
Те излязоха на сцената изпълнени 
с  весело настроение. Освен „жици-
те“ на електрическите китари, които 
отразяват новия имидж на бандата, 
слушателите успяха да чуят и някои 
от старите парчета като: „Две сле-
ди“, „Сто години“ и др. Репертоарът 
бе предимно изпълнен с  английски 
песни, но не отсъстваше и  българ-
ско звучене.

Идеята за концерта се ражда през 
миналата година, когато издателство 
„Музикус“ решава да започне да из-
дава българска версия на своето 
списание „Muzikus“. „Идеята за това 
беше на шефа ми – казва Иван Ива-
нов, автор в  списание „Музикус“. – 
Той ми постави за задача да проуча 
как стои въпросът с музикалните из-
дания, с дистрибуцията, печатници-
те и рекламата в България. И реши 
да опита.“ Първият брой на двуме-
сечника излиза през януари. По по-
вод основаването му, Издателството 
прави специална промоция на пъпа 
на София, в  клуб „Ейнджъл Харт“. 
На купона присъстват меломани, 
журналисти и  VIP-персони. Лее се 
чешка бира, гарнирана с  български 
мезета. Притегателните имена са 
„Д2“ и „Щурците“, партнира им чеш-
ката група „Natural“. Когато издател-
ство „Музикус“ пита членовете на 
„Д2“ как да се реваншира за участи-
ето им, те признават, че имат голяма 
мечта: да свирят на мегафестивала 
„Rock for People“, който се провеж-
да в Храдец Кралове. Издателството 

проверява условията и  „Д2“ започ-
ва да подготвя турне. Фестивалът 
се провежда на 100 километра от 
Прага, първото му издание е  през 
1999 и със своите 8 сцени и десетки 
хиляди посетители е  най-голямото 
събитие на открито в  Чехия. „Д2“ 
се представиха на една сцена със 
„Suicidal Tendencies“, „Tricky“, „The 
Prodigy“, „The Subways“, „Morcheeba“ 
и други.

Заедно участието в  „Rock for 
People“ групата участва и  във фес-
тивала „Basinfirefest“, който се про-
вежда в  Спалене Поржичи, близо 
до Пилзен, няколко дни по-рано – 
между 2 и  4 юли. На тазгодишното 
издание на фестивала гостуваха 80 
рок, метъл, ска и  пънк групи, сред 
които и легендата на блек метъла – 
„Venom“.

В  днешно време „Д2“ е  една от 
най-популярните и  слушани групи 
в България. Групата е създадена през 
1999 и първоначално вокал е Дичо, 
но през 2005 неговото място заема 
Деян и оттогава звученето на банда-
та се променя от поп на рок. Но това 
не пречи на феновете да изригват 
на всеки концерт. Дори напротив, 
Д2 печелят нови и  нови почитате-
ли. Надали има човек, който да не 
знае поне една тяхна песен. Първият 
албум, който групата създава съв-
местно с Дидо е „6“. Създаден е и 20 
минутен филм, който показва ра-
ботния процес и любопитни момен-
ти от престоя на „Д2“ в САЩ.

На концерта си в Прага „Д2“ по-
казаха защо всъщност са толкова 
обичани – бяха неуморни, а  освен 

с отношение към публиката и  чар, 
плениха и  с  изключителен талант 
и завладяващ ритъм.

След края на концерта, момчетата 
от „Д2“ с удоволствие раздадоха ав-
тографи на присъстващите и си на-
правиха по някоя снимка за спомен. 
На тръгване групата и  феновете си 
пожелаха отново да се видят на след-
ващия им концерт в Прага .

на 1 юни, „БаРачницка Рихта“ Беше РазтъРсена от концеРта на 
д2. Рокаджиите Бяха дошли да ПозаБавляват БълГаРите в ПРаГа, 
но не лиПсваше и чуждестРанна ПуБлика, която оцени По дос-
тойнство нашите момчета. основен оРГанизатоР на концеРта 
Беше чешкото музикално издателство „музикус“, съдейства им 
БълГаРският култуРен институт и БълГаРската култуРна оРГани-
зация.

Д2 забиват
в Прага
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В   продължение на една седми-
ца, както винаги на тези семи-

нари, участниците чинно слушаха 
лекции по специалности, обобщени 
под широкото понятие „литерату-
ра“. Изтъкнати преводачи (предим-
но от европейските страни, а  тази 
година – и  от Австралия, Япония 
и  Виетнам), свързали творческа-
та си съдба с  произведенията на 
чешките писатели – класици и съв-
ременници, имаха възможност да 
обогатят и  осъвременят езиковите 
си познания, да се срещнат се със 
„своите“ автори, да се запознаят 
с  бъдещи „свои“ автори. По стар 
навик те атакуваха книжарниците 
с  новоизлезли и  антикварни кни-
ги и  въздишаха при представата за 
свръхбагажа, който ще трябва да 
регистрират преди самолетния по-
лет за родината. Утвърдени универ-
ситетски преподаватели по чешки 
език и литература, въпреки високи-
те си научни звания, отново се пре-
връщаха в студенти и старателно си 
водеха записки, защото знанието 
няма край, няма дъно. Всички тези 
хора – чуждестранни бохемисти, 
посветили се на популяризацията 
на чешкия език и литература по све-
та, вършат делото си с любов, ком-
петентно и  отговорно, талантливо 
и всеотдайно.

В  програмата на тазгодишния 
семинар бяха намерили отражение 
кръглите годишнини на Карел Хи-
нек Маха и Франтишек Хрубин, до-
стойно място бе отредено на поезия-
та на Владимир Холан. На творчески 
срещи автори и издатели представи-
ха новите си произведения, щедро 
подариха списания и  книги с  пре-
красно оформление и  с  автографи, 
разбира се!

Семинарите на чуждестранните 
бохемисти не са показни, нито ре-
кламни мероприятия, те са скромни 
работни срещи. Министерството 

на културата на Чешката републи-
ка несъмнено гледа на тях като на 
„капитално вложение с  неизчисли-
ма дългогодишна и  мултиплицира-
на възвращаемост“, затова въпреки 
прословутите финансови ограниче-
ния намира средства, за да подкре-
пи провеждането им. След всяка от 
тези акции, в  чужбина се появяват 
нови преводни книги, а върху кори-
ците им се четат имената на чешки 
автори.

Българската група на семинара, 
втора по численост след руската, 
включваше доайена на участниците, 
изтъкнатия поет и  бохемист Дими-
тър Стефанов, преводач и  издател 
на стихове и  драми. Присъстваше 
също Анжелина Пенчева, редовен 
участник в  тези семинари, носител 
на тазгодишната Premia bohemiсa, 
за която списание „Роден глас“ писа 
в предишния си брой. За първи път 
в българската група се включи Таня 
Маджарова, специалист по чешка 
литература, преподавател в  Пло-
вдивския университет. Не липсваше 
и пишещата тези редове.

Не са много по света активните 
преводачи-бохемисти, повечето от 
участниците в  семинара се позна-
ваха от предишни негови издания. 
Познанството между колеги с  го-
дините се превърна в  приятелство 
и това е още един от големите при-
носи на тези срещи. Преводачи от 

различни страни си разменят ин-
формация за преводите, които то-
ку-що са направили, върху които 
в момента работят, или предвиждат 
да работят. Споделят впечатления 
за спецификата на конкретен текст, 
за особеностите в  езика на даден 
автор, за начина, по който е  при-
ета книгата му в  тяхната страна. 
И  понеже преводачите на първо 
място и  повече от всичко са чита-
тели, които следят и  познават но-
вопоявяващите се чешки заглавия, 
много важен и значим е техният по-
глед „отстрани“ – те виждат автора 
и  творбата му с  „чужди“ очи, раз-
лични от очите на местните чита-
тели. Типично чешките проблеми, 
специфики, историческите и  ак-
туалните отпратки, не винаги са 
разбираеми и достъпни за чуждес-
транната читателска публика. Зато-
ва преценката на колегите-превода-
чи, независимо от компетентните 
становища на утвърдените местни 
специалисти, на практика е  много, 
много полезна, а разменените съве-
ти и опит са неоценими.

Проведените досега осемнайсет 
семинара на чуждестранните бохе-
мисти дадоха вдъхващи респект ре-
зултати. Няма причини и тазгодиш-
ният, деветнайсетият, да не изпълни 
предназначението си. Чуждестран-
ните бохемисти оптимистично оч-
акват двайсетия! 

ПРез м. сеПтемвРи тази Година, за 19-ти ПоРеден Път, оБщността на Писателите (Obec spisOvatelů) 
съБРа в  ПРаГа Бохемисти от Различни стРани, за да Ги заПознае с  най-новите ПРоизведения от 
оБластта на Поезията, БелетРистиката, дРамата, киното, и с тенденциите в Развитието на съвРе-
менния чешки език.

Семинар на чуждестранните 
бохемисти – 2010 
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К онгресът се състоя от 28 юни 
до 3 юли в  сградата на Акаде-

мията на науките. За участие бяха 
заявени 160 реферата, които – в съ-
ответствие с надслова на конгреса – 
се съсредоточиха върху проявите на 
„различното“ в  чешката литерату-
ра. Втората линия на конгреса беше 
творчеството на големия чешки въз-
рожденски поет Карел Хинек Маха, 
от чието рождение през тази година 
се навършват 200 години.

В  конгреса взеха участие 160 бо-
хемисти от три континента. Участ-
ваха академии и  университети от 
Токио, Торонто, Москва, Краков, 
Будапеща, Венеция, Вроцлав, Глаз-
гоу, Грац, Залцбург, Хайделберг, 
Варшава, Загреб, Познан, Тбилиси, 
Гьотеборг, Санкт Петербург, Киев, 
Амстердам, Виена, Филаделфия, То-
ронто и др. Свои представители из-
пратиха именити университети като 
Сорбоната. Чехия беше представена 
от Карловия университет в  Прага, 
Масариковия университет в  Бърно 
и Палацкия университет в Оломоуц. 

В богатата съпровождаща програма 
бяха включени дискусии със съвре-
менни чешки автори като Яхим То-
пол, Петра Хулова, Радка Денемар-
кова, Мартин Райнер, Богдан Трояк 
и др.

От България участие взеха доц. 
Жоржета Чолакова, к.ф.н., Пло-

вдивски университет „Паисий Хи-
лендарски“, Добромир Григоров, 
Ph.D., Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“ и доц. Анжели-
на Пенчева, Югозападен универси-
тет „Неофит Рилски“, Благоевград. 
Жоржета Чолакова участва с рефе-
рата „Jezero jako transtextuální kód 
Máchovy poetiky“; Добромир Гри-
горов с  „Torzo a tajemství Máchova 
díla a obrana literární vědy“; Ан-
желина Пенчева със „Znásilněný 
archetyp: ženy v románech Milana 
Kundery“.

Конгресите на световната бохе-
мистика се провеждат веднъж на 
пет години. Първият, през 1995 г., 
протича под надслов „Световната 
бохемистика. История и  настоя-
ще“; вторият, през 2000 г., е с над-
слов „Чешката литература в  края 
на хилядолетието“; третият, „Све-
тът в  чешката литература, чешка-
та литература по света“, се състои 
през 2005 г. Изнесените на тях ре-
ферати се публикуват в сборници, 
издавани след протичане на кон-
гресите. 

Под еГидата на вацлав клаус, ПРезидент на чехия, на ПРшемисъл соБотка, ПРедседател на сената 
на чехия и  на Павел Бем, кмет на ПРаГа, в  столицата на чехия се състоя четвъРтият конГРес на 
световната Бохемистика Под надслов „Различна чешка литеРатуРа (?)“ („Jiná česká literatura (?)“). 
Главен оРГанизатоР Беше институтът за чешка литеРатуРа към академията на науките на чехия, 
в сътРудничество с института за чешка литеРатуРа и литеРатуРни науки към философския факул-
тет на каРловия унивеРситет и института за национална Писменост в ПРаГа.

Четвърти конгрес  
на световната бохемистика

Добромир Григоров и Анжелина Пенчева
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И в Тошейн е  млада българска 
художничка, живееща и рабо-

теща в Австрия. Възпитаничка е на 
Националната художествена гимна-
зия и  на Националната художест-
вена академия в  София. През 2004 
г. завършва майсторския клас на 
проф. Франц Граф в Художествената 
академия във Виена.

Колекцията, представена в  Пра-
га, представя най-новия етап от 
творчеството на художничката. То-
шейн показва силно емоционални, 
концептуални творби, изразяващи 
светоусещане, характерно за цяла 
генерация съвременни европейски 

творци. Творбите й, по нейни думи, 
третират взаимодействието на въ-
трешния и  на външния свят, екли-
пса на интериора и  екстериора на 
тялото, тъмнината, определяща не-
възможността от разделянето на въ-
трешното от външното, на формата 
от съдържанието.

Картините комбинират ака-
демична рисунка и  компютърна 
графика. Интересно допълнение 
към модерната експозиция пред-
ставляват триизмерните обек-
ти и  прожекциите на анимирани 
творби – част от търсенията на 
новото хилядолетие. 

E UNIC – Czech Republic е  евро-
пейска мрежа от културни ин-

ститути, създадена през 2008 г., коя-
то реализира множество мащабни 
общоевропейски проекти не само 
в  Прага, но и  в  избрани градове на 
Чехия.

Българският културен институт 
в Прага е един от дейните й члено-
ве, участващи както в срещите, така 
и в работните групи към проектите, 
а в последствие и в много от общо-
европейските проети на Сдруже-
нието. Сред най-значимите проек-
ти, в  които Българският културен 
институт в  Прага взе участие, се 

нареждат паневропейският проект 
„Generation ´89“, който се проведе 
паралелно в четири европейски сто-
лици, „Европейски ден на езиците“, 
провеждан всяка година на 24 сеп-
тември в  цяла Европа, „New Waves, 
New Ways“ – 
филмов фести-
вал на новите 
страни-членки 
на ЕС.

Б ъ л г а р -
ският култу-
рен институт 
в Прага е ини-
циатор и орга-

низатор на един от най-уникалните 
проекти – Balkan House, в рамките 
на международния архитектурен 
фестивал Architecture Week, който 
се проведе в  Прага през октомври 
2010 г. 

на 9 сеПтемвРи 2010 Г., в  ГалеРията на Бки – ПРаГа 
Беше откРита изложБата urban safari, bright stars 
pietá – каРтини на младата БълГаРска художнич-
ка ив тошейн. изложБата, оРГанизиРана от Бъл-
ГаРския култуРен институт в  ПРаГа, ПРотече със 
съдействието на австРийския култуРен институт 
в  ПРаГа. сРед официалните Гости ПРисъстваше 
и  елизаБет маРинкович, култуРно аташе на ав-
стРия в чехия.

на 15 сеПтемвРи, в  зимната ГРадина на министеРството на външните РаБоти на чешката РеПу-
Блика, се състоя официално ПРедставяне на сдРужението на евРоПейските култуРни институти 
eunic – czech republic. основната цел Бе ПоПуляРизиРане дейността на сдРужението ПРед чешки-
те медии и местните култуРни институции и оРГанизации.

Ив Тошейн откри изложба в Прага

EUNIC пред чешката общественост
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В олодя Гоцев, изпълняващ 
длъжността директор на БКИ, 

официално откри Балканската сек-
ция на 4 октомври. Институтът 
посрещна гостите си с  изложби-
те „София – европейска столица“ 
и  „Съвременна българска архитек-
тура 2006 – 2009“. Официални гос-
ти бяха Петър Иванов, организатор 
на Сzech Architecture Week и  Илко 
Николов, заместник-председател на 
Съюза на архитектите в България.

„България е  земя с  хилядолетна 
култура и цивилизация – каза Илко 
Николов, – с  богато архитектурно 
наследство, оставено от траки, готи, 
гърци, римляни, евреи, мюсюлмани 
и християни – православни и католи-
ци. Не случайно в центъра на София 
се намират монументални римски 
сгради, православни и  католически 
паметници и еврейска синагога. А до 
тях съжителства съвременна архи-
тектура. Днес тя отново се реализира 
в съответствие с водещите европей-
ски тенденции. Свободният обмен на 
идеи, свободното пътуване и достъ-
път до европейски учебни заведения, 
развитието на пазара на недвижими 
имоти и  строителният бум доведеха 
до доста различни условия за разви-
тието на нашата архитектура.“

Архитект Илко Николов е  за-
местник-председател в  новото ръ-
ководство на Съюза, избрано през 
пролетта. На 4 октомври, който 
е  Международен ден на архитекту-
рата, Съюзът стартира едномесечен 
цикъл от чествания, включващ из-
ложби, форуми и една международ-
на конференция, свързани с  45-го-
дишнината от основаването му.

Има ли звезди сред архитекти-
те на България днес? „Има звезди, 

разбира се и  те се броят на пръсти 
– няколко големи архитектурни 
бюра, създадени от хората, които 
най-бързо успяха да се адаптират 
към условията на прехода. Освен 
творчески умения, те притежават 
и  организационни и  бизнес такива. 
И, в интерес на истината, вторите се 
оказват доста по-важни от първи-
те. За сравнение, Съюзът има за цел 
развитието и  популяризирането на 

архитектурата като такава, утвър-
ждаването авторитета на архитекта, 
развитието на конкурсното начало 
и  всички онези идеални дейности, 
свързани с  термина и  понятието 
„архитектура“. В  предишните годи-
ни не бяхме достатъчно силни и сра-
ботени. Затова слагаме една раздели-
телна линия от 2010 г. напред. Ние, 
новото ръководство, сме пресни, 
амбициозни, агресивни и  смятаме, 
че ще подобрим качествено и  вед-
нъж завинаги нещата. Надяваме се, 
че в  най-скоро време ще се появят 

друг вид звезди – архитекти, които 
може би нямат бизнес възможности, 
но са истински творци.“

А как може да стане това? „В раз-
витите европейски държави същест-
вува един термин, който в България 
се налага трудно – нарича се „граж-
данско общество“. То включва всич-
ки необходими лостове и  механи-
зми за въздействие. Активизирайки 
ги, ние сме сигурни, че ще съумеем 
да го постигнем. Основното е актив-
ността на хората – не трябва да се 
страхуват да изразяват открито мне-
нието си. Също така обмисляме про-
мени на съществуващи безсмислени 
и  бюрократични наредби, лобинг – 
в добрия смисъл на думата и други.“

Архитект Николов е автор на но-
вия пътнически терминал на Меж-
дународното летище в  Пловдив. 
„Проектът се класира на първо мяс-
то в национален конкурс – казва той. 
– Събитията се стекоха така, че тряб-
ваше да направим проекта за месец 
и  половина, а  самото строителство 
да приключи до четири месеца. Ус-
пяхме, което означава, че когато 

има професионализъм – ако искате 
и в политическото мислене – нещата 
могат да се случват и в България.“

Балканската секция към фести-
вала продължи няколко дни. В рам-
ките й бяха изнесени лекции и про-
жектирани документални филми за 
архитектурата в  Будапеща, късоме-
тражните „Стара София в  пощен-
ските картички“ и  „Храм-паметник 
Александър Невски“. В съпровожда-
щата програма беше отново включе-
но мултимедийното шоу „Пророци 
на писмеността“. 

от 4 до 17 октомвРи в ПРаГа се ПРоведе четвъРтото издание на 
междунаРодния фестивал за модеРна и  съвРеменна аРхитек-
туРа architecture Week. фестивалът се ПРовежда със сътРудни-
чеството на Посолства, култуРни институти и мноГо дРуГи ПаРт-
ньоРи и  институции. Главен оРГанизатоР е  czech architecture 
Week. БълГаРският култуРен институт оРГанизиРа в  Рамките на 
фестивала Балканска секция.

Ив Тошейн откри изложба в Прага

Балканска секция 
на Czech Architecture Week

Отляво надясно: Петър Иванов, Илко Николов, Итка Троянова, служител на БКИ, Володя Гоцев 
и Вероника Миклеа, заместник-директор на Румънския културен институт
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О ткриването на паралелката 
беше радост за цялата българ-

ска общност. През годините 2007, 
2008 и 2009 г. такава нямаше, вслед-
ствие на което постепенно изчезваха 
и втори и трети клас и беше запла-
шено съществуването на целия на-

чален етап на образованието в Бъл-
гарското училище в Прага.

Успехът рядко е  случаен, също-
то важеше и  тук. „Борбата за пър-
волачетата на Прага“ се водеше не 
само от учителския колектив, но 
и  от Българското посолство и  от 

цялата българска общност в Чехия. 
През изминалата година се проведе 
масирана кампания за популяри-
зиране на училището и  привлича-
не на ученици, която присъстваше 
навсякъде, където има българи – на 
изявите на Сдруженията и на Бъл-
гарския културен институт, в Кон-
сулския отдел, туристическите 
агенции и  агенциите за набиране 
на работници. Българската орга-
низация инициира клубовете си 
и в други градове в Чехия – напри-
мер в Кладно, Мост, Пилзен и  Мл. 
Болеслав. Базова основа за крайния 
успех осигури и Министерството на 
образованието, младежта и  наука-
та, което още по времето на минис-
тър Йорданка Фандъкова (2009  г.) 
промени наредбата, постановява-
ща необходимостта от 16 деца за 
откриване на паралелка и  намали 
броя им на 10. Изискването беше 
покрито, и  на 15 септември 2010 г. 
паралелката беше открита. Първо-
лачетата започнаха обучението си 
не с  чешката Abeceda, а  с  родното 

ПъРвият учеБен ден в  дъРжавното БълГаРско училище „д-Р ПетъР БеРон“ в  ПРаГа за ПъРви Път от 
четиРи Години ПРотече в духа на истински ПъРви учеБен ден. ПРичината? – имаше ПъРволачета! 
за ПъРви Път от 2006 Г. Беше откРита ПаРалелка ПъРви клас и техните емоции – Радост, учудване, 
нетъРПение, люБоПитство – Бяха най-ценната съставка в ПРазничния ден.

Защо ръкопляскаха 
гостите на 

първия учебен ден

Първокласникът Патрик с Ключа на знанието
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„аз-буки-веди...“. Празнуваха не 
само те, а  цялата българска общ-
ност.

В  разговор за „Роден глас“ ди-
ректорът Еленко Начев увери, че 
училището е готово за учебната го-
дина и  разполага с  всичко необхо-
димо – от безплатни учебници до 
оборудване – и то не само за първи 
клас, разбира се. Миналата година 
Министерството на образованието, 
на младежта и  науката е  закупи-
ло и  предоставило за ползване от 
училището две компютърни кон-
фигурации. През тази година ще 
пристигне специална мултимедия, 
която ще намери широко приложе-
ние в  учебния процес. Предвидени 
са извънкласни дейности, в рамките 
на които, например, ще бъдат про-
жектирани филми от DVD-колекци-
ята „Златни български филми“, по-
дарена от Цецка Цачева, председател 
на Народното събрание, по време на 
посещението й през май.

На въпроса дали няма опасност 
да бъде закрита някоя от по-гор-
ните паралелки, директорът с  ус-
мивка отговори, че там винаги има 
много деца – минимално по десет, 
понякога и петнайсет – шестнайсет. 
В  училището от години се наблю-
дава специфична динамика, според 
която учениците в  началния етап 
винаги са много по-малко, отколко-
то в гимназиалния. На въпроса съ-
поставимо ли е нивото на обучение 
с  чешките училища, той отговори, 
че през тази година повече от по-
ловината абитуриенти са кандидат-
ствали и  са приети да следват и  то 
в  чешки висши учебни заведения. 
Същото е било и през миналата го-
дина. „Разполагаме с всичко необхо-
димо за учебния процес – каза той. 
– Децата също са налице и се надя-
ваме всичко да е наред.“

И  така – празненството започна. 
Официални гости бяха Марин Йов-
чевски – временен ръководител на 
Посолството на България в  Чехия 
и Володя Гоцев – изпълняващ длъж-
ността директор на Българския 
културен институт. Директорът на 
училището приветства учениците, 
учителите, родителите и  гостите на 
тържеството и откри новата учебна 
година. „Искам както на учениците, 
така и  на техните родители – с  ус-
мивка каза той – да пожелая много 
упоритост по пътя към знанието 

и  една успешна и  вълнуваща учеб-
на година!“. Марин Йовчевски също 
поздрави учениците и им припомни, 
че знанията ще са им необходими по 
време на целия жизнен път. След 
поздравленията, група ученици 
представиха литературно-музикал-
на композиция, посветена на люби-
мото училище и носеща посланието, 
че българският език е  най-скъпият 
и най-звучният на света, че българ-
ската история е  пълна с  героизъм 
и величие, че на света няма по-кра-
сива страна от България.

Последната дума отново принад-
лежеше на първолачетата. Най-мъ-
ничкия – но не и по дух! – от тях, на 
име Патрик, гордо вдигна поверения 
му Ключ на знанието и много натър-
тено заяви на всички присъстващи, 
че „никак не е  лесно да си първо-
лак!“, вследствие на което залата 
избухна в  смях и  ръкопляскания. 
Много от гостите стояха, тъй като 
нямаше места за всички, но ако не 
беше така, сигурно щяха да станат 
на крака.

След това директорът плисна 
пред учениците вода – и всички им 
пожелаха „да им върви по вода“ през 
цялото обучение.

Не се стърпях и  след края на 
празненството надникнах в учебна-
та стая на първи клас. Първолаче-
тата вече седяха на онова толкова 
непривично за тях нещо – чиновете 
и  класната им ръководителка Вале-
рия Тошева ги запозна с  думички 
като „учебник“, „домашно“, „уча си 
уроците“, „ходя навреме на учили-
ще“ и др. Разреши им на втория уче-
бен ден – но само на него! – да вземат 
със себе си любимата си играчка, за 
да не им е мъчно без мама и татко. 
В замяна на грижите, те й подариха 
букетите, които бяха донесли специ-
ално за нея.

И тъй като Валерия Тошева ме по-
кани не само да вляза, но и като дъл-
гогодишен приятел на училището 
да ги поздравя, аз им посочих нари-
суваното с пъстри боички дърво на 
един от плакатите и им казах, че те 
са като неговата корона, тоест укра-
сата и последната издънка на своите 
родители и прародители, които пък 
са стволът и  корените. Дошли са, 
за да живеят в Чехия и днес са част 
от българите в нея. И им пожелах – 
като толкова много други през този 
ден: На добър час! 
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Лято, наситено
със спортни събития
в юаР се ПРоведе световното ПъРвенство По футБол, което заПочна с не малко изненади – светов-
ният шамПион италия и вицешамПионът фРанция отПаднаха още в ГРуПовата фаза. невеРоятно, 
но факт. новият шамПион на Планетата е исПания. отмина и световната куПа По волейБол. тук 
ПоБедител стана БРазилия, а нашите момчета се класиРаха на седмо място.

За нас в  Прага, не по-малко ва-
жен беше футболният турнир 

на националните малцинства на 
малки вратички за купата на Се-
ната, който се състоя на 26 юни на 
стадион „Юлиска“ в Дейвице. Това 
беше 12-ото издание на турнира, 
с  участието на рекорден брой от-
бори – двайсет и четири, разделени 
в четири групи от по 6 участници.

Нашият отбор беше в  група „Б“ 
заедно с  украинците, словенците, 
поляците, латиноамериканците 
и грузинците.

В началото всичко тръгна добре, 
тъй като спечелихме първия мач 
с  южноамериканците с  1:0, дока-
то поляците вече бяха претърпели 
загуба от същия противник. Във 
втория мач победихме грузинци-
те – трудно, но все пак с  3:2. След 
това дойде първата загуба – в мача 
с украинците и то в последната ми-
нута – завършихме с  0:1. С  фаво-
ритите – отбора на поляците – за-
вършихме 0:0. Последният ни мач 

с  аутсайдера в  групата завърши 
с  3:0 за нас. При събиране на точ-
ките стана ясно, че в  групата са се 
събрали три отбора с по 10 точки: 
украинците с 10 т. и голова разлика 
9:2, ние – с 10 т. и голова разлика 7:4 
и поляците с 10 т. и голова разлика 
5:2. Тук дойде ред на лошия късмет: 
съгласно регламента, в  случай на 
равенство по точки между отбори-
те, влиза в сила т.нар. мини табли-
ца, според която в случая поляците 
имаха 4 точки, украинците 3 точки, 
а ние – 1 точка.

Така за нас турнирът приключи 
– с добра игра, но лош късмет.

Жалко, много жалко. Момчета-
та играха добре, но в  спорта има 
и  късмет и  шанс, а  те не бяха на 
наша страна. Утехата ни е, че в на-
шата група бяха най-силните от-
бори – Украйна и Полша играха на 
финала за победата.

В крайното класиране победител 
и носител на Купата стана отборът 
на украинците, втори останаха по-

ляците, а на трето място се класи-
раха нигерийците. 

Победители във Футболния турнир 
на националните малцинства за 
купата на Сената

ИЗДАНИЕ ГОДИНА ПОБЕДИТЕЛ
I. 1999 Роми
II. 2000 Роми
III. 2001 Словаци
IV. 2002 Роми
V. 2003 Поляци
VI. 2004 Украинци
VII. 2005 Българи
VIII. 2006 Поляци
IX. 2007 Украинци
X. 2008 Суданци
XI. 2009 Суданци
XII. 2010 Украинци
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Р оден е в Самоков. Поради ран-
ната смърт на баща си (Хрис-

то Димитров, основоположник на 
Самоковската художествена шко-
ла) израства под грижите на по-
големия си брат Димитър Зограф, 
с  когото по-късно работи заедно. 
От 1827 г. е поверен и израства като 
духовен ученик на Неофит Рилски.

Създава стенописи с  религи-
озни сюжети, икони, ктиторски 
стенописни портрети, кавалетни 
портрети с маслени бои и пейзажи. 
Най-известните му икони са тези 
в черквата „Св. Константин и Еле-
на“ в  Пловдив (1836 г.) и  черквата 
„Св. Богородица“ в  Копривщица 
(1837–38 г.). Сред известните му 
творби са също и иконите от Пла-
ковския манастир, Долнобешо-
вишкия манастир и други.

Захарий Зограф работи повече 
стенописи. Той е  един от малкото 
художници, които внасят в  стено-
писите битови и  светски елемен-

ти. Най-известните му творби са 
в Бачковския манастир (параклиса 
и  черквата „Св. Никола“, 1840  г.), 
черквата на Рилския манастир 
(1844 г.), Троянския и Преображен-
ския манастир.

През 1851–52 година Захарий Зо-
граф живее и работи в Атон, където 
създава стенописите в  манастира 
„Лаврата на Св. Атанасий“. Автор 
е и на икони в параклиса на мето-
ха на Зографския манастир. През 
1850 г. създава три стенописни ав-
топортрета в  Бачковския, Троян-
ския и Рилския манастир.

През 1853 г. се заразява и  уми-
ра от тиф като оставя след себе си 
голям брой скици, които не са пре-
върнати в истински произведения.

Захарий Зограф е  не само едно 
от най-големите имена в  българ-
ското изобразително изкуство. 
Той развива и активна обществена 
дейност – ратува за откриване на 
български училища, за печатане 

на български книги и за българско 
слово в  черквите. Неговият живот 
и творчество показват многостран-
ността на личността от епохата на 
Възраждането. 

З ахарий Стоянов (Джендо Сто-
янов Джедев) е  роден в  село 

Медвен, Сливенско през 1850 г. До 
16-та си година той помага на баща 
си в селската работа, след това е ов-
чар в селата около Варна и Бургас, 
а  през 1871 – 1872 г. чиракува за 
шивач в  Русе. Там започва да се 
самообразова, сближава се с  най-
изявените местни младежи и  се 
включва в  Русенския революцио-
нен комитет. Участва в  Староза-
горското въстание (1875) и  е  един 
от ръководителите на IV Пловдив-

ски революционен окръг по време 
на Априлското въстание (1876). 
Сближава се с  главния ръководи-
тел на въстанието Георги Бенков-
ски и е  свидетел на последните му 
дни. Успява да се спаси от засада-
та, в  която попада Бенковски, но 
е  арестуван. Попада в  различни 
затвори, но е  освободен, защото 
няма доказателства за негово пряко 
участие във въстанието. Въдворен 
е в родното си село, където дочаква 
началото на Руско-турската осво-
бодителна война.

След Освобождението през 
1878  г. името на Захарий Стоянов 
се свързва най-вече с опита за при-
съединяване на Източна Румелия 
към Княжество България. След Съ-
единението (1885) Захари Стоянов 
се изявява като активен обществе-
ник, журналист и  писател. Органи-
зира първите тържества в памет на 
Христо Ботев и Хаджи Димитър. От 
1886  г. се установява в  София, къ-
дето започва активната му полити-
ческа дейност. Избран е  за депутат 
в Народното събрание. През 1887 г. 

Захарий Зограф (1810–1853)
200 години от рождението му

Захарий Стоянов (1850–1889)
160 години от рождението му

знаменит БълГаРски възРожденски художник-иконоПисец, виден ПРедставител на самоковската 
художествена школа. създател на вПечатляващо твоРчество, включително оГРомни стеноПисни 
ансамБли в най-славните БълГаРски манастиРи, основоПоложник на светското изкуство у нас.

БълГаРски РеволюционеР, оБщественик, Политик, ПуБлицист и  Писател. участник в  аПРилското 
въстание и неГо истоРиоГРаф в книГата „заПиски По БълГаРските въстания“.
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Р оден е в с. Смолско, Софийско. 
През 1933 г. завършва славян-

ска филология в  СУ „Св. Климент 
Охридски“. Специализира във Вар-
шава в периода 1934–1935 г. и в Яге-
лонския университет в Краков през 
1935 г. От 1936 до 1938 г. е препода-

вател във Френския колеж в  Плов-
див. От 1938 до 1979 г. преподава 
в Софийския университет, през 1941 
г. става доцент, а през 1945 г. – про-
фесор. Основател е  на институтите 
по литература и  по фолклор при 
БАН. Член-кореспондент е  на БАН 
от 1947 г. и академик от 1966 г. Той 
е ръководител е на катедрата по бъл-
гарска литература в СУ, на секцията 
по българска литература до Осво-
бождението в Института за българ-
ска литература при БАН, директор 
е  на Института по фолклор към 
БАН от основаването му, замест-
ник-ректор е  на Софийски универ-
ситет в периода 1962–1964 г. Изнася 
лекции в  университетите в  Париж, 
Букурещ, Загреб, Гьотинген, Кьолн, 
Мюнхен и др.

Автор е  на 21 монографии, меж-
ду които „Първи възрожденци“, 
„Българска народна поезия“, „Стара 
българска литература“, „Български 
фолклор“, „Възрожденски писате-
ли“, „Старобългарски страници“, 
„Из историята на българската лите-

ратура“, „В  света на Христо Ботев“, 
„Проблеми на старата българска 
литература“. Под негова редакция 
и  с  негови предговори излизат съ-
чинения на Хр. Ботев, Л. Каравелов, 
Г.С.Раковски, Паисий Хилендар-
ски, П.Р.Славейков, П.К.Яворов, 
Й.Йовков, Н.Бончев, А.Мицкевич, 
Б.Прус и други.

Петър Динеков умира на 22 фев-
руари 1992 г. в София.

Акад. Петър Динеков е  един от 
малкото български учени, които по-
знават българската книга във всич-
ки исторически етапи на нейното 
развитие – от ръкописната книга на 
Средновековието до наши дни. За 
него книгата е  нещо повече от из-
следователски обект – тя е  част от 
самия човек, част от атмосферата, 
винаги с  нещо неповторима. В  из-
пълнение на последната му воля, 
след смъртта му огромната му лична 
библиотека, съдържаща над 14 000 
заглавия и  не малко библиофилски 
рядкости, е дарена на Пловдивската 
народна библиотека „Иван Вазов“. 

БълГаРски литеРатуРен истоРик, кРитик и  фолклоРист. академик на Бан и  ПРофесоР в  су „св. 
климент охРидски“, Почетен доктоР на ваРшавския унивеРситет.

става подпредседател, а  по-късно 
и  председател на V-то Народно съ-

брание. Участва и във Великото На-
родно събрание, което утвърждава 
Фердинанд за български владетел. 
Откроява се като една от ключови-
те фигури в историята на България 
след Съединението. Умира при по-
сещение в Париж на 2-ри септември 
1889 г.

Макар и самоук, Захари Стоянов 
е  талантлив публицист и  писател. 
Пише и редактира различни вестни-
ци, като особено внимание заслужа-
ва в-к „Борба“, обединяващ всички 
съединистки лидери в  Източна Ру-
мелия през 1885 г. Публицистиката 
му представлява летопис на негово-
то време. Постепенно започва да се 
изявява и като писател – основната 
му творческа дейност е  свързана 
с  мемоарно-биографичните произ-
ведения. Пише биографични очер-

ци, посветени на големи български 
революционери и  на герои от Ап-
рилското въстание („Васил Левски 
(Дяконът). Черти из живота му“, 
„Христо Ботйов. Опит за биогра-
фия“, „Четите в  България на Филип 
Тотя, Хаджи Димитър и Стефан Ка-
раджата. 1867–1868“). Името му се 
свързва най-вече със „Записки по 
българските въстания Разказ на оче-
видци, 1870–1876. „, които подгот-
вя в началото на 80-те години на 19 
век. С тях той отваря нова страница 
в българската мемоаристика – съби-
райки факти, документи и  спомени 
на очевидци, той се опитва да въз-
станови правдата относно характе-
ра на някои събития от нашето на-
ционално-освободително движение. 
Монументалната творба е шедьовъ-
рът на цялостното му творчество. 

Петър Динеков (1910–1992)
100 години от рождението му
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8 септември,  
рождество на пресвета 
Богородица (малка 
Богородица)

Божият промисъл подготвил по-
степенно появяването на Дева Ма-
рия. В дълга редица поколения въз-
дигал съвършенството в  човешката 
природа, докато най-после се яви-
ла благословената двойка Йоаким 
и  Ана от малкия град Назарет. Йо-
аким бил от царския род на Давид, 
а Ана – от първосвещеническия род 
на Аарон. Светата Църква ги нарича 
„богоотци“.

Двамата били много щедри и ми-
лосърдни и  тъй като нямали деца, 
ежедневно се молили на Бога за ро-
жба. Веднъж, като работела в  до-
машната си градина, Ана видяла 
сред клоните на едно лаврово дърво 
гнездо с  малки птиченца. Гледката 
я хвърлила в  още по-голяма скръб. 
„Само аз, Господи – казала тя със 
сълзи на очи, – съм мъртва и  без-
жизнена. Цялата природа те просла-
вя със своите плодове. Само аз съм 
бездетна като безводна пустиня. Ти 
си дарил на Сарра в старините й син. 
Чуй и мене. И аз ще Ти принеса роде-
ното от мене в дар, за да бъде благо-
словено в него Твоето милосърдие!“ 
И ето – ангел Господен застанал пред 
нея и  й казал: „Ано, твоята молит-
ва е  чута. Ти ще родиш благослове-
на дъщеря, заради която ще бъдат 
благословени всички земни родове. 
Чрез нея ще бъде дадено спасение на 
целия свят. Ще я наречеш Мария.“

На 9 декември светата Право-
славна църква чества празника Зача-
тие на света Ана. Девет месеца след 
това – на 8 септември – пречистата 
Дева се родила на света.

Като навършила три години, мал-
ката Мария била заведена да живее 
при Йерусалимския храм, където 
в  отделни килии живеели мъже, 
жени, девици, които посветили себе 
си изцяло на Бога. Те били предоб-
рази на бъдещите християнски мо-
наси и  монахини. В  тържествено 
шествие Ана се приближила с детето 
към храма. За да посрещнат Йоаким 
и Ана, с пение излезли из храма све-
щеници, начело с  първосвещеника. 
Ана поставила Мария на първото 
стъпало на храма, който имал 15 
високи стъпала. И  станало голямо 
знамение. От никого не водена, от 
никого не покрепяна, Дева Мария 
изкачила леко и  право всички стъ-
пала. Почуда се изписала по лицата 
на всички присъстващи.

На празника Рождество Богородич-
но се пее следната песен: „Рождението 
ти, Богородице Дево, донесе радост 
на цялата вселена, защото из тебе из-
гря Слънцето на правдата – Христос, 
нашия Бог, Който развърза клетвата, 
даде благословение и, като унищожи 
смъртта, дари ни вечен живот.“

14 септември,  
въЗдвижение на 
светия кръст господен 
(кръстовден)

На този празник вярващите се 
прекланят пред Животворящия 
Кръст, на който Спасителят понесе 
страдания заради спасението че-
ловеческо; на Кръста, като оръдие 
на Христовата победа над греха 
и  смъртта. Празникът е  установен 
във връзка със следните три съби-
тия:

Чудотворното явяване на св. 
Кръст на император Константин 
Велики. През 312 г. император Кон-
стантин Велики потеглил с войските 
си към Рим, за да спаси столицата 
от властта на тиранина Максентий. 
Силите му били по-малобройни 

и  затова той поискал подкрепа от 
Бога. Привечер, когато слънцето 
залязвало, Константин видял на не-
бето сияен кръст с  надпис „С  това 
ще победиш!“. Войниците видели 
същото знамение и  силно се упла-
шили, защото дотогава кръстът бил 
считан за лош предвестник, понеже 
бил използван като оръдие за позор-
но наказание. Вечерта сам Господ се 
явил в съня на императора и му за-
повядал да направи знаме, подобно 
на кръста, и да начертае кръстове по 
шлемовете и щитовете на войниците 
си. Константин изпълнил заповедта 
и в решаваща битка разбил войската 
на Максентий и влязъл тържествено 
в  Рим. Той разбрал, че победата му 
е  дадена от Господа. Затова, когато 
по-късно му издигнали статуя, запо-
вядал да поставят в ръката й дълго 
копие във вид на кръст и  да напи-
шат: „С  това спасително знаме спа-
сих и освободих този град от игото 
на тиранина“. 

Видението на кръста се повтори-
ло на Константин още два пъти. Това 
усилило до такава степен вярата му, 
че най-после се покръстил. Това не-
гово решение се затвърдило от фа-
кта, че майка му, царица Елена, била 
вече християнка. Тя и той са нарече-
ни равноапостолни, защото, подоб-
но на апостолите, разпространявали 
ревностно християнската вяра.

Празници и традиции

Рождество на Света Богородица, руска 
икона, Псков

икона от 17 в., Тревненска школа
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Намирането на светия Кръст на 
Голгота

През 326 г. царица Елена посетила 
светите места в  Палестина и  поже-
лала да открие светия кръст Госпо-
ден. Тогава патриарх на Йерусалим 
бил Макарий, който посрещнал ца-
рицата с подобаваща чест. Търсейки 
светия Кръст, царица Елена повика-
ла всички юдеи и те довели при нея 
един стар мъж на име Иуда. И той я 
завел на едно място, където се изди-
гал висок хълм, на който имало храм 
на богиня Венера. Царица Елена за-
повядала веднага да разрушат идол-
ския храм и  да започнат да копаят. 
Неочаквано се разнесло силно бла-
гоухание и на изток се открили Гро-
ба Господен и Голгота. Близо до тях 
били намерени три кръста, а  след 
това и гвоздеите.

Когато всички недоумявали кой 
е  Христовият Кръст, случило се по 
същото време да носят един мърт-
вец, за да го погребат. Тогава патри-
арх Макарий заповядал на носачите 
да спрат и  възложил един по един 
кръстовете върху покойника. Когато 
сложили Христовия Кръст, мъртве-
цът веднага възкръснал и се изпра-
вил жив. Царицата с  радост поела 
Честния Кръст, поклонила му се и го 
целунала. Архиепископ Макарий 
застанал на специално издигнато 
място и въздигнал високо кръста, та 
целия многоброен народ да го види.

Връщането на животворящия 
Кръст от персийски плен

В  614 г. персийският цар Хозрой 
завладял цяла Африка с  Египет 
и  Палестина. Той превзел Йеруса-
лим, разрушил църквите и заграбил 
много скъпоценности, заедно с кои-
то и Животворящия Кръст Господен. 

Войната продължила дълго. След 
като на византийския престол се 
възкачил Ираклий, той потърсил 
помощ от Бога, като заповядал на 
всички верни да бодърствуват в мо-
литва. Сам той също постел и  се 
молел. След това събрал цялата си 
войска и  сразил Хозрой. Хозрой се 
задължи да върне всички съкрови-
ща, заедно с Животворящия Кръст.

Всички християни в  Йерусалим 
излезли на Елеонската планина да 
го посрещнат. Императорът носел 
кръста, облечен в разкошни царски 
дрехи и  на главата с  царски венец. 
Пред портите на Голгота Кръстът 
бил задържан от невидима сила. 

Всички били изумени. Тогава патри-
арх Захарий видял ангел Господен 
и той му казал: „Не тъй нашият Гос-
под е носел тук тоя Кръст, както вие 
го носите!“ Императорът веднага 
снел от себе си венеца и багреница-
та и облякъл прости дрехи. С непо-
крита глава и бос внесъл в църква-
та Кръста Господен. Патриархът го 
поставил на предишното му място 
за радост и  утеха на целия христи-
янски свят.

26 октомври,  
св. великомъченик димитър 
солунски чудотворец 
(димитровден)

Св. велкикомъченик Димитрий 
Солунски бил родом от Солун. Баща 
му бил управител на града и  след 
смъртта му Димитрий заел неговия 
пост. Получил заповед да преследва 
християните, но вместо това започ-
нал открито да изповядва и  да учи 
всички на истинската вяра.

На връщане от поход на Изток, 
император Максимилиан спрял 
в Солун и поискал от Димитрий да 

се откаже от вярата си. Увещанията 
били напразни и затова го хвърлили 
в  тъмница. По това време в  цирка 
устроили тържества, на които Лий, 
прочут борец и любимец на импера-
тора, приканвал осъдените христи-
яни на борба и ги хвърлял в падина 
върху копия, забити с  острието на-
горе. Оръженосецът на Димитрий, 
Нестор, изпросил разрешение от 
господаря си да иде на борба – оти-
шъл и  захвърлил Лий в  пропастта. 
Затуй, по нареждане на императора, 
Нестор бил обезглавен, а Димитрий 
– прободен с копие.

Християните запазили мощи-
те на светеца. След като гоненията 
били прекратени, над лобното мяс-
то и  гроба на св. Димитър в  Солун 
бил построен малък храм. В  него 
ставали много чудеса. По-късно 
храмът бил разширен и  тогава на-
мерили нетленните останки на мъ-
ченика. От тях потекло благовонно 
миро и затова Църквата го нарекла 
Свети Димитър Мироточиви. Зара-
ди чудотворната сила на мощите му, 
св. Димитър бил почитан като по-
кровител на гр. Солун. Днес мощите 
му се съхраняват във великолепна 
базилика, издигната на мястото на 
малкия храм.

През 1185 г., по време на двуве-
ковното византийско робство, бра-
тята-боляри Асен и  Петър обявили 
в Търновград, че не признават пове-
че византийската власт. Това станало 
на 26 октомври, на храмовия праз-
ник на построената от тях църква, 
наречена на св. Димитър. Закриляни 
от него, въстаниците довели борба-
та за независимост и  възстановя-
ване на българската държавност до 
успешен край и поставили началото 
на Второто българско царство. икона, Андрей Рубльов, 14 в.

руска икона от 18 в.
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Р осен Иванов е роден в гр. Пер-
ник. Завършва специалност 

„право“ в  Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ и след ди-
пломирането си започва работа като 
адвокат. През октомври 2009 г. е на-
значен за съветник в  политическия 
кабинет на министър Божидар Ди-
митров. В списание „ЕК“, което або-
натите на „Роден глас“ ще получат 
заедно с този брой, е поместено об-

ширно интервю с  него, в  което той 
отговаря на редица важни въпроси, 
свързани с работата на Агенцията.

На първо място това са ролята 
на Агенцията и  нейното бъдеще. 
„Глобализацията, настъ-
пила в  края на 20-и  век, 
задължава всяка модерна 
държава да търси ресурс 
за връзка със своите по 
света. Примери като Изра-
ел и  Армения ни учат, че 
и  България е  в  състояние 
да изгради добре функцио-
нираща система, нещо, кое-
то започна с  основаването 
на Агенцията през 1993 г. 
и  продължи през 2009 г., 
със създаването на поста 
министър без портфейл, 
отговорен за провеждането 
на политиката спрямо бъл-
гарите в  чужбина. Бълга-

рите в  чужбина припознават Аген-
цията като своя. Мисля, че трябва 
да съществува и за в бъдеще, да раз-
ширява дейността си и да прерасне 
в министерство.“ 

З а д-р Ернст Юде, който пред-
почита да го наричат с българ-

ското му име Трифон, поместихме 
подробен материал в  бр. 2/2004 г. 
Майка му е  българка, а  баща му – 
германец. До деветата си година 
живее в София, където баща му пре-
подава немски в Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“. След 
1990 г. се отдава на благотворителна 

дейност. Прави щедри дарения из 
цяла България, на домове за сираци 
и възрастни хора, на болници и сто-
матологични кабинети. Медикамен-
ти, болнично оборудване, линейки, 
рентгенови апарати, зъболекарски 
столове. През 2003 г. оборудва зъ-
болекарския кабинет на 22-ро СОУ 
в  София, в  което е  учил като дете. 
Дарението включва всич-
ко – от цялостния ремонт, 
апаратурата и  доставката й 
от Германия, до заплатата на 
зъболекаря за 10 г. напред.

През пролетта на 2009 г. 
отваря галерия в  центъра 
на София. „Закрих я – казва 
той – защото разбрах, че хо-
рата в България, които раз-
бират от изкуство, за съжа-
ление нямат средства, за да 
си го позволят. Онези, които 
имат средства, нямат отно-
шение към изкуството.“

Личната му колекция от графики 
и картини, ще се превърне в пътува-
ща благотворителна изложба, печал-
бите от която ще бъдат предоставе-
ни на децата от Дом за сираци „Св. 
Николай“ на отец Иван в Нови Хан.

Понастоящем Трифон е в гр. Еле-
на и  търси начини да бъде полезен 
и на този град. 

на 31 май, за ПРедседател на 
дъРжавната аГенция за Бъл-
ГаРите в  чужБина Беше на-
значен Росен иванов. в  ин-
теРвюто за сПисание „ек“ той 
заявява, че „дейността на 
аГенцията е  мисия, осоБено 
важна в  днешния ден, коГа-
то е  налице нова емиГРация 
и  втоРо Поколение Потомци 
на тази емиГРация, Родени 
в чужБина. не Бива да ПРоПус-
каме шанса да им ПомоГнем 
да останат БълГаРи.“

ПРез ПРолетта на 2009 Г., д-Р 
еРнст юде, ГРажданин на ГеР-
мания от БълГаРски ПРоизход, 
откРи в  центъРа на софия Га-
леРия с твоРБи на изкуството. 
в кРая на това лято я закРи. ко-
лекцията му от ГРафики и каР-
тини ще Бъде тРансфоРмиРана 
в  Пътуваща БлаГотвоРителна 
изложБа.

Да съхраним доброто 
и да го подобрим

Благотворителна изложба 
за сирачетата на отец Иван

Георги Първанов със съпругата си в галерията
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На 20.07.2010, няколко месеца след смъртта на съпругата си, почина 
инж. Борис Каменов, к.т.н., дългогодишен председател на Българ-
ската културно-просветна организация и  автор на съвременната й 
структура.
Борис Каменов пристига, за да следва в Братислава, Чехословакия, 
по време на Втората световна война. За участие в нелегалното дви-
жение е затворен от нацистите и посреща края на войната в затвора. 
След приключването й се премества в Прага, където завършва висше 
образование, специалност „строително инженерство“. Сключва брак 
и му се раждат му две дъщери. Започва работа в Академията на на-
уките, където постепенно става доцент и кандидат на техническите 
науки. В продължение на дълги години е заместник директор на зве-
но Аplikovaná zemní mechanika в Академията.
През седемдесетте години на миналия век е избран за председател 
на Българската културно-просветна организация. Под негово ръко-
водство, на събрание на 21.10.1978 г., е създаден Съвет на председа-
телите на българските кул-
турно-просветни клубове, 
чиято цел е да координира 
дейността на Клубовете 
в страната. Създадената от 
него структура съществу-
ва до днес. „За мен – каза 
той няколко месеца преди 
смъртта си – това беше 
работа, която трябваше да 
се свърши.“
Погребението му се състоя 
на 28.07.2010 г. в кремато-
риума „Мотол“ в Прага.

На 28 август 2010 година по-
чина Тодор Бойчев Бойчев, 
грижлив баща, съпруг и дядо, 
истински българин, член и ос-
новател на Клуба.
Тодор Бойчев е  роден през 
1923 г. в с. Левочево, Смолен-
ско. През 1957 г. съдбата го до-
вежда в Чехия, където присти-
га въз основа на договор, като 
строителен работник-май-
стор. Работи в  строителната 
организация Pozemní stavby 
в градовете Мост, Дечин, Лит-
винов и Прага.

Беше истински българин, който със своята скромност и упоритост до-
принесе много за сплотяването на нашите сънародници и то не само 
там, където работеше, но и вътре в самия Клуб. Със своята скромност 
и  подход помагаше на всеки, който се е  обръщал към него, без да 
повиши глас или да откаже.
Членовете на семейството му и членовете на Клуба се простиха с него 
в гр. Дечин, където беше погребан.

инж. Борис каменов

тодор Бойчев Бойчев

В началото на лятото изтече мандата на посланик Здравко Попов. По-
сланик Попов предаде акредитивните си писма на 30.05.2006 г. В на-
стоящия момент няма назначен нов посланик и Посолството се упра-
влява от Марин Йовчевски, в качеството на временен ръководител.
Приключи мандатът на завеждащия Консулската служба Данчо Ми-
чев. От 16 септември на поста е назначена Елеонора Георгиева.

промени в Българското 
посолство в прага

Бившият посланик Здравко Попов

Марин Йовчевски

Бившият консул Данчо Мичев

Елеонора Георгиева (в средата)
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С къпи читатели,
През тази година екипът 

на „Роден глас“ празнува малък 
юбилей: навършват се пет години 
от началото на 2006 г., когато поех-
ме работата върху списанието. 
По този повод започнахме да 
търсим подходящ начин, чрез 
който да отбележим годиш-
нината и да ви зарад-
ваме.

Изразът „и сам во-
инът е  воин“ (дори 
когато „воинът“ 
е  малък екип) е  ве-
рен само донякъде. 
Идва момент, ко-
гато става ясно, че 
воинът си е  воин, 
а  армията – армия. 
Ето защо се обърнахме за 
подкрепа и съдействие към 
Държавната агенция за бъл-
гарите в  чужбина. Бяхме чути 
и с този брой ще получите малък 
подарък, с който да отпразнуваме 
юбилея. Надяваме се да ви хареса! 

1/ броеве на списание „ЕК“ – из-
дание на Държавната агенция, пред-
назначено за българите, живеещи 
извън границите на България.

2/ по един филм от DVD колек-
цията „Златни български филми“.

Подаръците са предназначени за 
всички верни абонати, които от са-
мото начало ни подкрепят и ни вяр-
ват. Екипът на списанието благода-
ри на тях и на Държавната агенция 
за българите в чужбина. 

„Златните български филми“ за вас!

Държавната агенция за българите в чужбина 
предостави за вас:
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