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И знизва се и  месец декември 
2010 година. Как мина това 

време, Господи? Кога отлетя и  тази 
година? Заети с решаването на про-
блеми, не забелязваме, че покрай 
тях времето отминава и  онова, 
с  което го запълваме, са крамоли, 
които отдавна са минали границата 
на благоразумния спор и са се пре-
върнали в  безсмислени разправии. 
И участниците се разделят на групи, 
в  които по-откритите се бият, по-
страхливите се крият, а  останалите 
са тръгнали на кръстоносни походи 
и водят Свята война. И все за едно 
и  също – кой да води бащина дру-
жина.

Сякаш не се замисляме дори, че 
животът е  твърде кратък, за да го 
полагаме в  жертва на безсмислени 
битки. И че докато ги водим, не само 
времето минава (ниже се ли, ниже), 
но и хората се отдръпват и от члено-
ве и съратници се превръщат в сим-
патизанти, а  след това в  неутрални 
– разбирай незаинтересовани.

Защо сме толкова озлобени? Сле-
пи и глухи, не чуваме и не виждаме. 
За сметка на това пишем! – отворе-
ни писма, и-мейли, „информации“. 
И  хората още повече се отдръпват 
и още повече се затварят. Всеки има 
свои грижи, да познавате някого, 
който търси чужди?

Когато след 2000-ата година в Че-
хия излезе Законът за национал-
ните малцинства, именно поради 
кавгите ни не бяхме включени сред 
официално признатите малцинства. 
Постепенно изгладихме нещата, из-
воювахме си уважение и признание. 

Включиха ни и  по този начин ни 
поставиха на едно ниво с  поляци, 
словаци, германци, унгарци – все 
народи с висока култура, чиито мал-
цинства в  Чехия са доказали поло-
жителния си принос за развитието 
й. Получихме право на свой пред-
ставител в  Комисията за малцин-
ствата към Чешкото правителство, 
делегирахме представители в отдел-
ните комисии към Министерството 
на културата, чешкото национално 

радио и  телевизия. Започнаха да се 
утвърждават, да получават субсидии 
и да работят дружествата в различ-
ните градове из цялата страна.

Навремето, членството в  (един-
ствената, наистина) Българска ор-
ганизация в  Чехия и  още повече 
в нейния Управителния съвет, беше 

въпрос на чест. Днес, грубо казано, 
желанието за включване в ръковод-
ството на някое сдружение е резул-
тат на материален интерес или ре-
шаване на сметки.

Българската организация, като 
наследник на „Българска седянка“, 
по всяка вероятност е  най-старото 
българско сдружение в Европа. През 
2010 г. отпразнувахме 130 години от 
основаването й. През този повече от 
век е имало години на застой и упа-

дък, както и  години на богата дей-
ност и осмислено съществуване.

Нека на прага на новата 2011 
година си пожелаем тя да бъде от 
онези, които са се записали с  хуба-
во и хората я споменават с топлина 
и умиление, започвайки с думи като: 
„Ех, а помните ли, когато...!“ 

Годините и разправиите се 
нижат, 
нижат, 
нижат...

1 1
ДА НИ Е ЧЕСТИТА !
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за 130-годишНиНата от 
осНоваваНе На „бългасКа 
седяНКа“ ПисахМе 
и говорихМе доста. 

Тържествата по случай годиш-
нината протекоха паралелно с  4-ия 
Събор на българите в Европа, който 
се състоя от 20 до 23 май. Присъства 
официална делегация от България, 
водена от Цецка Цачева, председател 
на Народното събрание. Най-важна-
та част на Събора – поклонението 
пред паметта на Св. Св. Кирил и Ме-
тодий отново ни събра в Микулчице, 
този път и пред паметника, който от-
крихме по време на Събора през ми-
налата година.

Точната дата на официалното ни 
признаване като българско земля-
чество по чешките земи е  4.12.1880 
г. Декретът за учредяването на „Бъл-
гарска седянка“ е издаден от австро-
унгарските власти. За първи пред-
седател е  избран Васил Атанасов, 
а в ръководството се включват Илия 

Илиев, Владимир Шах, Карел Лукаш, 
Ян Мърквичка и  др. През 1881 г. 
сдружението вече има над 80 членове 
и  се превръща в  притегателен цен-
тър за българските студенти в Чехия. 
Събранията обикновено се провеж-
дат под портрета на Г. С. Раковски 
в  кафене „Славия“ срещу Народния 
театър. Уставът на дружеството, из-
работен от Ян Мърквичка, включва 
обучение и усъвършенстване на бъл-
гарския език и изграждане на взаим-
ност между чехи и българи.

съборът в рожеН беше 
събитие, НеЧуваНо 
и НевиждаНо По своите 
Мащаби. 

На поляната край Роженския ма-
настир в Родопите се събраха десетки 
хиляди хора – българи от страната 
и  сънародници от цял свят. Държав-
ната агенция за българите в чужбина 
организира за нас, българите зад гра-
ница, кръгла маса в хотел „Панорама“ 
– Пампорово. Там бяха отседнали и де-
легатите, които участваха в  събора. 
Атмосферата беше неописуема. Запоз-
нахме се с много наши сънародници, 
срещнахме се с депутати и министри, 
разгледани бяха много въпроси, въл-
нуващи българите зад граница. Срещ-
нахме се и с премиера на прехода Иван 
Костов. Може би най-вълнуващото 
преживяване беше срещата с  прези-
дента Петър Стоянов в  Смолянския 
театър. Той разговаря с нас в продъл-
жение на час и  половина, след което 
на прекрасния смолянски площад ни 
изненадаха с превъзходен концерт.

Жалко е, че подобни изяви са 
твърде скъпи, защото има необходи-
мост от още една, която отново да ни 
събере.

идеята за създаваНе 
На съюза На българите 
в евроПа 

възникна спонтанно по време на 

Събора в Микулчице. Разрешението 
на Министерството на вътрешните 
работи пристигна на 2.12.2000 г. Пър-
воначално беше създаден като Меж-
дународен съюз на българите в Сред-
на Европа. На заседание на 28.03.2008 
г. в  Будапеща прерасна в  Съюз на 
българите в  Европа. Седалището му 
е  в  Прага – там, където е  Домът на 
българите в Чехия.

Идеята за създаване на Съюза 
беше посрещната с  възторг и  одо-
брение, както от страна на Тодор 
Кавалджиев, вицепрезидент на Бъл-
гария, така и от доц. Пламен Павлов, 
председател на Държавната агенция 
за българи в чужбина. Както изтъкна 
Марин Жабински, секретар на Дър-
жавната агенция, „една такава орга-
низация, която не е правителствена, 
не е партийна, не изисква етнически 
и  религиозни принципи, има въз-
можност да се превърне в  истински 
партньор на българската държава“.

Ръководството на Съюза е на ро-
тационен принцип. Първият предсе-
дател беше Дими Димов от Словакия. 
Днес председател е  Антон Стамбо-
лийски. 

Заедно с иЗминалата 2010 Година се иЗниЗаха и тРи Годишнини, всяка от която със своето Зна-
чение и отЗвУк: 130 Години от основаване на „БълГаРска седянка“ – пъРвото БълГаРско сдРУжение 
по чешките Земи, 10 Години от свикването на пъРвия Голям БълГаРски съБоР в Рожен и 10 Години 
от УчРедяване на съюЗа на БълГаРите в евРопа. всяко от тях Бележи стъпка в РаЗвитието на живо-
та на БълГаРите Зад ГРаница.

Три грандиозни годишнини
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150 човека 
събра 
Никулден 
в Бърно

П рисъстваха представители на 
всички възрастови групи – 

от бебета до спрели да броят годи-
ните. Всички, които в  забързаното 
ежедневие нямат време да се видят, 
сега си поговориха и  потанцуваха. 
Главен организатор беше Българ-
ското културно-просветно сдруже-
ние в Бърно и неговият Управителен 
съвет – Сашо Белков, Крум Митов, 
Георги Георгиев и Георги Жилев. Ве-
черта откри Иван Белков.

Главната програма изнесе специ-
ално поканената от България група 
„Каприз“. Групата изпълни и  тра-
диционните „Бургаски вечери“, 
тъй като, както каза Райчо Велев: 
„Празник на Бургас е, все пак, пък 
ние сме си от Бургас!“. В програмата 
участва и танцов състав „Китка“ от 
Бърно и както с гордост отбелязаха 
присъстващите: „Когато тропнат – 
личи, че са българи!“

Овации получи и  томболата, ук-
расена с две произведения на изку-
ството – празнична торта с пожела-
ние за щастие, приготвена от Геци 
Сикорова и къщичка от меденки от 
Ярослава Доброволна от село Рапо-
тице, чиито внучки Елишка и Анич-
ка танцуват в „Китка“. 

цифРата не Би тРяБвало да иЗ-
ненадва никоГо, който малко 
от малко поЗнава живота на 
БълГаРите в  БъРно. точно тол-
кова (плюс – минУс!) от ГРада 
и околността се съБРаха на 11 
декемвРи, За да отпРаЗнУват 
никУлден в тРадиционния хо-
тел „слован“.
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Коледа и нейните традиции

В началото на програмата Мариа-
на Новотна, председател на „Бъл-

гарска беседа“ и  един от основните 
организатори, представи с  няколко 
думи на чешки език Коледните тра-
диции в  България, а  след това отец 
Пламен Ангелов извърши водосвет. 
Словото на отеца ни върна за 15 ми-
нути в Родината, и макар обстановка-
та да не бе църковна, не беше трудно 
да си припомним за какво, всъщност, 
е  Коледа. И  че в  дните на Коледния 
пост, основното не е  въздържанието 
от блажна храна, а пречистването на 
духа, покаянието, смирението, бла-
годеянието и  благотворителността. 
Разбира се, не всеки е готов да чуе сло-
вото Божие и сред нас има хора, които 
свързват Коледа единствено с отрупа-
ни трапези.

За трапезата и  всичко останало, 
свързано с коледните традиции, гово-
риха учениците от БСОУ „Д-р Петър 
Берон“ в Прага. Карина и Мартин от 
12-и клас и Мария от 10-и ни запозна-
ха с народните обичаи и ритуали в раз-
лични краища на България на Бъдни 
вечер. Припомнихме си какво е  бъ-
дник, колко на брой и вид са постните 
ястия, защо трапезата се слага върху 
слама и не се вдига до сутринта, какви 

месец декемвРи е пРаЗничен и не са малко тъРжествата, посветени на коледа, пРовеждани още 
пРеди самите коледни пРаЗници. такъв е слУчаят и с тъРжеството, оРГаниЗиРано от сдРУженията 
„БълГаРска Беседа“, „БълГаРска пРавославна оБщност в чехия“ и БълГаРския кУлтУРно-пРосветен 
клУБ в пРаГа, което се пРоведе на 10 декемвРи в дома на малцинствата. тъРжеството си Бе поста-
вило За цел да съБеРе под един покРив пРедставители на БълГаРското и  на дРУГи малцинства 
и така, оБединени, да РаЗкажем За своите коледни тРадиции. доколко Успя?

Всички желаещи бяха сурвакани

Отляво надясно: Агенс Кутас, Мариана Новотна и Силвия КръстеваКарина, Мартин и Мария
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символи се поставят върху боговицата 
и какви гадания за предстоящата годи-
на се извършват по Коледа и Нова го-
дина. А след това…влязоха сурвакар-
четата. Маргарита и Влади от 5-и клас, 
облечени в красивите ни народни но-
сии, не само показаха традиционната 
сурвачка от дряново дърво, украсена 
с  пуканки, вълна и  цветни панделки, 
но и  сурвакаха, пожелавайки здраве 
и берекет, „пълна къща“ и „късмет“! 

Както се оказа от разказа на следва-
щата участничка, Коледните традиции 

си приличат. Макар и на неперфектен 
чешки, унгарската певица и  цигулар-
ка Агенс Кутас разказа за обичаите 
в  своята страна. И  след това засвири 
на цигулка и  изпя Коледни народни 
песни. Удивително е как човек не раз-
бира думите на един толкова труден 
език като унгарския, и  въпреки това, 
от музиката чувства кога в песента се 

говори за Святата нощ, кога за очак-
ванията за добра година на стопанина 
и кога за надеждите и сънищата на де-
войката. (Поне аз това усетих, слушай-
ки чудесните песни!)

След унгарските традиции, Тисия 
Балиайева, представителка на руското 
малцинство, ни запозна със своите. Е, 
дори не беше нужно да се мъчи с чеш-
кия език, вероятно на руски бихме я 
разбрали даже по-добре. Оказа се, че 
традициите в  дореволюционна Русия 
са съвсем като нашите – строг пост, се-

мейна Бъдни вечер, а след това – праз-
ници, балове и народни увеселения 12 
дена поред.

За съжаление, поради липса на вре-
ме, бе съкратено участието на Росен 
Михайлов с български песни в съпро-
вод на хармоника. Гостите бяха пока-
нени в кафенето на Дома, където бяха 
представени (и можеха да се опитат!) 

почти всички типични за трапезата на 
Бъдни вечер и Коледа ястия – постни 
сърми, баница със сирене, тиквеник, 
локум, различни питки и  кифлички, 
разнообразни салати. А от напитките 
– червено вино и кайлъшка ракия, ли-
монада и…боза!

Веднага след като гостите позасити-
ха глада си, а на малкото чуждоезични 
беше обяснено какво точно е „баница“ 
и „сърми“, започна тегленето на томбо-
лата и по-младите се върнаха в залата, 
а  по-възрастните разтвориха душите 
си и под съпровода на един акордеон 
си припомниха своята младост с  по-
мощта на стари градски песни.

Най-нетърпеливи за подаръци 
и  награди са, разбира се, децата и  за 
тях, освен шоколадов Дядо Коледа, 
имаше и награди от томболата – шоко-
ладов адвентен календар, йо-йо, клю-
чодържатели и „Библия за деца“, както 
и други дребни сувенири. Възрастните 
спечелиха бутилки шампанско, бъл-
гарски и чешки книги, картини, чанти, 
часовници, бележници.

Силвия Кръстева, заместник-пред-
седател на „Българска православна 
общност в  Чехия“ документира ця-
лото събитие и още на следващия ден 
изпрати снимките за интернет-стра-
ницата на Българското училище.

Много от присъстващите сметнаха, 
че тържеството има ред недостатъци. 
Но може би все пак най-важното беше, 
че три български сдружения в Прага се 
обединиха и организираха вечерта за-
едно. И всеки помогна с нещо – имаше 
богата томбола, за която много хора 
помогнаха, а  традиционната трапеза 
също беше заслуга на всички. И който 
дойде – не съжали.

Това е  добро начало, нали? За да 
имаме желание и догодина да посрещ-
нем Коледа заедно! 

Едно старо българско поверие гласи, че според 
това какъв човек пръв влезе в къщата на Игнаж-
ден – такава ще бъде цялата година. Ако се съ-
образим с  него, значи цялата следваща година 
на Българския клуб в Прага трябва да е хубава, 
тъй като именно за тази дата беше определена 
срещата на неговите суперсеньори, тоест навър-
шилите 80 години членове и  симпатизанти. На 
20 декември те се събраха, за да се видят и поз-
дравят с настъпващите коледни и новогодишни 
празници.

„Животът е като река“ – обърна се към тях Антон 
Стамболийски, председател на Клуба и допълни, 
че събитията идват и си отиват и на хората не им 
остава друго, освен да ги посрещат и да се радват 
на живота. В края на думите си той прикани към 
едноминутно мълчание в памет на онези, които 
вече не са сред нас.
По време на последвалия обяд, Христо Христов 
прочете няколко стихотворения, посветени на 
хубавата среща.

На игнажден в българския клуб
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В сяко от събитията имаше свой 
характер и смисъл. Дискотека-

та се състоя в традиционното заве-
дение на Пилзенския клуб – „Nová 
hospoda“. Събитието, както е  ясно, 
събра най-вече младите хора, а  за 
тяхното настроение се грижеше 
българският дисководещ Станимир 
Иванов, който в  момента – както 

толкова много млади българи – 
е тръгнал по света да си търси къс-
мета.

Литературните вечери се провеж-
дат вече четвърта година. Всяка от 
тях е посветена на автор или период 
от време и  текстовете се четат по-
следователно на български и  чешки 
език. Последното издание на вечери-
те беше на тема „Швейк и Бай Ганьо 
тръгват по света“. Участваха тради-
ционно Таня Мандикова, главен ор-
ганизатор, Ивана Хоракова, дирек-
тор на библиотеката и Иржи Хлобил, 
журналист и  общественик. Те про-
четоха пасажи от „Приключенията 
на храбрия войник Швейк“ и  „Бай 
Ганьо“. В коментара си за българската 
литература, Ивана Хоракова изказа 

съжалението, че толкова малко бъл-
гарски автори се превеждат понасто-
ящем в Чехия, а при това има толкова 
много, които заслужават внимани-
ето на чешката общественост. Към 
края на вечерта, когато стана ясно, че 
липсва музикален съпровод, Юрий 
Хаджиев, бивш член на Пилзенска-
та опера предложи да изпее някол-
ко български песни, с което зарадва 
всички присъстващи.

Коледната вечер по традиция 
беше посветена на всички, малки 
и  големи. Състоя се също в  заве-
дението „Nová hospoda“. Вечерта 
имаше хубава българска гощавка 
с  традиционни ястия, донесени от 
присъстващите и музикален съпро-
вод – акордеонист, професионален 
музикант от Белоградчик, дошъл да 
търси работа в Пилзен.

В  сърцето на всички събития 
е  един и  същ човек – Таня Манди-
кова, която познава много българи 
в  Пилзен не само като председател 
на Пилзенския клуб, но и покрай ра-
ботата си на консултант в  Пилзен-
ския клон на работещата под егидата 
на католическата църква „Diecézní 
charita“. Достатъчно е  да споменем 
мотото на организацията, за да си 
припомним какво е  благотворител-
ност: „Нямаме много, но достатъч-
но, за да го разделим с вас“. Органи-
зацията печели държавен конкурс за 
обслужване на имигранти и  бегъл-
ци. Таня споделя, че покрай работа-
та си се е запознала с много българи 
с  най-различни професии. Работе-

щите в  Пилзен българи сигурно са 
над 2000. „Много от тях работят на 
поточните линии“ – въздъхва Таня.

В  рамките на работата си 
в  „Diecézní charita“, Таня участва 
и в изнасянето на лекции в чешките 
училища, които целят запознаване-
то на учениците с  чуждите държа-
ви в рамките на необходимостта от 
интеграция на емигрантите. „Раз-
казваме на децата за нашата работа, 
за проблемите, с  които идват ими-
грантите – за да не се страхуват от 
тях. Винаги участва и  човек от съ-
ответната държава. За тези лекции 
получих от Българския културен 
институт в Прага рекламен филм за 
България и аз разказвам за истори-
ята, културното наследство, иконо-
миката и  хората; за турското роб-
ство и  църквите, които е  трябвало 
да се издигат най-много един метър 
над земята. За големите ни градове 
и Черноморието.“

На годишния бал на градската уп-
рава, Таня Мандикова беше избрана 
за негово Ангелче сред кандидати от 
цяла Чехия. 

в кРая на есента и началото на Зимата, БълГаРският кУлтУРен клУБ в пилЗен оРГаниЗиРа тРи съБи-
тия, които съБРаха всички желаещи от БълГаРската оБщност. най-напРед, на 6 ноемвРи, младе-
жите се РаЗвихРиха на Балканска дискотека, наРечена сРеща на БълГаРо-чешкото пРиятелство. 
на 11 ноемвРи, в БиБлиотеката „Studijní a vědecká knihovna PlzeňSkého kraje“, се състоя поРедно-
то иЗдание на пилЗенските литеРатУРни вечеРи, а на 18 декемвРи отпРаЗнУваха коледа.

Малките – големи събития в Пилзен

дНи На българсКото КиНо 11.–13. 2. 2011 

„мисия лондон“ • „стъклената Река“ • „стъпки в пясъка“

КоНцерт На голяМата Певица ЙордаНКа христова
инфоРмация на: www.bki.cz
и на телефон: 233 326 862
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С месен хор „Черноморски зву-
ци“ е създаден през 1914 г. От 

дванайсет години негов ръководи-
тел и диригент е Валентина Георги-
ева. Хорът е  аматьорски, но въпре-
ки че мотивацията на членовете му 
е любовта към музиката, репертоар-
ът им е сложен и респектиращ. Как-
то със (заслужена) гордост изтъква 
диригентката му, „опитваме се да 
поддържаме ниво, защото, колкото 
и  животът в  България да е  труден, 
светът не спи, развива се и ние също 
трябва да се движим.“ Освен с  ре-
пертоара, хорът печели и с модерна-
та си визия, тъй като разчупва ста-
тичното присъствие на сцената и си 
позволява движение. Както изтъква 
Валентина Георгиева, „в  Прага това 
може би е често явление, но българ-
ските хорове рядко си го позволя-
ват.“

Произведенията, които хорът из-
пълни на фестивала, бяха девет на 
брой, от които шест български, на 
Стефан Драгостинов, Тодор Попов, 
Николай Стайков и Александър Та-
нев. Участието в  конкурсната про-
грама на фестивала е  по желание. 
„Въобще не поставихме участието 
си в  нея под въпрос – споделя Ва-
лентина Георгиева. – Винаги участ-
ваме. Тук се състезаваме в две кон-
курсни програми: за фолклорно 
изпълнение и  за най-добър смесен 
хор.“

Както всяка година, жури-
то е  в  много респектиращ състав. 
Включва величия от Прага, Герма-
ния и Италия. Хора, които са едно-
временно диригенти, композитори 
и  теоретици с  професорски титли, 
което говори за високото ниво на 
фестивала. Хоровете също са силни. 
„Самият факт, че участва Индонезия 
– казва Валентина – подсказва на 
посветените много. Страната е сред 

силните днес. С  колегите се шегу-
ваме, че където и да сме участвали, 
никога не е  имало лесен конкурс 
и случайни хорове. Ако някой някъ-
де организира най-трудния конкурс 
– ние ще сме абонирани.“

Bohemiaticket кани „Черноморски 
звуци“ за участие няколко пъти, но 
все нещо се случва. Тазгодишното 
им участие също е  поставено под 
въпрос в  момента, когато месец – 
два преди пътуването се оказва, че 
и  двете сопранистки са бременни 
и не могат да пътуват, а третото со-
прано току-що ще е родило и също 
няма да може да пътува. В този мо-
мент хорът взема решение да им 
осигури самолетни билети. „Ето как 
стана, че са тук – заедно с бебето на 
60 дена в качеството си на най-мал-
кия участник на фестивала.“

Успехите на хора със сигурност се 
дължат и на тяхната диригентка. Ва-
лентина Георгиева е родена в Хаско-
во. Завършила е Академия за музи-
кално и танцово изкуство в Пловдив 
и  специалност хорово дирижиране 
в  Софийската консерватория „Пан-
чо Владигеров“. Когато й предлагат 

диригентството на „Черноморски 
звуци“, най-напред отказва, а  след 
това решава „само да отиде да про-
вери“. И  остава там до днес, вече 
дванайсет години. „Убедена съм, че 
именно това е пътят, който е трябва-
ло да поема“ – казва.

За хора това е  единайсетото зад-
гранично пътуване. „Пътуванията 
ни са възможни единствено и благо-
дарение на абсолютната подкрепа на 
община Балчик – споделя Валенти-
на. – Имаме и спонсори, но голяма-
та сума се осигурява от Общината. 
И искам да изтъкна, че тя го прави 
не само за нас, а за всички състави, 
които представят българската кул-
тура зад граница. Откакто започнах 
да работя в Балчик, се смениха три-
ма кметове и никой от тях не е казал 
„Край! Дотук!“

На „Praga cantat“, хор „Черномор-
ски звуци“ спечели злато в  катего-
рия „Фолклор“ и сребро в категория 
„Смесен хор“. Не по-малко призна-
ние е, че измежду 400 певци, имен-
но Валентина Георгиева е  избрана 
за изпълнител на задължителната 
песен на заключителния концерт. 

„Praga cantat“ е  междУнаРоден хоРов фести-
вал, чието начало е поставено пРеЗ 1986 Г. оРГа-
ниЗиРан е  ежеГодно от boheMiaticket. иЗвестен 
е с високото ниво на Участващите аматьоРски 
хоРове и компетентното жУРи, съставено от Рес-
пектиРащи с името си светила. пРеЗ таЗи Година 
фестивалът се пРоведе от 29.10. до 1.11. в  дома 
на желеЗничаРя. За Участие в  неГо от БълГаРия 
пРистиГна смесен хоР „чеРномоРски ЗвУци“ от 
Балчик. въпРеки Голямата конкУРенция, хоРът си 
Замина с един Златен и един сРеБъРен медал.

Хор от Балчик 
на фестивала 
„Praga cantat“
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И ва Владимирова е родена в Со-
фия. Завършила е  живопис 

в  Националната художествена ака-
демия. След завършването си тво-
ри и  преподава в  няколко училища 
и  академии. Днес работи като щатен 
преподавател по живопис в Нов Бъл-
гарски Университет. Автор е на самос-
тоятелни изложби в  София, Париж 
(1991 г.), Виена (2001), Каварна (2002), 
Братислава (2005), Берлин (2005), Тро-
гир, Хърватия (2008). Участва в над 60 
колективни изложби из цяла Европа 
от 1988 г. Нейни творби са собстве-
ност на галерии не само в България, но 
и в Швейцария, Австрия и Франция.

В Художествената гимназия сте 
била шампион на математическите 
олимпиади. Наистина ли виждате 
връзка между математиката и из-
куството?

Рисуването и  матаматиката имат 
много общо. Съответствията в  мате-
матическите закони са много близки 
до съответствията на тоновете в кар-
тината. Можем да възприемаме хар-
монията като музика за сетивата, но 
в  същност това е  едно решено мате-
матическо уравнение. Математиката 
е съответствието и численият израз на 
дадено произведение в изкуството.

Какво е  онова, което Ви кара да 
посегнете към четката?

Изкуството, както и всичко онова, 
с  което се занимаваме, нашите про-
фесии, са начинът да изразим себе си. 
При мен този начин е рисуването. За 
мен освен това то е и опит за диалог 
с хората. Картината е съчетание между 
твореца и зрителя. В процеса на съз-
даването й има един момент, в който 
трябва да я видя с  очите на зрителя. 
Това не е толкова лесно, защото я виж-

дам със собствените си очи, в  които 
някои разстояния са скъсени и  виж-
дам неща, които остават скрити за 
другите. Ако искам да упражня диалог, 
трябва да я видя чрез техните очи.

Хората обаче не „виждат“ света 
еднакво. Към кого отправяте пока-
ната?

Всеки художник има различна 
публика. Колкото по-наподобително 
рисува, колкото повече клишета из-
ползва – толкова по-голяма публика 
има. И обратното – колкото по-нераз-
гадаем и сложен за разчитане е светът, 
който изгражда – толкова публиката 
намалява. Общото е, че трябва да има 
чувство. Когато има чувство, тогава 
ключът е  налице и  зрителят може да 
влезе в  картината. Друг е  въпросът 
дали ще го направи – дали няма да я 
отмине, дали ще си направи труда да 
я разбере. Според това, което виждам 
в  днешното общество, мисля, внима-
нието на зрителя се концентрира вър-
ху ужаса, шока, труповете и бликащата 
кръв – в общи линии все патологични 
отклонения. Онова, което аз изповяд-
вам е, че трябва да привлечем зрителя 
чрез живота и  светлината, тъй като 
именно животът, а не смъртта, е част 
от неговата божествена същност.

Живот и смърт – силни понятия. 
Откъде черпите вдъхновение, за да 
ги превъплътите?

От природата – засега. Не знам как-
во ще стане в бъдеще. Ходя на пленери 
и ставам зрител на някакво необикно-
вено явление – завалява дъжд, изгря-
ва слънце, духва вятър. И виждам как 
нещата се променят. Стават красиви, 
значими, пречистващи и  в  този сми-
съл започвам да рисувам. Един от мо-
ите цикли се нарича „Не се обръщай 

назад“, защото мисля, че човек трябва 
да живее не в миналото, а в сегашно-
то. Друг цикъл – „Часът на елфите“ – 
отразява моментите, когато нещата 
са придобили известна приказност. 
Зашеметяват ме панорамните гледки, 
в  които мощта на природата действа 
така величествено, че понятието Бог 
става реален факт.

Има ли го? Бог имам предвид.
Да. Аз вярвам. Директно мога да 

кажа, че вярвам в Бог, в онази суперси-
ла, която сътворява света.

Каква лична емоция вложихте 
в тази изложба?

Тя е  много важна за мен, защото 
е нещо като мой рапорт пред Ян Мър-
квичка. Завършила съм Художестве-
ната академия, където той е препода-
вал и в работите си развивам нещо от 
онова, което той ни е  завещал. Мър-
квичка е  невероятна личност, която 
означава много за мен. Изложбата ми 
в Прага е като отчет пред него и аз съм 
взела, както по-стари свои картини, 
така и  последни писъци и  няколко 
съвсем непоказвани. Реших да ги из-
ложа тук не само предвид личните 
си вълнения, но и предвид нивото на 
Прага. Това е европейско ниво и явя-
ването тук, въпреки клишето, което 
ще използвам, е провокация. 

на 2 ноемвРи, БълГаРският 
кУлтУРен инститУт в  пРаГа 
пРедстави пРед чешката оБ-
щественост твоРчеството на 
още един съвРеменен БълГаР-
ски талант – хУдожничката 
ива владимиРова. иЗложБата 
й „кооРдинати и  иЗмеРения“, 
откРита в ГалеРията на инсти-
тУта, включваше 25 платна 
с  пейЗажи и  аБстРактни ком-
поЗиции.

Диалог  
със зрителя 
и с неговата 
същност
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Е дин от инициаторите на фору-
ма е Българският културен ин-

ститут в Прага, който представи три 
български филма: документалният 
„Срещу течението“, на режисьор-
ката Златина Русева и  игралните 
„Дзифт“, на Явор Гърдев и „Източни 
пиеси“ на Камен Калев. Преди про-
жекцията на първия филм, „Срещу 
течението“, главният организатор 
на филмовия форум, директорът 
на Румънския културен институт 
Мирча Дан Дута, представи офици-
алния гост на фестивала от българ-
ска страна, режисьорката Златина 
Русева, която след прожекцията на 
филма си участва в  дискусия със 
зрителите.

Филмите „Дзифт“ и  „Източни 
пиеси“ са познати на пражките лю-
бители на български филми, тъй 
като бяха прожектирани в  рамките 
на Кинопанорамите на Българския 
културен институт.

„Срещу течението“ на Златина 
Русева отразява първия Дунавски 
музикален фестивал, иницииран от-
ново от Златина Русева и  проведен 
на кораб, пътуващ срещу течението 
на Дунав, от България до изворите 
на реката в  Германия. Виртуози от 
девет крайдунавски страни сътво-
ряват едно произведение, което не 
съществува извън това пътуване. 
От България това са са музиканти 
като Иво Папазов-Ибряма, Теодо-

сий Спасов, Стоян Янкулов и Елица 
Тодорова.

Филмът е  за музиката и  за това 
как хората могат да се разбират чрез 
нея. Според думите на режисьорка-
та, идеята за фестивала и  филма се 
ражда при едно от завръщанията 
й в  България (от 1986 г. тя живее 
в Белгия), когато установява, че ня-
кои от приятелите й музиканти вече 
не са между живите и с тях е изчез-
нала и музиката им. „Тогава си дадох 
сметка, че ние сме получавали нещо, 
без да дадем“ – казва тя. И се замис-
ля, че може би е важно да се напра-
ви филм, който да разкаже за оне-
зи, които, без да са сред най-ярките 
звезди на небосклона, са невероятни 
музиканти.

Нито посоката на пътуването, 
нито името на филма са случайни. 
Изхождат от реакцията на авторката 
на широко разпространеното вяр-
ване, че културата идва от Западна 
Европа. „А всъщност – казва тя – на 
Балканите и  в  Източна Европа има 
запазени традиции и енергийни за-
ряди, които, за съжаление, в Запад-
на Европа са изчезнали. Музиката, 
за която говорим използва традици-
ите на запазен автентичен фолклор 
и  то неточно фолклор, а  запазени 
живи традиции и е носител на тези 
енергии.“

Както е  ясно, съществен момент 
за филма е подборът на музиканти-

те. „Отделих му много време – спо-
деля Златина Русева. – Една част от 
тях познавах, други ми бяха препо-
ръчани от познати, също музиканти. 
Освен, че са изключителни виртуо-
зи, те са личности. За мен беше мно-
го важно да са отворени и готови да 
се раздадат и да общуват с другите.“ 
Така на кораба се създава специ-
фична и  неповторима атмосфера, 
изпълнена с  музика от сутрин до 
вечер и пак до сутринта. „Това бяха 
безкрайни надсвирвания и  творче-
ски фойерверки и  беше грехота по 
някакъв начин да не го запечатаме 
за онези, които не са имали възмож-
ност да бъдат на кораба.“

При подготовката на филма 
е  предвиден и  авторски коментар, 
но режисьорката споделя, че след 
завършването на филма го е изхвър-
лила, тъй като музиката сама казва 
всичко необходимо. „Не страдайте 
– съветва тя – че не знаете на кое 
пристанище и  къде точно се нами-
рате! Слушайте и  се наслаждавайте 
на онова, което се случва!“ 

междУ 4 и 12 ноемвРи, в пРаГа се пРоведе втоРото иЗдание на амБициоЗния филмов пРоект „new 
waveS, new wayS“, пРодУкт на съвместните Усилия на 11 евРопейски кУлтУРни инститУта и пРед-
ставителства, действащи в  пРаГа. неГови паРтньоРи пРеЗ таЗи Година Бяха министеРството на 
кУлтУРата на чехия, кметството на пРаГа и пРедставителството на евРопейската комисия в чехия. 
фестивалните ленти Бяха пРожектиРани в ГРадската БиБлиотека на пРаГа.

С музика срещу течението
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П редставянето на сборника се 
състоя на 4 ноември в галерия-

та на Българския културен институт 
в Прага. Присъстваха проф. Ян Рих-

лик, един от 
о сновните 
инициато-
ри на сим-
позиумите 
и  инициа-
тор на из-
даването на 
с б о рн и к а , 
проф. Агоп 
Га р а б ед я н 
от Българ-
ския ин-
ститут по 

балканистика и директорът на изда-
телството.

„Преди около шест години – каза 
проф. Гарабедян – пристъпихме към 
разработването на една тематика, 

която е особено актуална след проме-
ните, които настъпиха в края на 90-те 
години в  Източна Европа: заехме се 
с  изследването на събитията, които 
доведоха до проблеми, които в  про-
дължение на дълги години бяха забра-
вяни, но доказаха своето съществува-
не. Искахме да покажем формирането 
на националните идентичности в този 
много важен район в Европа – иден-
тичности, които довеждат до появата 
на националната държава. Опитахме 
се да търсим общото и  различното 
в тези процеси и очакваме преценката 
на читателите доколко сме успели да 
го илюстрираме.“

„Признавам, че над темата, коя-
то наложих чрез този проект – каза 
проф. Рихлик – работя двайсет годи-
ни. Това са въпросите за национал-
ната идентичност, формирането на 
модерните народи, национализма, 
конфликтите между етническите 

групи, промяната на етническите 
групи в  модерен народ, загубата на 
националната идентичност, асимила-
цията. Мнението на Гарабедиян, кое-
то е и мое, както и на много други, е, 
че онова, на което ставаме свидетели 
днес – раждането на нови държави, 
е продължение на процеса, започнал 
в началото на 19. век, който може да 
продължи и още 100 години.“ 

Текст: Ели Мандажиева

И вайло Диманов издава в края 
на осемдесетте години дъл-

го невидялата бял свят стихосбирка 
„Площад Гарибалди“, която е отличена 
с  наградата на Съюза на българските 
писатели. По-късно следват „Допълне-
ние към закона за цветните сънища“, 
„Добър вечер, г-жо Тъга“ и сборника 
с  хумористични разкази „Шлиферът 
на Леонардо“ от световната пореди-
ца „Вулгарен хумор“ на издателска 
къща „Алтер его“. Вечерта, състояла се 
в Дома на малцинствата в Прага, ще се 
помни от ценителите на изящното сло-
во, защото се насладиха на неговото 
песенно продължение от самия автор.

Ивайло Диманов е един от запом-
нящите се поети с  китара, превъ-
плътил с лекота италианските нотки 
и  руските мотиви в  традицията на 
Окуджава и  Висоцки. Песните-сти-
хове на Ивайло Диманов са едно-
временно тъжни и обагрени с хумор 
и  самоирония – преминават от ре-
гистъра на вярата по вапцаровски 
до дрипавия клошар, от която и  да 
е улица на света, разтварят приказ-
ни и  сурови светове. Там свободно 
прелита Синята птица на Метер-
линк и  се мятат риби във Венеция, 
за да стигнат до щъркелите на За-
душница. Мелодията е  непретен-

циозна, но запомняща се, а  темите 
са и  въпроси на нашето глобално 
объркано ежедневие – в  България, 
пък и не само там. Поетът наднича 
през цветните и  невинаги красиви 
сънища, за да види един по-добър 
свят. Свят, в  който добротата и  ис-
тинската обич ще означават пове-
че, отколкото парите и бизнеса или 
поне разумно ще бъдат балансира-
ни. И защо не, както пее Ивайло Ди-
манов: „Калинка подпира вселената 
с тъничка сламка. Тя може! Защо да 
не мога и аз?“... 

Текст: Лидия Гълъбова

в началото са два симпоЗиУма, оРГаниЗиРани от масаРиковия инститУт, аРхива към академия-
та на наУките на чехия и инститУта по Балканистика към БълГаРската академия на наУките. пъР-
вият се състои пРеЗ 2006 Г. в софия, а втоРият – две Години по-късно в пРаГа. пРеЗ 2010 Г. е иЗдаден 
сБоРникът „фоРмиРане на модеРните наРоди в сРедна и иЗточна евРопа пРеЗ 19. и 20. век“, включ-
ващ иЗнесените на симпоЗиУмите доклади.

пъРвата Зимна вечеР доведе в  пРаГа поета с  китаРа ивайло диманов. иЗвестният с  неподРажа-
емото си чУвство За Ритъм и  стих поет, писател и  жУРналист е  носител на мноГо наГРади За 
твоРчеството си не само У нас.

Сборник за формирането на 
модерните народи

Един български бард в Прага
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Януари 2011



Февруари 2011



Март 2011



Април 2011



Май 2011



Юни 2011



Юли 2011



Август 2011



Септември 2011



Октомври 2011



Ноември 2011



Декември 2011



П редставлението се състоя в са-
лона на българското училище 

„Д-р Петър Берон“ в Прага на сим-
воличната дата 17 ноември. Учас-
тие взеха учениците 
от пети, седми, осми, 
девети и  десети клас. 
Подготовката беше по-
верена на изпитания 
в  много подобни бит-
ки (казвам го с най-ис-
крено възрожденско 
чувство!) учителски 
екип, начело със Свет-
ла Болчева, автор на 
сценария и  на Светла 
Васева. Декорите бяха 
подготвени от Луиза 
Станева и учениците й 
в  часовете по изобра-
зително изкуство. Мул-
тимедийното допълнение подготви 
най-младият член на учителския 
екип, г-жа Дончева, преподавател по 
Информационни технологии. Необ-
ходимата за прожекцията техника 
с  готовност зае Българският култу-
рен институт в Прага.

Идеята за представлението да-
тира още от миналата учебна годи-
на. Подготовката му отнема около 
месец. Замисълът е да не бъде само 
рецитал и  затова в  рамката му са 
включени две сценки – първата от 
„Чичовци“, а  втората от „Немили – 
недраги“ и  заключителен пасаж от 
„Дядо Йоцо гледа“. За създаването 
на подходящото настроение пома-
га и  мултимедийната презентация, 
която подплътява текста с  музика 
и  с  пейзажи, илюстриращи красо-
тата на страната и смелия дух на на-
рода й (кадри от българския филм 
„Под игото“).

Случайни ли бяха думите, които 
в  началото на 21-ви век учителите 
от Българското училище подбраха 
от творбите на Иван Вазов? „Това 
е  епохата – рецитираха ученици-
те – която непосредствено предше-

ства Освобождението на България. 
Духовният подем на българина по 
никое друго време не е  бил на та-
кава висота, никой друг период от 

новата ни история не е  бил така 
богат с  жизнени явления, страстни 
борби, ярки характери, силни духо-
ве и големи образи.“ И още: „Вазов 
възкреси спомена за най-светлите 
български личности и  чрез тях ние 
се възвисяваме. Наред с това ни на-
учи да се вглеждаме с обич и добро-
душно снизхождение в  слабостите 
и недостатъците на нашите съграж-
дани.“ Символичен беше и пасажът 
от „Дядо Йоцо гледа“ – разказът за 
слепия старец, който със сърцето 
си вижда българското и поздравява 
новата, свободна България. Защото, 
както каза Светла Болчева, много 
често ние, „виждащите“, много-мно-
го не виждаме.

„Хубавото е  – сподели Светла 
Болчева – че учениците „се заразя-
ват“. В началото е малко трудно, но 
накрая те самите изпитват удовлет-
ворение и  научават много повече, 
отколкото само от уроците.“

Като поанта прозвучаха думите 
на поета: „Аз пях за България, защо-
то я обичах. Аз насаждах в младите 
души вяра и  обич към своя народ, 
защото бях син на България.“

Толкова, с няколко думи, за пред-
ставлението. А  най-важното беше 
Вазовият необятен дух и, както каза 
Светла Болчева, Вазовото слово. 

„патРиаРхът на БълГаРската литеРатУРа иван ваЗов Беше поГълнал в сеБе си живота и дУшата на 
целия БълГаРски наРод и Затова стана поетът на тоЗи наРод. той е цяла БълГаРия – най-пРекРас-
ната стРана на света!“ – с такива дУми Учениците от БълГаРското Училище в пРаГа Започнаха пРед-
ставлението по слУчай 160-ата Годишнина от Рождението на Големия БълГаРски писател, оста-
вил след сеБе си колосално дело.

През очите на Дядо Йоцо
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В   голямото междучасие маски-
рани ученици от 10. и  12. клас 

посетиха малчуганите от 1. и  2. клас 
и внесоха много радост и смях в чис-
тите им души. Поднесоха им лаком-
ства и  учебни пособия, а  децата им 
изпяха песнички и  танцуваха заедно 
с  тях. Любопитно беше колко разно-
лики „дяволчета“ наизскачаха от клас-
ните стаи, а „ангелчетата“ като че оста-
ваха скрити и невидими с просто око...

Истинският празник започна след 
приключване на учебните занятия. 

Този път учениците сами бяха органи-
зирали всичко – украсата на салона, 
музикалното озвучаване и специален 
DJ (Яни от 11.клас), маса с  вкусно-
тии и  оригинална програма. Водещ 
беше Карина Кръстева от 12.клас, но 
се включиха активно и  Мария, Пе-
тър (10.клас), Марин, Румен, Мартин 
(12.клас), Нина (11.клас), Силвана 
(9.клас) и много други.

Проведен беше конкурс за най-
оригинален костюм, като първа на-
града беше отсъдена на прекрасната 

Маргаритка от 5.клас, която очарова 
журито с атрактивната дреха на Жу-
лиета. Бурни овации спечелиха ар-
тистичното присъствие на омайната 
Циганка (Тони от 10.клас) и веселата 
Колумбина (госпожа Васева), кои-
то изпълниха няколко неповторими 
танцови дуета...

Бяха проведени и викторина с въ-
проси и  конкурс за най-добър тан-
цьор, на който голямата награда беше 
грабната от недостижимата Циганка. 
Директорът, Еленко Начев, беше под-
готвил специална „задачка-закачка 
за пробуждане на мозъци „. Вярно 
отговориха Нина, Румен, Силвана, 
Йоана, Петър и Константин, които за 
награда получиха една голяма торта.

Това беше първото празненство, 
организирано изцяло от ученици за 
учениците. Изразиха всеобщата на-
дежда и занапред да има още такива 
училищни забави. А присъстващите 
учители споделиха, че смехът и  ра-
достта на младите е най-чистият из-
раз на постижима хармония. 

Текст: Светла Болчева
Снимки: архив на училището

П разникът започна с  Коледния 
базар. Сладки и соленки, кекс-

чета и кремчета, баници и курабий-
ки, късметчета и  „опитайте пак!“ – 
всичко от „а“ до „я“ приготвено само 
и  единствено от самите ученици, 
тук-там с помощта на майките.

В  последвалата програма също 
взеха участие всички ученици. Кул-
минацията беше пристигането на 
Дядо Коледа. Децата – всички вкупом 
– толкова силно го викаха, че просто 
нямаше как да не дойде! Този път си 

водеше и Снежан-
ка в  бяла рокля 
и с бели ботушки, 
която му помага-
ше и  отбор юна-
ц и - с у рв а к а ри , 
които пренасяха 
торбите с подаръ-
ците от шейната 
до залата.

За финала на тържеството мно-
го ефектно се погрижи Филип от 4 
клас, който изнесе първото си фо-

кусническо представление. И  въ-
преки че асистентката му отсъства-
ше, Филип се справи за 6+. 

на 6.12.2010 Г., в  салона на БсоУ „д-Р петъР БеРон“ се пРоведе весело Ученическо паРти, което се 
пРевъРна във вълнУваща пРелюдия към Зимните маскени Балове. инициативата Беше на Учениче-
ския паРламент, а осъществяването й – дело на самите Ученици. денят отБеляЗа тРадиционното 
честване на чешкия св. микУлаш и пРавославния св. николай чУдотвоРец.

на 22 декемвРи, БълГаРското Училище в  пРаГа, 
със съдействието на БълГаРския клУБ в  пРаГа, 
оРГаниЗиРа пъстРо коледно тъРжество, което 
иЗпълни Залите с Радост и смях.

Ученическо парти

Пъстра Коледа
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В ъв форума участваха 95 пред-
ставители на 23 съботно-не-

делни български училища от цяла 
Испания, както и  представители 
на училища в  Лондон, Париж, Ли-
сабон и  Букурещ. Целта беше да се 
развие диалогът между българските 
училища в  Испания, да се обмени 
информация и опит и да се обсъди 
сътрудничеството между всички 
български училища в чужбина.

Бяха разисквани теми от най-
различно естество. Петя Цанева, 
директор на ПБНУ „Св. Иван Рил-
ски“, Мадрид, се спря на основни 
моменти, свързани с  проблемати-
ката на българското неделно учи-
лище в Испания. Тя посочи, че тази 
дейност е  започнала през 2003 г., 
с едно училище, с 9 деца в Мадрид. 
Днес училищата са 27 и  в  тях учат 
общо 1200 ученици. В  противовес 
на положителната дотук статис-
тика, тя цитира данни на Нацио-
налния институт по статистика на 
Испания, според които понастоя-
щем в страната живеят близо 23 000 
български граждани на ученическа 
възраст и  зададе въпроса къде са 
останалите 22 000 и какво трябва да 
се направи, за да не забравят те своя 
език и култура.

Ваня Пенчева, директор на ПБНУ 
„Св. Иван Рилски“, Хатива, коменти-
ра основните особености в работата 
с деца билингви. Спря се на различ-
ната степен на владеене на българ-
ски език и материално-техническата 
база, която в много училища не поз-
волява ефективна учебна дейност. 
Изтъкна, че за българчетата в  чуж-
бина, материалът, залегнал в  учеб-
ниците е  изключително труден. 
Необходими са специални учебни 
програми, за изготвянето на които 
биха могли да съдействат учителите 
зад граница.

Камелия Митева от ПБНУ „Св. 
Иван Рилски“, Хатива и Ваня Топу-
зова от ПБНУ „Св. Иван Рилски“, 
Енгера, направиха аудиовизуал-
на презентация, в  която обърнаха 
внимание на голямото значение на 
извънкласната дейност. Тя разши-
рява и  обогатява художествената 
култура на учениците и  допринася 
за запазване на българската иден-
тичност.

Снежина Мечева от УС на Асо-
циацията на българските училища 
в  чужбина и  директор на българ-
ското училище към посолството на 
Р България, Лондон, Великобрита-
ния наблегна на необходимостта от 
взаимодействие между българските 
училища в  чужбина и  държавните 
институции. Ваня Пенчева проведе 
открит урок на тема „Преподаване 
на литература в смесена паралелка“ 
с ученици от 11 и 12 клас.

Димитрина Ходжева, управля-
ващ директор на Фондация „Дими-
тър Бербатов“ и  Христо Стефанов 
от комуникационната компания 
„e//marketing“ представиха проект 
за електронни учебници. От насто-
ящата учебна година всички дър-
жавни училища в Испания са снаб-
дени с  дигитални „черни дъски“, 
а  най-късно догодина ще се въведе 
масовото използване на цифровите 
технологии като метод на препода-
ване. Българските неделни учили-
ща трябва да се постараят да бъдат 
в крак с времето.

Участниците в  конференцията 
призоваха Министерството на об-
разованието, младежта и  науката 
да обърне особено внимание на 
някои основни теми, като:
•	Необходимостта българските учи-

лища в чужбина да намерят място 
в новия закон за училищното обра-
зование в България;

•	Разрешаване на въпроса с  мате-
риалната база. Във Валенсия е по-
дписана спогодба, според която 
българските училища имат право 
да ползват класни стаи в учебни за-
ведения в областта – изключителна 
стъпка, подходяща за подражание;

•	Най-доброто решение на въпроса 
безспорно е  сключването на меж-
дудържавна спогодба „Език и кул-
тура“, както това вече е направено 
от Португалия и Румъния с Испа-
ния като страни-членки на ЕС;

•	Създаване на учебни програми 
и  учебници, съобразени със спе-
цификата на учениците в чужбина. 
В  състава на творческите колек-
тиви за създаването им да бъдат 
включени учители, които препо-
дават зад граница. Те познават 
изискванията и  спецификата на 
образованието зад граница и имат 
необходимия в тази насока опит;

•	Да бъде сформиран Отдел за бъл-
гарските училища в чужбина;

•	Да се повиши квалификацията на 
учителите, за да посрещнат пре-
дизвикателствата, свързани с  об-
разованието на така нареченото 
„нет-поколение“.

Обучението и  поддържането на 
българския език в чужбина е от из-
ключително значение за запазването 
и  възраждането на българското на-
ционално самосъзнание и е един от 
решаващите фактори за взимане на 
решение за завръщане в родината.

Публикацията за конференцията 
завършва с  думите: „Звънецът бие 
за начало на нашия час по народно 
дело. Да не закъсняваме!“ 

Материалът е подготвен на 
базата на публикация за конферен-
цията, разпространена от Асоци-

ацията на българите в Испания 
„Балкан“.

Звънецът бие  
за час по народно дело
на 20 и 21 ноемвРи в мадРид се пРоведе пъРвата по Рода си конфеРенция на БълГаРските Училища 
в испания на тема „БълГаРското Училище в испания. специфика, постижения, пРедиЗвикателства“, 
оРГаниЗиРана от асоциацията на БълГаРите в  испания „Балкан“ и  асоциацията на БълГаРските 
Училища в чУжБина с подкРепата на посолството на РепУБлика БълГаРия в кРалство испания (до-
макин на съБитието) и на ГенеРалното консУлство на РепУБлика БълГаРия във валенсия.
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Господин Краевски, в какво виж-
дате ролята на Камарата?

Камарата е  като живо същество 
– развива се и  отговаря на изис-
кванията, които й поставя времето. 
В началото дейността й е била пре-
димно информационна – предоста-
вяла е информация на чешки фирми 
в България и на български – в Чехия. 
В  момента това е  минало, тъй като 
информацията е безкрайно достъп-
на в нет-пространството. Онова, от 
което фирмите имат нужда днес, 
е  конкретна помощ с  конкретен 
проект. И  точно тук можем да по-
могнем, тъй като познаваме услови-
ята. Другото, което също е  важно, 
е  че можем да лобираме (в  добрия 

смисъл на думата) за прокарване на 
конкретна идея.

Може ли да съдейства Посол-
ството ни?

Естествено, че може да съдейства 
и мисля, че го прави. Но има друг ва-
жен момент и той е отразен в терми-
на „икономическа дипломация“. Тя 
е много важна. В Чехия има съвсем 
ясна стратегия и  правила, и  чехите 
са много по-активни от нас. Много 
по-често, например, ни канят на по-
литически изяви и политико-иконо-
мически форуми, отколкото българ-
ската страна. Мисля, че това, което 
ни липсва, е именно такава полити-
ческа линия. В това отношение има 
много да се учим и  то не само от 
чехите. Много силен пример е Чеш-
ко-румънската камара. Ние помог-
нахме на нашите румънски колеги 
за създаването й, предоставихме 
им нашата документация и  опит, 
но в момента те са много по-напред 
от нас. Имат условия и възможност 
да канят гости и експерти, да ги на-
станяват в хотели от най-висока ка-
тегория, както и да им платят – ако 
е необходимо. Всичко това също е от 
значение.

Това опира до финанси. Някой 
подкрепя ли ви финансово?

Не. Но въпросът не опира само 
до пари. Вярно е, че някой трябва 
да плати хотелите, конферентните 
зали и експертите. По наше мнение 
е  необходимо организирането на 
крупни съвместни изяви на високо 
ниво. През 2000 г., например, в Пра-
га се състоя форум по въпросите на 
енергетиката. Той фокусира вни-
манието към България и  привлече 
много чешки инвеститори. Ако ис-
каме да предизвикаме втора вълна 
на инвестиции след отминаването 
на кризата, мисля, че има нужда от 
нещо подобно. Но ние не можем 

да го направим сами. Можем да го 
организираме, но не и да го финан-
сираме, нито да привлечем съот-
ветното внимание без политическа 
подкрепа.

Как бихте определил търговски-
те отношения между двете дър-
жави в момента?

Подобни обобщения винаги са 
много трудни. Факт е, че при вли-
зането на България в  Европейския 
съюз имаше много силен интерес 
към българския пазар от страна на 
Чехия. В рамките на една година все-
ки, който искаше да стъпи на него, 
го направи и сега интересът спадна. 
Това обаче е  резултат и  от между-
народната криза, тъй като фирми-
те консолидират собствеността си. 
Или поне аз така смятам.

Има и  много български фирми, 
които проявяват интерес към чеш-
кия пазар. Това е  положително, но 
лошото е, че опитват да стъпят на 
него, изтъквайки евтината работна 
ръка и ниската себестойност на сто-
ката. Не мисля, че това е  подходя-
щият начин. По-скоро са необходи-
ми технологично сложни продукти 
и качество.

Има български фирми, които 
влизат със земеделска продукция. 
Започват, да кажем, с  вина и  по-
степенно разширяват асортимента 
– което е  добре, това е  обичайният 
път на развитие.

Мислите ли, че Камарата наис-
тина може да окаже реална под-
крепа?

Ние помагаме, но трябва да 
бъде ясно, че нито политиците, 
нито Камарата могат да свършат 
работата на бизнеса. Ние можем 
да побутнем, да помогнем и да ло-
бираме, но бизнесът не си ли свър-
ши работата сам – няма кой да му 
помогне. 

чешко-БълГаРската тъРГовска камаРа е  основана пРеЗ 1997 Г. Ролята й е  да съдейства За РаЗви-
тието на тъРГовските отношения междУ двете стРани. членството в нея е откРито както За фиЗи-
чески, така и За юРидически лица от чехия и от БълГаРия. в настоящия момент неин пРеЗидент 
е тодоР кРаевски, а вицепРеЗидент – киРил БеРовски.

„Липсва ни икономическа 
дипломация“

сдРУжение „Заедно“ 
ви кани  

на пРаЗника на виното  
и доБРото настРоение  

„трифоН зарезаН 2011“

БълГаРска и Балканска  
мУЗика и танци, 

иЗБоР на цаР на виното 2011

18. 2. 2011 Г.
caSa gelMi, korunní 30, 

Praha 2
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И деята на базара, превърната 
през тази година и  в  негово 

мото, е всяка държава да се предста-
ви с онова, което е типично за нея. 
Посетителите, които ежегодно чакат 
отварянето, наредени в дълга опаш-
ка, знаят това. Маслини от Гърция, 
перли от Индонезия, козметика от 
Франция. Керамика, сладкиши, бро-
дерии и  сувенири. Красиви моми-
чета в национални носии. Екзотика 
в центъра на Прага.

В съответствие с духа на базара, 
над българския щанд царуваха бъл-
гарското вино и  продукти от бъл-
гарска роза. „Мисля, че участието 
ни е добро – усмихва се, поглеждай-
ки към щанда Пламена Йовчевска, 
една от главните организаторки на 
тазгодишното ни участие. – И е та-
кова, защото всеки от нас вложи 
в  подготовката своята емоция. Ус-
пяхме да представим цяла палитра 
от традиционни български проду-
кти, тръгвайки от хубавото вино 
и  българската роза – другата наша 
емблема. Имаме и типично българ-
ски кожени терлички и ръкавички, 
ръчна изработка, които се харесват 
от всички. Много впечатлиха кир-
гизците и  монголците, които смя-
тат, че това е техен приоритет и бяха 
приятно изненадани, че и ние, бъл-
гарите, имаме такива качествени 
неща.“

Малко след осем часа сутринта 
пристигна патронката на събити-
ето, Ливия Клаусова. С  неизменно 
хубаво настроение мина покрай 
всичките петдесетина щанда и спря 
пред всеки един от тях, за да пого-
вори с представителите на съответ-
ната страна, да получи подарък, да 
се снима и да си купи нещо. За всяка 
страна-участничка имаше подготве-
на хубава дума и навсякъде си купи 
по нещо, а хора от антуража й под-
тичваха, за да занесат продуктите 
в  колите. По време на едно от пре-

дишните издания на базара, 
Ливия Клаусова с  усмивка 
сподели, че на базара си оси-
гурява част от коледните по-
даръци.

Естествено, Ливия Клаус-
ова спря и  пред българския 
щанд. Пламена Йовчевска, 
заедно с  ученик и  ученичка 
от Българското училище, 
облечени в народни носии, й 
поднесе традиционната кош-
ница с подаръци. Както вся-
ка година, Ливия Клаусова 
с  искрен интерес попита за 
лютеничка и си купи от нея. 
„И дори обърна внимание на 
факта, че покрай нас и оста-
налите балкански държави 
се научиха да я правят, но тя 
знае, че ние сме държавата, 
която е  създала рецептата, 
защото хубавото българско 
слънце ражда всичко в Бъл-
гария – от хубавите хора, до 
вкусните продукти. И който 
е опитал – иска да повтори.“

„Най-важно е  хубавото 
настроение – сподели Пла-
мена Йовчевска. – Както 
и  съзнанието, че правим 
нещо полезно, тъй като съ-
браните средства отиват за 
благотворителност. Грижата 
за това е в ръцете на Ливия 
Клаусова, която е един дока-
зан радетел на добрите кау-
зи.“

Всички от българския 
щанд благодариха на фир-
мите, подпомогнали нашето 
участие. „Всеки помогна аб-
солютно безкористно и това 
ни зарадва, защото ние, като 
организатори, все пак се 
вълнуваме как ще изглежда-
ме в очите на конкуренция-
та. И още вчера установихме, 
че изглеждаме добре!“ 

тРадиционният коледен БаЗаР, оРГаниЗиРан от асоциацията на дамите от дипломатическия коР-
пУс, под патРонажа на ливия клаУсова, състоя на 28 ноемвРи на тРадиционното си място – в ЗвеЗд-
ния хотел „хилтън“. БаЗаРът има БлаГотвоРителен хаРактеР. ливия клаУсова е неГов патРон от 2003 Г.

Ливия Клаусова 
отново си купи лютеничка

Ливия Клаусова, Пламена Йовчевска и Маргарита 
Синапова от 5 клас на Българското училище

Светла Янчева и Ваня Заякова на българския щанд 

Щандът на Украйна
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П роизведенията на Ян Яндро-
урек пристигнаха в  България 

няколко години преди самия автор. 
Разкази и откъси от негови романи 
се появяваха в сборници и в перио-
дичния печат и неизменно печелеха 
симпатии. Специално за ЛИК той 
написа шеговито есе за писателя 
и неговите врагове и посочи на пър-
во място семейството, което не го 
оставя да работи спокойно вкъщи, 
после вечно недоволните критици, 
издателите, които не плащат, плащат 
късно и малко, читателите, които не 
знаят кое е добро за тях, приятелите, 
псевдоприятелите и колегите, и раз-
бира се авторът – неприятел на са-
мия себе си.

Ян Яндоурек (1965) е  чешки пи-
сател, есеист, социолог, журналист, 
доктор по философия. Завършва 
Теологически факултет, няколко 
години е  католически свещеник, 
по-късно учи социология във Фи-
лософския факултет на Карловия 
университет. Автор на 6 романа 
и  8 научни труда, („Социологиче-
ски речник“, „Увод в социологията“, 
„Възход и  падение на съвременния 
атеизъм“ и  др.). Художествените 
му произведения свидетелстват за 
трезвен поглед към заобикалящия 
го свят и безспорно професионално 
майсторство.

Понастоящем е  старокатоличе-
ски свещеник в Прага, привърженик 
на либералния католицизъм, т.нар. 
старокатолицизъм, който отрича 
някои официални догми (целибата, 
непогрешимостта на папата, нетър-
пимостта към хомосексуалистите, 
противозачатъчните средства и др.). 
Личност с  главна буква, изключи-
телно ерудиран, позволяващ си да 
изказва собствени становища, не 
всекиму приятни и не винаги буде-
щи симпатии към автора. Щастлив 
баща на 3 деца.

Издателство „Ерго“ има основа-
ние да се гордее с  издателската си 
програма: то поднася на читателите 
все стойностни заглавия от майсто-
ри на перото. Представяната книга 
носи необичайно заглавие – афо-
ризма на Мартин Лутер „Když do 
pekla, tak na pořádné kobyle“. Вестник 
„Стършел“ квалифицира романа 
като ироничен, млада журналистка – 
като атеистичен. Студентка го наре-
че любовен, друга читателка – насо-
чен срещу фанатизма и  суеверието. 
Маргарита Кюркчиева го характе-
ризира като политически, разказващ 
за повратните събития през послед-
ните десетилетия и  за присъстви-
ето на църквата в  тях. Тоест всеки 
открива в текста, каквото сам търси 
и  има нужда да намери, чете го със 

собствените си очила, с  чувството, 
че разлиства огромен албум с  без-
брой портрети на какви ли не хора, 
попада на сцени, характери и съдби, 
описани от познавач на човешката 
душевност, с  присъщата му изиска-
на ирония и  самоирония, с  хумор, 
достигащ сарказъм. Литературният 
критик и изкуствовед Митко Новков 
подчерта възхитата си от дълбоката 
мисъл на автора и  голямата му лю-
бов към хората и живота, преводач-
ката сподели радостта си от работата 
с текстовете на Ян Яндоурек.

Срещата в  Пловдивския универ-
ситет „Паисий Хилендарски“ на 17 
ноември т.г. премина при повишен 
интерес към писателя, който запоз-
на студентите-бохемисти с опита си 
на преподавател по компаратистика 
в Карловия университет и отговори 
на въпроси за творчеството и  ре-
лигията, вълнуващи младите хора. 
След като през м. май тази година 
при тях гостува голямата дама на 
чешката литература – Ева Кантур-
кова, посещението на Ян Яндоурек 
придоби характера на новоутвърж-
даваща се традиция, а  контактите 
с  майсторите на художественото 
слово несъмнено стимулират бъде-
щите специалисти да се посветят на 
популяризацията на чешката култу-
ра и изкуство у нас. 

на 16 ноемвРи т.Г., чешкият центъР в  софия посРещна ян яндоУРек и  неГовите читатели, дошли 
на пРедставянето на Романа мУ „поемеш ли към ада, яхай хУБава коБила“, в пРевод на маРГаРи-
та кюРкчиева. книГата е пУБликУвана на БълГаРски еЗик от иЗдателство „еРГо“ еоод с финансова 
подкРепа от пРоГРама „кУлтУРа“ на евРопейския съюЗ. лилавият салон на центъРа едва поБРа по-
читателите на чешката литеРатУРа, неколцина останаха пРави до кРая на сРещата. а тя, както се 
очакваше, пРотече живо и с мноГо Усмивки. Гостите се включиха в РаЗГовоР с автоРа, който Умее 
да покоРява читатели и слУшатели с иЗящния си хУмоР и личния си чаР.

Кой казва, 
че днес хората 
не четат книги? Ян Яндоурек и Маргарита Кюркчиева
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Р оден е  на 9 ноември 1880 г. 
в  Жеравна, където получава 

основно образование. Завършва 
гимназия в София през 1900 г. След 
дипломирането си живее в  Добру-
джа, в  с. Долен извор. В  периода 
1902 – 1904 г. завършва Школата за 
запасни офицери в Княжево, като по 
време на обучението си пуб-
ликува първата си творба – 
стихотворението „Под теж-
кия кръст“. През есента на 
1904 г. се завръща в с. Долен 
извор и  учителства в  раз-
лични добруджански села до 
1912 г., когато е  мобилизи-
ран. Участва в  Балканската 
и Междусъюзническата вой-
на като командир на рота.

След войните се устано-
вява в София и работи като 
редактор на списание „На-
родна армия“. След като спи-
санието престава да излиза, 
Йовков е принуден да търси 
работа и известно време ра-
боти като библиотекар.

През есента на 1915 г. 
е мобилизиран отново и из-
пратен в гр. Ксанти, а година 
по-късно е  командирован 
в  редакцията на сп. „Воен-
ни известия“. След края на 
Първата световна война 
настъпва един от най-теж-
ките периоди в  живота на 
Йовков. Втората национална 
катастрофа го заварва в До-
брич. След окупацията на Добруджа 
от румънците, Йовков минава неле-
гално границата и се установява във 
Варна, където е учител до есента на 
1920 г. След застъпничество на при-
ятели от София, е  назначен в  Бъл-
гарската легация в  Букурещ. През 
1920 – 27 г. е  редовен сътрудник 
по печата; постоянно е  понижаван 
в длъжност, поради което в края на 
1927 г. напуска Легацията.

Последните 10 години от живота 
му са изпълнени с  творчески труд 
и  изтощително напрежение, което 

се отразява на здравето му. През 
есента на 1937 г. заминава на лече-
ние в  Хисаря. Поради влошеното 
му състояние е  откаран в  Пловдив 
и опериран по спешност. Открит му 
е рак на стомаха в напреднало, без-
надеждно състояние и рак на жлъч-
ката. На 15.10.1937 г. Йовков почива.

През 1902 – 1911г. Йовков пуб-
ликува стихове в  различни перио-
дични издания. Лириката му не се 
отличава с особено богатство и раз-
нообразие на мотиви. Първата си 
белетристична творба „Овчарова 
жалба“ Йовков публикува в  списа-
ние „Просвета“ през 1910 г.

Годините, прекарани по фрон-
товете, предопределят тематиката 
и  персонажите в  по-нататъчното 
му творчество. Военните си творби 
Йовков печата от началото на 1913 г. 
(„Утрото на паметния ден“) до 1917 

г. Името му се среща и по страниците 
на списанията „Звено“, „Съвременна 
мисъл“, на вестниците „Слово“, „Де-
мократически преглед“, „Военни из-
вестия“ и „Отечество“. Открояват се 
импресиите „Те победиха“, „На ста-
рата граница“, „Безотечественици“, 
„Ехо“, разказът „Балкан“ и повестта 

„Земляци“.
В  документалните си оч-

ерци Йовков свидетелства 
за преживяното по време на 
войната – от първия й ден до 
трагичния й край. В тях ре-
дом с летописеца присъства 
и  есеистът, пречупил воен-
ната тема през призмата на 
индивидуалното впечатле-
ние. Йовков идва в  българ-
ската литература с една бол-
ка, която пронизва всичко, 
написано от него за войните. 
От нея се ражда и специфич-
ният му хуманизъм, в който 
няма дори капка ожесточе-
ние или омраза. Най-зна-
чимите си военни творби 
Йовков събира в  излезлите 
през 1917 и 1918 г. два тома 
„Разкази“.

Отсъствайки от България 
цели 7 години, тъкмо в чуж-
бина, Йовков подготвя трай-
ното си присъствие в нацио-
налния литературен живот 
чрез сборниците „Последна 
радост“, „Старопланински 
легенди“ (1927), „Вечери 

в  Антимовския хан“ (1928), „Жен-
ско сърце“, „Ако можеха да говорят“ 
(1936) и  романа „Чифликът край 
границата“, както и  незавършения 
роман „Приключенията на Гороло-
мов“, драмите „Албена“, „Боряна“, 
„Обикновен човек“ и  комедията 
„Милионерът“.

Макар и  да носят специфичния 
свят и  атмосферата на миналото, 
творбите на Йордан Йовков преми-
нават границата на времето и звучат 
актуално и  за днешните поколе-
ния. 

един от най-Големите писатели – хУманисти, опРеделян като майстоР на късия РаЗкаЗ.

Йордан Йовков (1880–1937)
130 години от рождението му
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Р оден е  в  Котел, в  семейство-
то на заможен абаджия. На-

чалното си образование получава 
в родния си град, прочут със своите 
училища през онова време. През ру-
ско-турската война баща му е разо-
рен и той напуска Котел, за да търси 
работа. Стига до Букурещ, където 
постъпва в училището на прочутия 
тогава елински учител Вар-
далах, при когото получава 
солидно класическо образо-
вание.

През 1821 г. заминава за 
гр. Брашов, Трансилвания. 
Тук се запознава с българина 
Антон Йованович, на чиито 
деца става учител. В  семей-
ството на Йованович, самият 
той образован и  родолюбив 
българин, Петър Берон по-
пада в условия, които го пре-
връщат във възродител на 
българското училище. По-
културната среда в  Брашов 
му посочва издигането на 
българския народ като идеал 
на неговата народополезна 
дейност, а  добре уредените 
училища го убеждават, че 
преуспяването на родната му 
страна ще се постигне чрез 
училището.

Съставеният от него „Ри-
бен буквар“ е отпечатан през 
1824 г. със средства на Антон 
Йованович. Името му идва 
от картинката на риба на 
последната външна корица. 
Малката книжка от 141 броени и  7 
неброени страници, е  четена с  го-
лямо увлечение от целия български 
народ и  завинаги свързва името на 
Петър Берон с българската история. 
За подбудите, довели до написва-
нето й, Петър Берон пише: „Когато 
изперво видех по другите страни, че 
децата начеват да четат книги, писа-
ни по техния език, познах колко зле 
струват по нас учителите и  колко 
напразни мъки теглят горките деца 
(...) Почудих се, как през толкова ве-
кове не се намери ни един да познай 

това окаяно състояние и  да покаже 
един прав път към учението (...) да 
смисли нещастните деца и да съчини 
за тях някоя книжка. Това дело въз-
приех аз.“

„Рибният буквар“ прави истин-
ска революция в книжовния ни език 
и  в  школното обучение, внасяйки 
в него живата реч и модерната мето-

дика на преподаване, с което ускоря-
ва изгонването на гръцкия език.

Антон Йованович обиква Берон 
и  го изпраща да придружава деца-
та му в  Германия, където Берон за-
вършва медицина. Известно време 
практикува като лекар, но през 1839 
г. се отказва от професията си. Заема 
се с търговия, която, заедно с голя-
мата му спестовност, му донася ма-
териално обезпечение и му позволя-
ва да прави и благодеяния.

Можем само да съжаляваме, че 
Берон не продължава книжовната 

си дейност в същия дух. Амбицията 
му е  да стане признато име в  евро-
пейската наука. Отдава се на науч-
ни занимания в  областта на фило-
софията, астрономията, физиката, 
математиката и химията. Издава над 
20 тома научни съчинения. Живее 
в  Берлин, Париж, Лондон, Виена, 
Прага, Атина и владее седем езика – 

старогръцки, новогръцки, 
латински, френски, немски, 
румънски и руски.

Петър Берон е  известен 
като един от най-крупните 
родни меценати. При това 
самият той живее изключи-
телно скромно, за да пести 
за издаването на научните 
си трудове и за образовани-
ето на скъпите на сърцето 
му български деца. За тези 
деца той мисли и  в  заве-
щанието си – и  това става 
причина за неговата жесто-
ка смърт. В  него той прех-
върля имението си на ко-
тленеца Теохар Папазоглу 
срещу задължението от не-
гова страна да изплаща го-
дишно хиляда австрийски 
жълтици за издръжката на 
българските училища. След 
като Папазоглу не устоява 
на задължението си, Берон 
завежда дело срещу него. 
„Крайно злочест ще умра 
– заявява с болка той – ако 
видя преди това, че Бълга-
рия ще бъде лишена от моя 

малък подарък подир смъртта ми!“ 
Две седмици преди старта на делото, 
на 26 март 1871 г., старият учен е на-
мерен удушен в къщата си.

След смъртта му съдебното дело 
е спечелено и завещанието – изпъл-
нено. Наследството на Петър Бе-
рон се използва за изграждането на 
българската гимназия „Д-р Петър 
Берон“ в Одрин. Лихвите изцяло по-
криват издръжката й до прехвърля-
нето на капиталите в Котел, където 
остават за издръжката на местната 
гимназия. 

Петър Берон (1795–1871)
215 години от рождението му
БълГаРски пРосветител, Учен, енциклопедист, педаГоГ, философ, лекаР и естественик.
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С ъботният ден срещу Архан-
геловден е  една от трите за-

душници в  годината – Архангелова 
задушница, в която почитаме почи-
налите си близки и сродници. С вяра 
и  надежда в  Бога, раздавайки ми-
лостиня, се молим да спаси Съдията 
душите им, когато дойде Денят на 
Всеобщото Възкресение и Последен 
Съд.

Църквата е  определила този ден 
в чест на светите ангели и най-вече 
на св. Архангел Михаил, когото счи-
та за вожд на небесните сили.

На Църквата са известни имената 
на Седем първенствуващи ангели, 
които винаги стоят пред престола на 
Господа: Архангел Михаил, вожд на 
небесните сили и борец против ду-
ховете не тъмнината, изобразяван 
с  копие в  ръка, а  с  краката си тъп-
чещ дявола; Архангел Гавриил – из-
вестител на тайните Божии; Рафаил 
– церител на недъзите; Уриил – про-
светител на душите; Салатиил – по-
чита се като молител и  застъпник 
пред Бога; Йехудиил – прославител 
на Господа; Варахиил – подател на 
Божиите благословения. Всички ан-
гели се считат пазители на човеците.

В деня на своето кръщение, всеки 
се сдобива със свой ангел–пазител, 
който се моли за него на Бога, съвет-
ва го да върши добри дела и скърби 
за него, когато греши. В  молитвата 
към ангела-хранител ние казваме: 
„Свети ангеле, който си ми даден от 
Бога, добри мой пазителю, моля ти 
се, избави ме от всякакви напасти, 
спаси ме от скърби!“

Деветте ангелски чина се разде-
лят на три йерархии: висша, средна 
и низша, във всяка от които има по 
три чина. Първата, най-висшата, 
съставят серафимите, херувимите 
и престолите.

Най-близо до Създателя стоят 
шестокрилите серафими. На еврей-
ски език името им означава „горящ“. 
Те горят – според казаното: „Ти пра-
виш Ангелите Си ветрове и служи-
телите Си огнен пламък“. Те горят от 

любов към Бога, а и другите подбуж-
дат към такава любов.

Многоочитите херувими сияят 
със светлината на богопознание-
то, със знанието на тайните Божии 
и  дълбината на Неговата премъд-
рост. Тяхното име в  превод от ев-
рейски език означава „проникване, 
разбиране, излияне на премъдрост-
та“. Чрез тях се преподава мъдрост 
и просвещение.

Богоносните престоли се наричат 
така, защото на тях като на разумни 
престоли почива Бог. А богоносни са 
не по същество, а по благодатта, да-
дена им за тяхното служене.

Средната йерархия също съдър-
жа три чина на свети ангели: господ-
ства, сили и власти.

Господствата се наричат така, за-
щото владеят над останалите чино-
ве на ангелите. Свободни от робския 
страх, те добрволно и с радост слу-
жат на Бога и преподават умението 
за мъдро управление на владетели-
те, поставени от Бог на местата им, 
та добре да управляват поверените 
им области. Освен това ни учат да 
смиряваме в  себе си непотребните 
желания и страсти, да подчиняваме 
плътта на духа и да бъдем по-горе от 
всяко изкушение.

Силите, които са изпълнени 
с  божествена мощ, незабавно из-

пълняват волята на Всевишния 
и Всемогъщ свой Господ. Те вършат 
и  превелики чудеса и  преподават 
чудотворството на Божиите угодни-
ци, за да могат те да вършат чудеса, 
да изцеляват всяка болест. Светите 
сили помагат и на отрудените чове-
ци в носенето на възложеното върху 
тях и  укрепяват всеки човек в  тър-
пението, та той да претърпява всич-
ки беди.

Властите се наричат така, защото 
имат власт над дявола, за да усмиря-
ват властта на бесовете, да отблъск-
ват изкушенията, с които те нападат 
човеците. Помагат за прогонването 
на злите помисли и победата над дя-
вола.

В  най-нисшата йерарцхия също 
има три чина: начала, архангели 
и ангели.

Началата се наричат така, защо-
то началстват над нисшите ангели, 
насочвайки ги в  изпълнението на 
божествените повеления. На тях 
е  поверено също и  управлението 
на Вселената и  закрилата на всич-
ки царства и  княжества, на всички 
земи, народи и племена.

Архангели се наричат великите 
благовестници, благовестящи ве-
ликото и  преславното. Те откриват 
пророчествата, познанието и разби-
рането на Божията воля. Укрепяват 
в  човеците светата вяра, като про-
свещават техния ум с познанието на 
светото Евангелие.

Ангелите в  небесната йерархия 
стоят по-ниско от всички чинове 
и от всички тях са най-близо до хо-
рата. Те възвестяват Божиите тайни 
и намерения и учат хората да живеят 
добродетелно и  праведно. Те пазят 
всекиго от вярващите, укрепяват ги, 
за да не паднат, падналите – повди-
гат и никога не ги оставят, дори и да 
са съгрешили.

Но всички небесни чинове се 
наричат с  общото име „ангели“, за-
щото думата е название не на същ-
ност, а на служенето, което е общо за 
всички тях. 

8.11., Събор на св. Архангел Михаил 
и другите небесни безплътни сили 
(Архангеловден)

Св. архангел Михаил, 
българска икона, 14 век
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П аметта му честваме два пъти 
през годината: на 6 декември, 

когато светителят се представил 
на Господа и на 9/22 май – денят на 
пренасяне на светите му мощи от 
град Мир в  Бари. Всеки 
четвъртък през годината 
също е посветен на него-
вата памет.

Св. Николай се родил 
през втората половина 
на III в. в  Патара, град 
в  малоазийската област 
Ликия. Още от детски 
години проявявал ония 
добродетели, чрез които 
се прославил пред Бога 
и  човеците. Когато стиг-
нал юношеска възраст, 
неговият чичо Николай, 
епископ Патарски, угово-
рил родителите му да пос-
ветят сина си на служение 
Богу и  скоро го възвел 
в  чин презвитер. След 
смъртта на родителите си 
Св. Николай употребил 
всичкото си наследство за 
добри дела, стараейки се 
да не го знаят тия, на кои-
то правел благодеяния.

Горейки от любов 
към Бога, той се поселил 
в един манастир и желаел 
всичкия си живот да пос-
вети на Господа. Но Гос-
под му отредил друг път. 
Една нощ св. Николай 
чул глас, който му гово-
рел: „Николай, това не е оная нива, 
на която можеш да принесеш очак-
вания плод. Обърни се към людете, 
та в тебе да се прослави името Ми!“ 
Покорен на Божията воля, Николай 
оставил избрания от него живот и се 
отправил в  Мир (главен град в  об-
ластта Ликия), без да знае за какво 
го предназначава Господ, но готов да 
изпълни Неговото повеление.

В  същото време в  гр. Мир изби-
рали архиепископ. Събралите се 
епископи се затруднявали в  избора 

и  молили Бог да просвети разума 
им. Господ Бог чул молитвата им 
и на един от тях открил волята Си. 
Явил се сияещ с  неземна светлина, 
и му заповядал същата ранна сутрин 

да застане на църковните врата и да 
очаква минаващите. „Пръв, който 
влезе – казал той – е  избраният от 
Бога, името му е Николай“. Еписко-
път така и направил. Между това св. 
Николай пристигнал в  Мир, прека-
рал почти всичкото време в молитва 
и  тая сутрин, по свой обичай, оти-
шъл в храма да слуша утренята. Току 
що прекрачил вратата, и епископът 
го спрял и попитал за името. „Нико-
лай, раб на твоя светиня, Владико“ – 
отговорил той смирено. Тогава епис-

копът, като го хванал за ръка, довел 
го в храма и го поставил сред други-
те епископи. Сам Николай в дълбо-
ко смирение, искал да се отрече от 
високия сан, но се покорил на воля-

та Господня и приел архи-
епископството.

Станал пастир на Мир-
Ликийската църква, св. 
Николай разсъждавал, че 
повече от преди трябва да 
живее не за себе си, а  за 
другите и  неуморно се 
грижел за благото на тия, 
които били поверени на 
грижите му. Всички при-
емал с  бащинска любов, 
изслушвал всякакви мол-
би и  оплаквания, охотно 
давал помощ и  съвет, 
с  твърдост се застъпвал 
за невинните и  обидени-
те. За всичко се обръща-
ли към него и  търсели 
неговата помощ. Всички 
били убедени, че в негово 
лице ще намерят защит-
ник на правдата и  изоб-
личител на всяка неспра-
ведливост.

Като достигнал дъл-
бока старост, той почи-
нал тихо и блажено, след 
кратко боледуване. Тя-
лото му било погребано 
в катедралата на гр. Мир. 
Неговите нетлени мощи 
се оросявали от благо-
вонно миро, от което 

много вярващи получавали изцере-
ние.

През времето на византийския 
император Алексий I Комнин (11 – 
12 в.) мощите му били пренесени от 
гр. Мир в гр. Бари, център на южно-
италианската област Апулия, където 
се пазят и досега. Те били тържест-
вено посрещнати от епископи, све-
щеници и  възторжения народ на 9 
май 1087 г., когато е установен праз-
никът, наричан у нас „летен свети 
Никола“. 

6 декември, 
Св. Николай, архиепископ 
Мирликийски, Чудотворец

Св. Николай, икона от манастира Хилендар, Света гора, 14 в.
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На 2 ноември, в  Българския дом в  Прага, 
се събраха представители на Българ-
ското училище, Българското посолство 
и  българските сдружения в  Прага, за да 
отпразнуват Деня на народните будители. 
„Ние се гордеем с успехите на нашите деца 
и  с  тяхната успешна реализация след за-
вършване на средното образование – каза 
на срещата Еленко Начев, директор на 
училището. – Радваме се на техните изяви 
не само в учебната, но и в извънкласната 
и извънучилищната дейност и с готовност 
участваме навсякъде, където има българ-
ски прояви, защото само така можем да 
запазим българското в тях и да ги научим 
да бъдат горди, че са българи. Тук искам да 
благодаря и  за помощта, която ни оказва 
Българското посолство и  се надявам, че 
съвместната ни дейност ще продължи 
и  занапред, тъй като усилията на всички 
нас са насочени към децата. Искам да чес-
титя празника и  на всички представители 
на сдруженията, тъй като и  те са своего 
рода будители, които целят запазването на 
българския дух, както и на всички българи 
в  Чешката република. Така, че на всички 
българи – честит празник!“
По повод празника и успехите на училище-
то, Антон Стамболийски, председател на 
Българската организация, връчи на Еленко 
Начев почетен плакет на Организацията. 
„Приемам тази награда като награда за це-
лия колектив и я приемам от негово име“ 
– благодари Еленко Начев.

Молба КъМ учИтеля
Дълго подготвях се аз нощес
за шестица на тоз тест.
Двойката не ми харесва,
а четворката не е уместна.
Тройката е много малко
да ми я напишете ще бъде жалко.
Моля ви аз за пет или шест
на този чудно труден тест.

Деян Емил Паунов, 13 години

На 23 октомври, в Българския дом в Прага се проведе традиционната годишна среща на бъл-
гарските сдружения и организация в Чехия. Гост беше Йордан Янев, заместник-председател на 
Държавната агенция за 
българи в чужбина и Елео-
нора Георгиева, завеждащ 
консулската служба в  Бъл-
гарското посолство в Прага. 
Срещата води Атанас Бел-
ков, представител на бъл-
гарската общност в  Коми-
сията за малцинствата към 
чешкото правителство. Въ-
просът, който предизвика 
най-бурни реакции беше 
кой ще бъде следващият 
представител в  случай, че 
Атанас Белков не получи 
право на трети мандат.

На самия празник – 6 ноември, Българският клуб в Прага организира празничен обяд по повод 
Никулден. Както личи от снимката – който не дойде – изгуби.

денят на народни-
те будители

среща на българските сдружения

6 ноември, българският клуб в Прага

След няколкомесечно тежко и мъчително боледуване, на 70 годишна възраст, почина Богомил 
Атанасов Делинешев.
Роден е в село Драганово, Великотърновско. Като син на градинар, целият му земен път е съ-
проводен с усилия за съществувание: почтен труд, по-малко радости и повече тревоги и грижи. 
В нашите спомени ще остане като родолюбив сънародник, добродушен, трудолюбив и крайно 
общителен човек, уважаващ другите. Нека се поклоним пред паметта му, защото бе скъп за 
всички нас, които го познавахме. Мир на праха и душата му.

Инж. Христо Христов

богомил атанасов делинешев
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