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сени, имам предвид, от творците) и на сълзи. Дали това 
означава, че се е научило да разказва?

Йорданка Христова – една легенда в Прага ...............15
Тя пя в „Луцерна“, по време на откриването на Кинопа-
норамата, организирана от Българския културен инсти-
тут. И доказа, че легендите нямат нужда от предста-
вяне. Всеки иска да се доближи до тях и да се порадва на 
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Празникът отдавна отмина. Но вярвам, че всеки от нас 
ще се зарадва на възможността да се върне чрез няколко 
снимки в нашата планина, скътала в пазвата си едно 
от най-големите ни съкровища – Бачковския манастир

от бългАрия
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В своите планове за 2011 г., Държавната агенция за бъл-
гарите в  чужбина отново е  отделила време и  възмож-
ност за изява на малките и младите българчета по све-
та. В началото на годината тя обяви няколко конкурса, 
в които може да участва всяко едно от тях.

гАлерия
Малките-големи събития в нашата общност ............27
Те не са значими, нито ще останат записани в някоя ис-
тория. Но са онова, което се случва с нас и между нас, 
дребни и ежедневни събития, смешни и тъжни. Къде дру-
гаде да ги научим, ако не на страниците на списанието 
на нашата общност?
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Скъпи читатели,
не разчитайте да получите броевете на списание „роден 
глас“ във вашия клуб или да ги намерите в българското 
посолство в прага, в българския културен институт или 
в българското училище.

Абонирайте се
за да ги получавате навреме, у дома.

Абонаментът за шестте броя през годината е 120 кр.

първият абонирал се
ще получи три DVD-та с трите серии на историческата 
фреска „Хан Аспарух“.
Филмите са предоставени  
от държавната агенция  
за българи в чужбина.
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К октейлът дадоха Марин Йов-
чевски, chargé d’affaires a.i. и съ-

пругата му, Пламена Йовчевска. Въ-
преки отсъствието на акредитиран 
посланик, поканата уважиха завиден 
брой посланици и  зам.-ръководи-

тели на мисии, чешки дипломати 
и представители на българската общ-
ност в страната. Сред гостите на при-
ема бяха заместник министър-пред-
седателят и министър на вътрешните 
работи на ЧР Радек Йон, зам.-минис-

търът на промишлеността и  търго-
вията Милан Ховорка, председателят 
на Сметната палата Франтишек Дох-
нал, депутати от Групата за приятел-
ство с България в Долната камара на 
парламента, ръководни представи-
тели от президентската администра-
ция, МВнР и други чешки министер-
ства и институции.

Коктейлът беше съчетан с джазов 
концерт, изнесен от камерен състав 
– ученици на Милчо Левиев и  фо-
тоизложба на Александър Иванов, 
представяща българската природа 
и значими за историята и културата 
на България паметници.

Събитието, по традиция, беше 
украсено с  едни от най-хубавите 
български символи – с  мартеници, 
с които ученичките Карина и Мария 
от Българското училище, облечени 

в  народни носии, закичваха гости-
те на приема. Заедно с мартениците, 
гостите получаваха и картичка, обяс-
няваща прастария обичай, според 
който на първи март българите ук-
расяват дрехите си с бели и червени 

на 3 маРт, на самия пРазник на освобождението на бълГаРия от османско владичество, бълГаР-
ското посолство в пРаГа даде официален пРием, съчетан с джазов концеРт и изложба, по случай 
133-та Годишнина от бележитата дата, възРодила за тРети път бълГаРската дъРжава и поставила 
началото на най-новата й истоРия.

Посланици и зам.-ръководители 
на дипломатически 
представителства  
уважиха Трети март

[ ]коктейлът беше съчетан  
с джазов концерт от ка-
мерен състав – ученици 

на милчо левиев  
и фотоизложба
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Джазов концерт 
по случай голямата дата

К онцертът изнесе джаз квар-
тетът „Mad Dogs“ в  състав 

Теодор Петков – пиано, Тодор Ба-
кърджиев – тромпет, Васил Хаджи-
грудев – контрабас, Виктор Бенев – 
ударни инструменти. Момчетата са 
съпровождани от славата, че са сред 
на най-добрите ученици от май-
сторските класове на Милчо Левиев 
и Глен Ферис при Лятната музикал-
на академия 2010. Със стил и плам, 
те изпълниха както джаз стандарти, 
така и авторски композиции.

Съдействие за осъществяване на 
концерта оказва Нов български уни-
верситет – София. 

на 2 маРт, бълГаРският култуРен институт в пРаГа също отбеляза Голямата дата на бълГаРското 
освобождение. пРедвид задачата на института, която е  да пРопаГандиРа бълГаРската култуРа 
в сРедите на чешката общественост, служителите му пРозоРливо потъРсиха и се насочиха към 
онова изкуство, което в чехия е на тРадиционна почит – джазът.

конци – пожелание за здраве, символ 
на идващата пролет и знак за обичта 
на нашите близки, които ни даряват 
с тях.

Един ден по-рано, на 2 март, в ка-
тедралния православен храм „Св. 
Св. Кирил и  Методий“ в  Прага, 
Българското посолство организира 
тържествена панихида в чест на пад-
налите за Освобождението на Бълга-
рия. В присъствието на архиепископ 
Крищоф, глава на православната 
църква на Чешките земи и Словакия, 
панихидата отслужи отец Пламен 
Тодоров. На литургията присъстваха 
посланиците на Румъния и  Грузия, 
дипломати от руското, украинското 
и  молдавското посолство, служите-
лите на Българския културен инсти-
тут и Българското училище в Прага, 
както и голяма група представители 
на българската диаспора в Прага. 

[ ]момчетата са 
съпровождани от славата 
на най-добрите ученици 

на милчо левиев  
и глен Ферис
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Мартенско тържество  
в българската общност

М артеничките – тези пъстри 
и  весели символи на про-

летта, здравето и  обичта, нямаше 
как да отсъстват от празненството. 
Българския клуб в  Прага ежегодно 
ги поръчва и  получава от Бълга-
рия в  достатъчно количество, за да 
може да раздаде на всички желаещи 
и  с  това да си припомнят хубавия 
празник. През тази година със зада-
чата по посрещането и закичването 
с пъстрите конци се зае Христо Хри-
стов, член на Управителния съвет на 
Българския клуб в Прага.

Освобождението на България от 
Османско иго е  сред най-светлите 
дати, тъй като след петвековно роб-
ство връща самостоятелността на 
страната ни. Грижата да поздрави 
присъстващите с този празник отно-
во беше поверена на Христо Христов. 
Ели Мандажиева прочете поздра-
вителният адрес, отправен към бъл-
гарите в  Чехия по случай 3 март от 
Симеон Дянков, ресорен министър 
за българите в  чужбина, заместник 
министър-председател и  министър 
на финансите.

Гост на празника беше Тюркян 
Акиф, новата завеждащ консулската 
служба в  Посолството на България. 
С  няколко думи тя поздрави при-
състващите с  празника и  изтъкна 
неговата значимост. С няколко думи 
разказа за себе си и прикани всички, 
които имат въпроси към консулската 
служба, да се обръщат към нея.

Антон Стамболийски, председател 
на Българския клуб, връчи паметен 
плакет „130 години българско орга-
низирано присъствие в  Чехия“ на 
инж. Франтишек Куловани, генера-
лен директор на машиностроителен 
завод „Бест“ – Бенешов, който стана 
първият спонсор на предстоящото 
поклонение пред паметника на Св. 
Св. Кирил и  Методий в  Микулчице 
през май.

Дали българските бизнесмени 
няма да последват примера му? 

на 4 маРт, бълГаРската общност в чехия се събРа, за да почете с тРадиционен обяд хубавите и Го-
леми пРазници в началото на маРт – баба маРта, освобождението на бълГаРия от османско Роб-
ство и 8 маРт – пРазникът на жената.
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поздРавителен адРес до бълГаРите в чужбина, отпРавен по случай 3 маРт от РесоРния минис-
тъР за бълГаРите в чужбина – заместник министъР-пРедседателя и министъР на финансите 

симеон дянков. 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА 

ФИНАНСИТЕ  

3 март  2011 г. 
 

 
ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ! 

 
Поздравявам ви с Националния празник на България - 3 март!  

 
Този ден е символ на общата ни воля за свобода и обединение пред 

предизвикателствата на времето и трудностите, пред които всеки народ 

неизбежно се изправя.  

Освобождението на България направи възможно завръщането на 

страната ни в голямото семейство на Европа – място, което сме заемали 

векове наред, благодарение на силната ни държава, българската духовност 

и нашата древна  култура.  

СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ, 

Вярвам, че всеки от вас  ще продължава и занапред да защитава 

името на Родината ни чрез своя труд и професионализъм, независимо в кой 

край на света сте избрали да живеете.  

Честит национален празник!  

 

 
 

СИМЕОН   ДЯНКОВ 
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Н а 5 март, в  хотела се състоя празнична вечер, 
посветена на Баба Марта и  официалния праз-

ник на България – 3 март. Както винаги, присъстваха 
повечето българи от града и околността. Вечерта пре-
мина с много музика и танци, в изпълнение на състав 
„Китка“, с  приятелски разговори и  най-вече – с  цял 
наръч хубаво настроение. 

Бърненските 
българи обсадиха 
хотел „Слован“
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Н аясно съм, че това ще бъде 
трудна статия. Ще бъде (лице-

мерно) хвалена и  (шепнешком) кри-
тикувана. Зарчетата обаче са хвърле-
ни и връщане назад няма. За да бъда 
искрена към себе си, ще ви поведа по 
пътя, който аз изминах. И ви обеща-
вам, че ще става все по-стръмно и на-
клонът ще расте – нагоре! Готови ли 
сте? Да започваме, тогава. Връщаме се 
в България, в Дупница.

СтАя, поСветенА нА 
родителите

Антон Стамболийски е  роден на 
7.1.1931 г. в Дупница. Не е от замож-
но семейство – баща му е бежанец от 
Западните покрайнини, по професия 
строител. Бил е  предприемач, а  след 
1944 година става технически ръко-
водител. „Баща ми беше човек с трето 
отделение, но родéн майстор – по-
томък на Кольо Фичето. Цял живот 

е работил като хамалин, без да види 
бял ден. Агитирали го да стане член 
на партията, но той отказал и с това 
си докарал само бели. Майка ми била 
центърът на семейство с 11 деца. Ця-
лата й рода били върли комунисти.“

След като завършва гимназия, 
Антон Стамболийски заминава бри-
гадир на язовир „Копринка“. Кога-
то се връща, иска да следва, но пак 
го изпращат бригадир – на язовир 
„Калин“, в  Рила. „Скали, мъх, дъжд 
и  нищо друго! Питах се дали майка 
ми не ме е повила в черен повой. До-
бре, че ме изпратиха на курс в София 
и там срещнах познат, който ме изтег-
ли на работа в София.“ Така започва 
работа в  сектор „Лагерно дело“ към 
ЦК на Съюза на народната младеж.

Кандидатства в  „Строителен ин-
ститут“ – София, специалност „стро-
ително инженерство“, но не го при-
емат. Потърсва връзки – резултатът 

остава без промяна. Предлагат му да 
замине на курс в  Москва. Баща му 
казва: „Виж какво, изкарай си учили-
щето, за да имаш занаят. По-добре за-
наят, отколкото политика.“ И тогава, 
както сам казва, „си седнах на задника 
– защото първия път виках неволята 
и тя не дойде – и издържах изпитите. 
Влязох в Института и го завърших.“

Напускайки България, между него 
и родителите му лягат 1000 километра 
и няколко държави. „Не мога да забра-
вя родителите си. У дома имам стая, 
която съпругата ми кръсти „музей“. 
Там имам снимки на родителите ми, 
на братята и пейзажи от България.“

Ако не ме беше СрАм – щяХ дА 
Се върнА!

В  Чехословакия пристига през 
1957 г., на базата на сключения меж-
ду Чехословакия и България договор. 
Кое го води към странство? „Когато 
човек е  млад – е  любопитен. И  ре-
ших „звера да види свят и  света да 
види звяр“. Подобно решение е добро 
начало за кой да е роман и всеки чи-
тател знае, какво следва – изненади. 
Пристигайки в  Чехословакия, Ан-
тон Стамболийски отново се озова-
ва на строеж на язовир – в резервата 
„Флая“, на строежа на язовир „Флая“. 
„За първи път видях толкова сняг. 
Бяхме прокопали тунел до входната 
врата, за да влизаме. От другата стра-
на – гора и елени, елените идваха до 
прозореца. Нищо общо с жълтите со-
фийски павета! Ако не ме беше срам 
– щях да се върна. Но от инат стиснах 
зъби. Хубаво е  човек да разбере, че 
животът не винаги е постлан с рози, 
че има горен и  долен праг, че има 
дъжд и вятър.“

на 7 януаРи 2011 Г. навъРши 80 Години един от най-известните бълГаРи, живеещи в  чехия – антон 
стамболийски, пРедседател на бълГаРската оРГанизация и пРажкия клуб. човек наГРаждаван и кРи-
тикуван, хвален и хулен, уважаван и мРазен. който е следвал и следва своя път с твъРдост, воля 
и ум. постиГнал амеРиканската мечта, пРосто защото е по-удобно да имаш, отколкото да нямаш. 
побеждавал, защото заГубата не е Решение. навяващ мисли за Различните теста, от които са заме-
сени хоРата и че в някои от тях пРиРодата и късметът слаГат повечко. коГото, както и да Го подхва-
нете, ще стиГнете до темата за бълГаРия и бълГаРската общност в чехия – защото той живее с тях.

Винаги съм изпитвал 
чувство за дълг
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Още с пристигането, му става ясно, 
че с чешката кухня няма да се разбе-
рат и че ястията й не стават за ядене. 
И  така, българската група се учи да 
готви – намират посуда и  основни 
продукти. Започват с  по-простич-
ки неща, най-важно е  количеството 
(днес умее да завие сърмички, да пра-
ви питка, мусака и ред подобни).

Договорите също не са в  ред – 
според сключеното споразумение, 
българите получават половината от 
онова, което вземат чехите. „Продали 
ни в  София на килограм! А  работе-
хме до колене във вода. През зимата, 
като паднеше сняг, ходехме с раници, 
през тунела, през водата, да си носим 
хляб. И решихме да стачкуваме. Това 
сигурно беше първата стачка! Но по-
стигнахме, което искахме.“ А по дого-
вор са закрепостени, нямат право да 
си търсят работа другаде.

След година – година и  половина 
им писва и, договор не договор, тръг-
ват да си търсят работа. Така стигат 
до Мост. Там Антон Стамболийски 
се запознава със съпругата си – Ана, 
с която сключва брак и живее до днес. 
Имат две деца, а днес – и внуци.

През 1971 г. светът отново му отес-
нява и с група българи запрашва към 
Прага. Постъпва на работа в голямо-
то чешко предприятие „Конструк-
тива“. „Първите дни бяха жестоки. 
Никого не познавахме. Живеехме 
в дървени бараки заедно с циганите. 
Семействата ги няма. Идвах в поне-
делник сутрин, до петък работех тук, 
а после на един кооперативен стро-
еж, за да получа жилище. Прибирах 
се в неделя следобяд и в понеделник 
пак заминавах. Не беше лесно, но ко-
гато човек иска и не чака някой да му 
даде наготово – по някакъв начин се 
справя.“

С  пристигането си в  Прага влиза 
в средите на местната българска общ-
ност. Бързо става заместник-пред-
седател, а след това и председател на 
Пражкия клуб. Започва да вълнува 
водите и  те раждат първите легенди 
около личността му. Според легенди-
те от 70-те, той е най-върлият враг на 
социализма. Според днешните – най-
дълбоко законспирираният агент на 
Държавна сигурност.

„А СегА зА домА!“
С тези думи Антон Стамболийски 

премина към темата, която го вълну-
ваше най-много – Българският дом 

в  Прага. „Много приказки се наго-
вориха и  мнозина се писаха герои. 
А каква е същината? Заслугата за по-
купката на сградата през 1971 г. е на 
д-р Мерзянов, председател на Клу-
ба преди мен и на Методий Иванов. 
Направихме обаче грешка! По онова 
време не беше проблем да намерим 
100 000–112 000 крони, колкото стру-
ваше. Но решихме, че е  по-добре да 
бъде купена от българската държава 
и тя да е собственик, защото по този 
начин ще бъде по-добре гарантирана 
и обезпечена. Това беше най-голяма-
та ни грешка, която доведе до днеш-
ните проблеми!“

При закупуването на сградата, 
в нея живеят наематели – шест чешки 
семейства. „Посолството и пръста не 
си мръдна, за да ги премести. Заслу-
гата е на Стоян Радуков. По това вре-
ме в Чехословакия пристигна голяма 
българска делегация, начело с  Тодор 
Живков. Използвахме настроението 
и издействахме от Кметството жили-
ща за семействата. Тогава посланикът 
ни извика и  каза: „Ето ви сградата, 
но пари не ви давам!“ И  ние, без да 
викаме неволята, запретнахме ръка-
вите. Заедно с инж. Цоков договорих-
ме с  „Конструктива“ да финансира 
ремонта, а ние ще им го изплатим от 
бъдещите приходи. И  започнахме. 
Има хора, които още помнят как мък-
нехме боклуците и правехме ремонта. 
Днешните герои тогава не знаем къде 
са били. Довършихме първия етап 
и бяхме щастливи.“

На мястото, където днес е библи-
отеката, е  бил Дневният клуб, а  на 
мястото на канцеларията – кухнята. 
Днешният Дневен клуб е бил запус-
нат двор, заграден през втората част 
на ремонта. „Имаше две дървета. 
Дадох нареждане да ги отрежат и ми 
разказаха фамилията. Няколко бу-
тилки коняк оправиха нещата...“

Идва ред на механата. „Не беше 
като днес. Беше мазе, ниско, тъмно, 
свърталище на мишки. Трябваше да 
се копае. Студентите идваха на бри-
гада всяка събота и неделя. Не им се 
плащаше. Получаваха по една бира 
и по някое кебабче. Правеха го с же-
лание. Земята изнасяха с тарги – ки-
тайска механизация. Така се направи. 
„Затова ме боли, когато днес ни хвър-
лят в лицето, че сградата е „държавен 
имот“! Ние не твърдим, че не е такъв! 
Но този държавен имот от 40 години 
е  български клуб. Ние сме си зако-

Антон Стамболийски както го познаваме...

... получаващ отличия: от Ангел Марин, 
вицепрезидент на България...

... от Цецка Цачева, председател на Народ-
ното Събрание на България...

... и раздаващ отличия –  
на снимката с арх. Веселин Василев

При откриването на паметника  
на Св. Св. Кирил и Методий в Микулчице
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пали тук младините. Свързани сме 
с  него. Всеки сантиметър е  напоен 
с нашата кървава пот.“

двА пъти в еднА и СъщА рекА
Годината на промените, 1989 г., за-

варва Антон Стамболийски замест-
ник-директор на предприятие „Жил-
фонд“. Че и там е имало легенди става 
ясно от бюрото, което една сутрин 
намира изнесено в коридора. „Не реа-
гирах. Седнах и казах на секретарката 
да ми направи кафе. По-късно обяс-
них на новите шефове какво ми дъл-
жат по договор, а  то не беше малко. 
Взех си моето и си тръгнах. По това 
време вече имах фирма.“

През 1991 г., когато основава фир-
мата си, Антон Стамболийски е  на 
60  години. Има периоди, в които има 
по 200 работници. И преуспява, което 
вече двайсет години не дава мира на 
по-завистливите.

През 1999 г. подлага на проверка 
афоризма на Хераклит, че не може 
да се стъпи два пъти в  една и  съща 
река и  за втори път става председа-
тел на Пражкия клуб, впоследствие 
и  на цялата Българска организа-
ция. С  партньорската туристическа 
компания AVE започват поредния 
ремонт, а  с  Мартин Томов, посла-
ник на България в  Чехия, безкраен 
конфликт, продиктуван от ремон-
тите, извършени без разрешение на 
собственика – тоест на българската 
държава. Посланикът се обръща към 
съответните чешки институции и те 
правят проверка, вследствие на която 
нареждат да бъде спрян ремонта и на-
лагат глоба в размер на 700 000 крони 
на Пражкия клуб. „Идваше ми да му 
кажа, че тия пари не излязоха от моя 
джоб, а  от джоба на Клуба – който 
е  български джоб, а  той е  пратен да 
защитава българските интереси!“

Пражкият клуб урежда глобата да 
бъде намалена на 100 000 крони, до-
вършва ремонта и подготвя сградата 
за получаване на Акт 16. За това обаче 
е необходимо съгласието на собстве-
ника. Антон Стамболийски и  Дими-
тър Христов заминават за София, за 
да поискат такова от директора на 
„Имоти в  чужбина“. „Искаше да ни 
изгони. Викна, че не само, че няма 
да ни даде съгласието си, но даже ще 
иска да върнем обекта в старото със-
тояние! Теглихме му една *** и полу-
чихме съгласието по други канали. 
Колко разправии!“

„Да получиш Акт 16 по европей-
ските норми е като да уцелиш окото 
на комар от 100 м с въздушна пушка. 
И  това направихме и  още не беше 
изсъхнало мастилото на документа, 
когато господинът от „Краковска“ 
тръгна да се хвали какъв герой е, че 
целият обект е узаконен!“

ЧувСтво зА дълг
През 2008 г., Управителният съвет 

на Пражкия клуб, съгласувано със 
Съвета на председателите на Бъл-
гарската организация, взема реше-
ние за издигане на паметник на Св. 
Св. Кирил и Методий в Микулчице. 
Една година по-късно той е  офи-
циално открит в  присъствието на 
над 2000  българи. В  началото иде-
ята е  посрещната със скептицизъм 
и недоверие, тъй като необходимите 
средства са баснословни спрямо въз-
можностите. Антон Стамболийски 
обаче застава твърдо зад идеята и я 
подкрепя с цялата си вяра и репута-
ция. „Това, може би, беше последната 
рожба на онова чувство за дълг към 
Родината, което със заминаването 
си от България винаги съм имал – 
колкото и да звучи купешки. Винаги 
съм се чувствал задължен. Каквото 
и да съм направил – заради това съм 
го правил. Имената – кой какво е на-
правил – се забравят. Но направено-
то – като паметника – остава. Това 
е  важното. Жена ми ме упрекваше, 
че съм се побъркал с тоя паметник. 
Тогава я попитах дали като пътува из 
Чехия, вижда издигнати паметници? 
„Има!“ – вика. Е, казах й, сега ще има 
и един български!“

„Най-смешното е, че се пишем ро-
долюбци, а  сме се вдигнали на край 

света. Така, че нека поне с деянията си 
да покажем, че сме още българи. За-
щото и да искаме и да не искаме – аси-
милацията ще си каже думата и след 
някоя година няма да знаем кои сме. 
Виж колко наши хора се срамуват 
да признаят, че са българи. Може би 
е време да дойде втори Паисий.“

По време на поклонението в  Ми-
кулчице през 2010 г., Цецка Цачева, 
председател на Народното Събрание 
на България, награди Антон Стамбо-
лийски с плакет на Народното Събра-
ние за родолюбивата му дейност.

дА знАеш кАкво иСкАш
Понякога, Антон Стамболийски 

разказва притчата „Колумбовото 
яйце“, тоест за сблъсъка на Колумб 
със завистниците. И  как на въпроса 
какво толкова е направил, им отгово-
рил с нещо толкова простичко, какво-
то е да накараш яйцето да стои изпра-
вено. „Не е нужно да си много умен, 
а да ти идва навреме. И още: да знаеш 
какво искаш и най-важното – как да 
го постигнеш. Това е разковничето на 
успеха.“

„От върха на 80-те си години си 
казвам, че не съм живял съвсем на-
празно. Имал съм много и различни 
възможности, но винаги съм мислил 
за утрешния ден, за децата и внуците. 
Благодарност, разбира се, няма. Може 
би само някакво вътрешно удовлет-
ворение. И  винаги съм учил децата 
си, че кръвта вода не става.“

„В живота съм видял много неща, 
бил съм нависоко, бил съм и в калта. 
Никога не съм чакал някой да ми по-
даде ръка. Знам какво значи да нямаш 
хляб и хората да те гледат като прока-
жен. Но, както виждаш – живея.“ 
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В   Чехия трудно могат да се ви-
дят български филми. Дист-

рибуторските къщи не ги купуват 
за разпространение и  единствената 
възможност остават кинофестива-
лите и Панорамата, която от 2009 г. 
организира Българският културен 
институт.

По думите на организаторите, 
подготовката отнема най-малко 
шест месеца. Най-ценното е, че фи-
лмите са съвсем нови, което озна-
чава, че продуцентите имат доверие 
в  нивото, публичността и  посещае-
мостта. Защото не само, че не оби-
чат, но дори избягват да изпращат 
филмите си на малки форуми, без 
награден фонд.

Най-важното, разбира се, е под-
борът на филмите. „Първите две 

години имахме куратор – казва 
Севда, – но тази година, поради 
финансови съображения, се на-
ложи да се справим сами. Потър-
сихме отзиви из филмовите среди 
и  информация за посещаемостта. 
Посъветвахме се и с Националния 

филмов център и  се надяваме, че 
филмите се харесаха.“

От голямо значение за успеха на 
Панорамата са и дните на провежда-
нето. Прага е  фестивален град и  от 
началото на годината до края на ап-
рил следват фестивал след фестивал. 
„Изчетохме информацията за всич-
ки – усмихва се Севда, – съобрази-
хме се и с обявените кинопремиери. 
И съвсем културно си резервирахме 
зала още през септември.“

Субтитрирането също е костели-
во орехче и от името на Института, 
Севда изрази най-искрена благодар-
ност за работата, получила оценка 
6+ на сътрудничките Итка Трояно-
ва и Ада Цонева. „Задачата не беше 
лесна, единият от филмите е наполо-
вина на френски, другият е наполо-
вина на английски и те наистина се 
справиха много добре.“

Официалното откриване на Кино-
панорамата беше поверено на доку-
ментален филм, който вдигна високо 
летвата по отношение на хубавото 
настроение и  желанието да живеем 
така, както си е редно – днес и само 
днес. Отправеният реверанс е за до-
кументалната лента „Куба е  музи-
ка“. Филмът си има режисьор – Или-
ян Джевелеков и  оператори – Крум 
Родригес и Орлин Руевски, но истин-
ският му творец, неговата душа, коз 
и  сила, е  легендата на българската 
музика – Йорданка Христова.

Филмът е  вдъхновен от страстта 
по кубинската музика. Както гла-
сят уводните думи на коментара – 
в Куба всичко се изразява с музика. 
Обяснението в любов и добрата ре-
колта, раждането на дете и загубата 
на магаре, копнежът и меланхолия-
та. Йорданка Христова ни представя 
и  разговаря със свои приятели, за 

от 11 до 13 февРуаРи, в две от най-пРестижните кина на пРаГа – „луцеРна“ и „евалд“, за тРети поРе-
ден път се пРоведе кинопаноРамата на бълГаРските филми, оРГанизиРана от бълГаРския култуРен 
институт в пРаГа. в Рамките на тРи последователни дни бяха пРожектиРани два документални, 
тРи иГРални и няколко късометРажни анимационни филма, които дадоха пРедстава за насоки-
те в съвРеменното бълГаРско кино. събитието се осъществи под патРонажа на чешкото минис-
теРство на култуРата.

Подайте ръка 
на българското кино!

filmu
bulharského

Dny
11.–13.2.

KINO LUCERNA Vodičkova 36, Praha 1

pá 11. 2. 18.30  CUBA IS MUSIC + Koncert Jordanky Hristové

so 12. 2. 18.30   MISE LONDÝN + Představení knihy

ne 13. 2. 18.30  STOPY V PÍSKU + Animovaný předfilm

KINO EVALD Národní 28, Praha 1 

so 12. 2. 16.30  SKLENĚNÁ ŘEKA + Animovaný předfilm

ne 13. 2. 16.30  BETONOVÍ FARAÓNI + Animovaný předfilm

České a anglické titulky / Czech and English subtitles
Vstupné: 70 Kč; vstupné na Cuba is music a koncert J. Hristové: 140 Kč

Bulharský kulturní institut v Praze www.bki.cz
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които – така, между другото – става 
ясно, че са сред легендите на боле-
рото и соното. Това са Чучо Валдес, 
носител на шест награди „Грами“, 
групата „Лос Хубиладос“ (на обща 
възраст 560 години), певците Ел 
Нене и Гарсон.

Спомням си думите на един из-
вестен роден фотограф, че от другата 
страна на кълбото дори цветовете са 
различни. Има нещо вярно. От само-
то начало филмът зашеметява сякаш 
с други цветове – ярки, експлозивни 
и  жизнени. Истински като истин-
ските и  важните неща, като кръвта 
и  виното. „Филмът започва с  един 
убийствен пейзаж – предупреждава 
Йорданка Христова. – Толкова кра-
сив, че изглежда нереален.“

Творците анонсират, че филмът 
рисува една непозната за туристите 
Куба – мистична и първична, засед-
нала някъде в ХVI век. Може би на-
истина са успели да я уловят, а може 
би не съвсем. Така или иначе, едно 
нещо е  ясно без всякакво съмне-
ние: кубинците харесват, уважават 
и  обичат нашата певица. Което ни-
как не е малко.

„Филмът е като стимулант за до-
бро настроение – казва сценаристът 
Матей Константинов. – Като ония 
какаови топчета, от които се прави 
шоколада, и които предизвикват ма-
сирано отделяне на ендорфин – хор-
мона на щастието!“

В  сравнение с  него, вторият 
филм на Кинопанорамата – „Стък-
лената река“, разочарова по-бързо 
от картечен откос и  навява тъж-
ни мисли за специфичния филмов 
език и изразните средства, които не 
е леко да бъдат усвоени, но чрез кои-
то, за съжаление, зрителят е свикнал 
да разчита съответната творба.

Амбициозният филм е дело на ре-
жисьора Станимир Трифонов и е за-
снет по едноименната книга на Емил 
Андреев. В ролите можем да видим 
Стефан Данаилов, Наталия Донче-
ва, Стефан Вълдобрев, Иван Ласкин 
и  др. Разказва за български профе-
сор, емигрирал във Франция, който 
на смъртния си одър завещава на 
дъщеря си старинен ръкопис и  за-
вета да замине за родното му село 
Градище и да разгадае закодираното 
в него послание. Следвайки заръка-
та, момичето се озовава в едно заб-
равено от хората и Бога село, където 
среща върволица от странни пер-

сонажи: млад свещеник, съсипан от 
любовна загуба, иманяр, лишен от 
скрупули, тайнствена старица, без-
словесен пастир, магистрална прос-
титутка.

Замислен като приключенски 
трилър с  елементи на мистика, сю-
жетът се оказва висока топка за род-
ната кинематография. Губи се връз-
ката между събитията и  основната 
идея. Образите са кухи, а и актьор-
ската игра е  по-скоро поза, откол-
кото въплъщаване в  образа – чес-
то срещано явление в  българското 
кино, което го прави толкова не-
приемливо извън България. Не бих 
повярвала, че артист от класата на 
Стефан Данаилов може да прозвучи 
толкова театрално и  фалшиво, зая-
вявайки простичкото: „Обичам те!“.

Десет минути по-късно, притич-
вайки от кино „Евалд“ до кино „Лу-
церна“, имахме възможност да си 
поправим вкуса с невероятната по-
литическа сатира „Мисия Лондон“.

Тук организаторите на Кинопа-
норамата бяха уцелили десятката 
– потвърждаваше го пълната зала 
и взривовете смях по време на про-
жекцията. Нашенско, мило, родно. 
В казаното и в премълчаното, в изи-
граното и в спестеното, в недомлъв-
ките и в усмивките, в избора на пер-
сонажите.

Филмът е  игрален дебют на ре-
жисьора Димитър Митовски (режи-
сьор на множество реклами и доку-
ментални филми) и  е  създаден по 
едноименния роман на Алек Попов. 

В  главните роли можем да видим 
Юлиан Вергов, Любо Нейков, Георги 
Стайков, Ана Пападопулу и др. Сю-
жетът му ни завежда в  българско-
то посолство в  Англия, в  момента, 
в  който идва новият посланик. Той 
заварва мързел, далавери... и  прах. 
Готвачът си е организирал фрийшоп, 
студентката и чистачка Катя припе-
челва в  стриптийз бар, а  консулът 
е вечно не на място. Под натиска на 
съпругата на президента, послани-
кът трябва да организира събитие, 
на което да присъства самата крали-
ца Елизабет II. С надеждата да наме-
ри партньор и подкрепа, той попада 
на PR агенция, която се занимава 
с  двойници на известни личности. 
И въртележката се завърта.

Българските медии се захласват 
по откровеното признание на екипа, 
че творбата е замислена като комер-
сиална, но след като е  постигнато, 
това означава само едно: че всич-
ки са си свършили работата поне 
за петица – нещо не толкова често 
срещано в  родното кино. Предвид 
ограничената продукция и съответ-
ния глад за български филми, много 
е вероятно да е вярно твърдението, 
че в България филмът е втори по ка-
сов успех след „Аватар“.

Преди началото на прожекцията, 
младата чешка приятелка на един 
мой познат българин ме попита ху-
бав ли е филмът. Не знаех какво да 
й отговоря. Съмнявах се, че ще й ха-
реса, съмнявам се и  сега. Филмът 
е  толкова български, колкото злато 
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има в 24 каратовото злато. За разли-
ка от златото, със сигурност е труден 
за експорт.

За „Мисия Лондон“ бяхме чували 
и удоволствието беше предвкусвано. 
Докато „Бетонни фараони“ се ока-
за скрит коз. Завладяващата доку-
ментална продукция на режисьора 
Йордан Тодоров разказва за неверо-
ятен феномен, който поразява със 
своята самобитност, величавост 
и  абсурдност – традицията на кал-
дарашите да погребват близките си 
сред разточителен разкош, навяващ 
мисълта за гробници и  египетски 
фараони.

Общността на калдарашите, на-
брояваща не повече от един милион 
души по целия свят, е  една от най-
затворените и богати ромски групи. 
Те вярват, че смъртта е само преход 
към следващия живот, в  който ис-
кат да разполагат с  всичко, което 
са имали в  този. Затова изкопават 
в земята гробница – стая, която за-
печатват с  бетон и  покриват с  най-
скъпия черен гранит от Африка 
и  Китай. Ковчегът е  положен на 
специална поставка, а  около него 
са дрехите и  вещите на починалия. 

Стаите са обзаведени с легла, гарде-
роби и плазмени телевизори, златни 
накити, мобилни телефони (вклю-
чени!) и  дванайсетгодишно уиски. 
Невероятна, сякаш друга реалност, 
предадена с много усет от оператор-
ския тандем Борис Мисирков и  Ге-
орги Богданов.

„Бетонни фараони“ е  една от 
първите две документални ленти, 

финансирани от HBO България, 
с които каналът реагира на жаждата 
за качествена местна документалис-
тика. „Зрителите в  България харес-
ват документални филми, които са 
фокусирани върху теми от ежедне-
вието, но за които обикновено не се 
говори открито и лесно“ – коменти-
ра новия почин Стефан Даковски, 
мениджър за НВО България и НВО 
Adria.

Филмът, който закри Панорама-
та, нямаше нивото на предишния, 
но докосна лутащите се наши еми-
грантски сърца и  разплака някои 
присъстващи. Игралният филм 
„Стъпки в пясъка“ е дело на режи-
сьора Ивайло Христов, с  участието 
на Иван Бърнев, Яна Титова, Велко 
Кънев и др.

Филмът е  заснет по действите-
лен случай. Разочаровано в любовта 
момче тръгва по широкия свят, но не 
сбъдва американската мечта. Връща 
се след 20 години, звънва на вратата 
на любимото момиче и  го пита съ-
щото, което го е попитал и на шест 
години: „Ще се омъжиш ли за мен?“

Отзивите за филма в България са 
положителни. Наричат го „силен“ 

и  „майсторски направен“. Филм за 
бягането, сълзите, самотата и любо-
вта. В  тази положителна линия бих 
добавила: филм за емигрантите – 
като нас.

За съжаление, днешното кино 
е  повече от интересна история. 
То умее в пет кадъра + подходяща 
режисура, камера, монтаж, звук 
да каже в  десет секунди онова, за 

което „Стъпки в  пясъка“ се нуж-
даят от час и половина. Иван Бър-
нев е  добър актьор, но мисля, че 
поверявайки му главната роля във 
филма „Obsluhoval jsem anglického 
krále“, Иржи Менцл е имал по-точ-
но око за ролите, които му под-
хождат.

Кинопанорамата представи 
и три анимационни филма. Два от 
тях на Стоян Дуков и един на Доньо 
Донев. Късите филмчета нямаше как 
да представят родното творчество 
и търсения в тази насока, но спече-
лиха аплаус със своя хумор и  ори-
гиналност. Филмът „Умно село“ на 
Доньо Донев нямаше нужда от пред-
ставяне.

След като теглиха чертата, орга-
низаторите с радост и удовлетворе-
ние констатираха, че трудът им не 
е отишъл напразно и посещаемост-
та е  скочила със стотици – което 
не е  малко. „Освен това през тази 
година – отбеляза с  наистина не-
забележима гордост Севда – Кино-
панорамата, като всяко уважаващо 
себе си филмово събитие, протече 
в повече от едно кино. И двете кина 
– „Луцерна“ и  „Евалд“ – ни поже-
лаха за следващата година повече 
филми.“

Пожеланието за повечето фил-
ми ме наведе на мисълта за тяхното 
качество и оттам се сетих за призи-
ва на режисьора Ивайло Христов 
(„Стъпки в пясъка“): „Хора, подайте 
ръка на българското кино!“

Това ли е  най-многото, което 
може да си пожелае един творец? 

Гробница на калдарашите
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Й орданка Христова беше маг-
нитът, който Българският 

културен институт подготви за зри-
телите, дошли в  кино „Луцерна“ на 
11 февруари, на откриването на тре-
тата Кинопанорама на българските 
филми. Голямата българска певица 
изнесе концерт и представи първия 
филм от програмата – „Куба е музи-
ка“.

Йорданка Христова е  една от ле-
гендите на българската забавна пе-
сен. Репертоарът й включва много-
образни лирико-драматични песни 
с акцент върху латино-американски 
шлагери. Най-големите й хитове са 
„Песен моя, обич моя“, „Изповед“, 
„Сърца червени“ (Химн на ЦСКА), 
„Гергьовден“, „Патешка история“ 
и др. През 1966 г. печели първа на-
града на първия Златен Орфей с пе-
сента „Делфините“, като се класира 
преди Лили Иванова. Повтаря ус-
пеха си през 1967 и 1975 година. Ве-
чната й песен обаче се оказва „Песен 
моя, обич моя“, която и до днес оста-
ва един от символите на българската 
естрада. Йорданка е първата българ-
ска певица с голям рецитал в Париж, 
пее дори на Айфеловата кула през 
1974 г. Същата година пее и в Мон-
реал. Това са само две от междуна-
родните й участия, разпрострели се 
в 36 държави на всички континенти 
и  несекващи до днес, когато всяка 
година прави гастрол в Америка.

В  мислите на българите, Йор-
данка Христова завинаги ще ос-
тане свързана с  Куба – страната на 

слънцето, музиката, какаовите тела 
и  напитките с  чадърчета. Кубинци-
те, както личи и  от филма, също я 
уважават и много жени на Острова 
са кръстени на нея и носят нейното 
типично българско име.

На сцената на „Луцерна“ тя излезе 
със стъпките, обаянието и излъчва-
нето на звезда. Стана ясно защо по 
света има звезди – защото носят ма-
гия, която не се учи. Дар, който кара 
всички фенове по света, където и да 
са, да оглушеят за целия околен свят. 
Едно от онези неща, които не могат 
да се купят с мазна пачка банкноти.

На подиума Йорданка Христо-
ва огледа залата и  изрази радост, 
че може да пее на такава велико-
лепна сцена „Две антики на едно 
място – пошегува се. – Ще бъде 
страхотна вечер!“ Да, може би, но 
след края на концерта никой не 
си тръгна и за безмълвен ужас на 
организаторите всеки беше готов 
да изчака безкрайната опашка за 
да получи автограф, да се наслади 
на усмивката и да поговори с една 
от големите дами на българската 
сцена.

Толкова по въпроса за звездите. 

денят беше от онези, които 
хаРактеРизиРаме с  блудкава-
та дума ежедневие. вРемето 
беше сиво и  мъГливо. вечеРта 
заплака с  тихи, мокРи сълзи. 
Рекламите в  центъРа на ГРада 
блеснаха и  скРиха пРаха по 
сГРадите. входовете на метРо-
то и баРовете лениво зейнаха. 
и  точно, коГато вечеРта из-
Глеждаше напълно изГубена, 
по сцената на кино „луцеРна“ 
плъзна колебливата светлина 
на пРожектоР и  ежедневието 
беше Разбито на пух и  пРах – 
на сцената излезе звезда.

 Йорданка 
Христова 
– една легенда в Прага
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С настъпването на 2011 година, 
Институтът оповести стартиране-
то на своя проект „Българска биб-
лиотека“. 

Фондът съдържа българска 
и  преводна литература, справочни-
ци, каталози, луксозни фотографски 
издания, речници и  учебници по 
български език. Достъпът е  свобо-
ден за всички желаещи. Заемането 
на книги и  документи е  безплатно. 
За по-добра ориентация на читате-
лите, заглавията са разделени в  два 
раздела: художествена литерату-
ра и  научна литература. Срокът за 
ползване е един месец.

Починът не е нов. Преди години, 
по времето, когато се е  намирал на 
ул. „Příkopy“, Институтът е  разпо-
лагал с  библиотека. Запазените до 
днес книги представляват основния 
фонд. Към него са прибавени нови-
те – онези, които издателствата про-
дължават да изпращат или предос-
тавят като подарък след съответната 
презентация.

За съжаление, този, който 
е свикнал (дълго и с удоволствие) 
да се рови в  книгите и  да записва 
взетите в  читателския картон, ще 
бъде разочарован. Библиотека-
та на Института (подобно на На-
ционалната библиотека на Чехия, 
например), работи на електронен 
принцип – книгите са в  сутерена 
и  читателят сърфира между вир-
туалните им еквиваленти. В  слу-
чая с  библиотеката на Института 
това означава, че отваря интернет 
страницата на Института, намира 
двата списъка, избира си книги 
и  си ги поръчва на имейл адреса 
на Института. След това, в предва-
рително уговорено време, може да 
отиде да си ги вземе.

Служителите на Института пла-
нират създаване на електронен ка-

талог. След като книгите бъдат въве-
дени в базата данни на съответната 
програма и  каталогизирани, търсе-
нето ще става – както е  редно – по 
съответните параметри като загла-
вие, автор, жанр и др.

През 2011 година, библиотеката 
ще бъде разширена с  видео и  ау-
дио материали. Следващата стъпка 
ще бъде обновяване на връзките 
с  издателствата в  България. Много 
от тях автоматично изпращат свои 
книги, но през 2011 г. ще получат 
информация, че библиотеката е об-
новена и  може да бъде форма за 
представяне на техните заглавия 
в  чужбина. Идеята е  това да бъде 
комбинирано с  представяне на са-
мото издателство в  галерията на 
Института в Прага.

Един от дълготрайните проек-
ти, които служителите на Инсти-
тута наричат шеговито „Пексесо-
то“, носи официалното име „100-те 
туристически НАЙ на България“. 
Става въпрос за шестмесечен про-
ект, чиято цел е чрез лекции, филми, 
срещи, изложби (и т.н.) да представи 
България като атрактивна туристи-
ческа дестинация, обръщайки вни-
мание не толкова на Черноморието, 
колкото на другите възможности 
– културен туризъм, фолклорни 
фестивали, етнографски музеи, ви-
сокопланински туризъм, екотури-
зъм, както и да запознае чешката об-
щественост с  българската история 
и култура. Най-ценното в замисъла 
е формата, която няма да е с реклам-
на насоченост, а информативна.

пРез последните няколко Години, бълГаРският култуРен институт в пРаГа пРави невъзможното, 
за да РазшиРи и РазнообРази своята дейност. Големи пРомени настъпиха и във визуализацията 
и РекламиРането на тяхната дейност. планът за дейността му своевРеменно се РазпРостРанява 
по всички достъпни канали. най-важните изяви, които фиГуРиРат в неГо пРез пРолетта, до нача-
лото на лятото, изГлеждат обещаващо.

Очакват ни Дечко Узунов 
и „Градините Кински“

Готварско шоу на Българския ден в Търговска галерия „Феникс“
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Проектът предполага пет тема-
тични вечери, всяка от които ще се 
съсредоточи върху двайсет от стоте 
обекта. Шеговитото работно загла-
вие „Пексесото“ идва от безплатно 
разпространяваните състезателни 
карти тип „pexeso“, изобразяващи 
100-те обекта.

Проектът стартира на 27 януари 
и  представи обекти с  номера от 1 
до 20. Презентацията, наречена „По 
пътя на слънцето – Велико Търново, 
Трявна, Дряново, Боженци, Етъра“, 
представи Красимира Мархолева, 
доктор по история. Беше прожекти-
ран и  документален филм за „Етъ-
ра“. Официалиен гост от България 
бе Ангел Гоев – директор на Етног-
рафски комплекс на открито „Етъ-
ра“, който разказа за програмата на 
комплекса, включваща възстановки 
на фолклорни празници и  тради-
ции, етнографски изложби, панаир 
на народните занаяти и други.

Проектът ще завърши в началото 
на лятото с турнир за деца в „pexeso“, 
викторина за възрастни и награжда-
ване на най-добрите участници (уик-
енди в туристически хижи и обекти, 
пътувания и  почивки в  България, 
сувенири и книги). Награждаването 
ще се осъществи по време на внуши-
телно, целодневно шоу, което ще се 
състои в „Градините Кински“, до Ет-
нографския музей. Програмата, коя-
то подлежи на одобрение от страна 
на Пражкото кметство ще включва 
участието на самобитни майстори 
от Етъра, танцьори и певци от цяла 
България, състезания за деца и въз-
растни.

Летният филмов маратон във 
Всетин ще представи творби на 
българската кинематография. 

Маратонът, организиран от Фил-
мов клуб – Всетин, със съдействи-
ето на Асоциацията на чешките 
филмови клубове, от няколко го-
дини е  фокусирал вниманието си 
върху кинематографията на Бал-
канските страни, чиито продукции 
са централна негова тема. Тазго-
дишното 13-то издание (е, да...) 
е  посветено на България, преди 
това беше  Македония. По тради-

ция, от съответната страна участ-
ват 11 филма. Публиката е  осигу-
рена – киноманите пристигат от 
Филмовата академия в  близкия 
град Злин и цялата околност и ре-
зервират хотелчетата за всички 
три (да ги наречем фестивални) 
дни. Филмите и гостите, вече поло-
вин година, договаря Българският 
институт в Прага.

Изложбата на оригинали на го-
лемия наш художник Дечко Узу-
нов ще бъде гвоздеят в  пролетната 
програма на Института. Тя ще бъде 
открита на 24 май, в Деня на българ-
ската просвета и  култура и  на сла-
вянската писменост, в  галерията на 
Института. Съдействие в организи-
рането й оказва галерия-музей „Де-
чко Узунов“ към Софийска община. 
Гост на вернисажа ще бъде директо-
рът на музея. 

БълГаРСКата фолКлоРна фоРмацИя 
„СИдеРа“ И  ГРуПа „оГнено хоРо“ Бяха 
СРед чуждеСтРаннИте ГоСтИ на 13-Ия 
нацИонален Бал на ноСИИте в чехИя, 
Който Се ПРоведе на 5 февРуаРИ в TOP 
hOTel, ПРаГа.

Главен организатор на грандиозния па-
рад беше Чешкото фолклорно сдружение. 
Българското участие беше осигурено със 
съдействието на Асоциация „Български 

фолклор“ и  Българския културен институт 
в Прага.
Фолклорният празник по традиция събра 
няколко хиляди гости, по-голямата част 
от които облечени в типични за родните си 
места носии. Програмата съдържаше му-
зика и  танци, в  изпълнение на участници 
от всички региони на Чехия, Моравия и Си-
лезия. Сред гостите на бала бяха групи от 
Гърция, Турция, Словения и  Украйна. Фол-
клорната програма протече в  4 зали и  на 

множество по-малки сцени. Тазгодишният 
бал беше посветен на региона Haná, чии-
то участнички се отплатиха с  направените 
3000 hanácké koláčky, хапнати от присъст-
ващите с дължимата скорост и апетит.
Гостите на празника се забавляваха с  бо-
гатата програма до сутринта. Фолклорна-
та формация „Сидера“, с  ръководител Ася 
Балтакова, плениха с  изпълненията си 
публиката. Овациите събраха и  танците на 
„Огнено хоро“ с ръководител Мишо Паунов.

Феерия за познавачи

Галерия-музей „Дечко Узунов“

Дечко Узунов
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С вети Йоан Боско (1815–1888) 
е  роден в  бедно семейство, 

в  малко селце в  Италия. От дете се 
сблъсква с  нищетата и  грижите на 
най-бедните. Дълбоко религиозната 
му майка от рано насочва стъпките 
му към спазване на християнските 
добродетели. Самият той разказ-
ва, че сънува първия си невероятен 
сън, когато е на девет години: вижда 
деца, които се карат и бият на игри-
щето и Бог, който му казва, че трябва 
да ги спечели и може да го направи 
единствено с  грижовност и  друже-
любност. Идеята му за създаване на 
монашеско общество се ражда през 
1842 г., а през 1858 е вече факт. Йоан 
Боско го нарича Салезианско обще-
ство, на името на св. Франциск Сал-
ски, известен със своя внимателен 
и дружелюбен подход – черта, която 
той иска да възпита в своите салези-
ани. Днес орденът съществува в 135 
страни в света.

Салезианите се ангажират в  со-
циална, религиозна, културна, пе-
дагогическа и  материална помощ 
на младите хора. За целта основават 
центрове, училища и  общежития. 
Наричат възпитателния си метод 
„превантивна система“ и  изтъкват, 
че е изграден върху три основни до-

бродетели: любовта – тъй като мла-
дите хора трябва да получават обич, 
разум – олицетворяващ грижата за 
тяхното добро и вяра – която да ус-
воят и да ги крепи. 

След падането на желязната за-
веса, през 1994 г., монаси от чешкия 
клон са изпратени да основат сале-
зианско общество в България, къде-
то никога преди не е  имало такова. 
Днес там работят и живеят 7 монаси 
в градовете Казанлък, Стара Загора 
и  Ямбол. Всички те говорят много 
добър български език. На лекцията, 
организирана от Славянската биб-
лиотека със съдействието на Бъл-
гарския културен институт, Ивана 
Сръбкова покани отец Бено и  отец 
Петър да разкажат за работата на 
обществото в България.

Началото никога не е  лесно. 
Пристигайки в  България, монасите 
се сблъскват с проблеми от най-раз-
лично естество. От една страна те са 
чисто финансови, свързани с  еже-
дневното им съществуване и  дей-
ност, а  от друга е  необходимостта 
от подкрепа, която идва от фонда-
ции като „Свят без граници“. Важна 
е  и  атмосферата на разбирателство 
и  доверие, която монасите, като 
членове на католическо общество, 

изграждат с  местното православно 
духовенство.

„Когато човек се сблъска с  дру-
га култура – споделя отец Петър, 
– налага му се да открие и приеме 
много нови неща и  гледни точки. 
Голяма част от онова, което го зао-
бикаля, му се струва странно и раз-
лично от онова, с което е свикнал. 
Постепенно обаче открива, че раз-
личното не означава непременно 
лошо, а  точно обратното – обога-
тява го. Затова съм благодарен, че 

„салезианите на дон боско“ са монашеско общество на католическата цъРква, основано пРез 
втоРата половина на 19 в. от италианския свещеник свети йоан боско. мисията на обществото 
е  да помаГа за възпитанието, обРазованието и  личностното Развитие на децата и  младежите. 
пРез 1994 Г., чешкият клон на оРдена изпРаща свои мисионеРи да основат салезианско общество 
в бълГаРия. на 3 февРуаРи, на лекция в националната библиотека клементинум, те Разказаха за 
дейността си там.

Резултатите?  
– може би след 100 години

отец Петър с деца  
от ромската общност
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имам възможност да опозная бъл-
гарската култура.“

Както споделят отец Петър и отец 
Бено, през 1994 г. въпросът за роми-
те не е сред приоритетите на обще-
ството. Той става такъв постепенно, 
кристализира в  съответствие с  це-
лите на обществото да се насочва 
към най-нищите и нуждаещите се.

Дейността на салезианите сред 
ромското общество има много аспе-
кти. Всичко е  съсредоточено в  така 
наречените младежки центрове, 
в  които има занимални, кръжоци, 
спорт. В съответствие с душевност-
та на ромите сред кръжоците пре-
обладават музикалните – свирене на 
музикални инструменти и танци, но 
освен това изобразително изкуство 
и  чужд език. Специална награда 
са екскурзиите, тъй като много от 
децата не са напускали никога род-
ния квартал. За да бъдат допускани 
до кръжоците, децата трябва да из-
пълняват определени условия – като 
това да ходят редовно на училище.

Както разказа отец Петър, кул-
турата е  съвсем различна и  изис-
ква повече търпение – което учи на 
търпение. Учудващо е, че само след 
няколко години работа могат да се 
забележат положителни резултати 
– като доверие от страна на роди-
телите и по-редовно посещаване на 
училищните занятия.

В работата им помага възпитава-
нето на т.нар. аниматори – младежи, 
които след известно обучение им по-
магат в работата с други деца и мла-
дежи. Според определението, „Ани-
матор е човек, който насочва хората 
около него към доброто, събужда у 
тях надежда, ако тя липсва, помага 
им, ако трябва, мотивира ги, ако им 
липсва мотивация (...) Безкористно 
отдава свободното си време, своите 
умения, знания и сили предимно на 
работа с децата и младежи (...) Под-
крепя активността на другите, не 
ги препятства, а мотивира.“ Късият 
курс е едногодишен, а пълният трае 
три години.

В  документален филм, заснет 
през 2004 г. от Светлана Лазарова за 
дейността на салезианите, един от 
монасите признава, че има моменти, 
когато му се е  искало „да си стегне 
куфарите.“ Отец Петър също е  съ-
гласен, че понякога човек е обезсър-
чен от липсата на сериозен напредък. 
„В  природата на човек е  залегнало 

– казва той – желанието за обратна 
връзка, да види, че от работата му 
има резултат, че има смисъл. В това 
отношение много ни помага вярата 
ни, това, че развиваме дейността си 
в името на Бог, което ни освобожда-
ва от очакването на непосредствени 
резултати. Ако разчитахме само на 
тях – досега може би щяхме да се от-
кажем.“

Как се става мисионер? „Още 
по времето – разказва отец Петър 
– когато се подготвях за монашес-
твото и  полагане на обет, чувствах 
вътрешна необходимост да стана 
мисионер. Затова отидох при своя 
наставник и  споделих с  него колко 
дълбоко ми е  повлиял един жалм, 
който повелява „Тръгнете по света 
и разпространявайте Евангелието!“. 
И че съм готов да отида там, където 
бъда изпратен. Така стигнах до Бъл-
гария. А  добри хора има по целия 
свят – за мен това е най-важното.“

Наблюдавайки дейността на са-
лезианите, неизменно стигаме до 
онова, което е  залегнало в  самата 
същност на неподправеното миси-
онерство – живот, живян за другите. 
Какво носи такъв живот? „Обога-
тява – казва простичко отец Петър. 
– Едва, когато човек започне да жи-
вее за другите, той се освобождава 
и става щастлив. Днешната култура 
ни води към живот, който живеем 
за себе си и  в  края на краищата не 
намираме щастие. Мисля, че човек 
намира щастие в живота си, едва ко-
гато го отдаде на другите.“

А  сериозни резултати? „В  тази 
работа? – усмихва се отец Петър. 
– Може би след 100 години.“ Отго-
ворът му ми напомни една притча, 
разказвана с удоволствие от класика 
на нашата литература, Антон Дон-
чев. Тя е  за Св. Климент Охридски 
и дърветата, които поръчал да поса-
дят около църквите в  Охрид. „Как-
ви да бъдат, светиня ти?“ – попитал 
градинарят. „А  какви предлагаш?“ 
– попитал го на свой ред Св. Кли-
мент. „Можем да посадим тополи. За 
няколко години ще пораснат. Ще да-
ват сянка, но ще е шарена, а и няма 
да раждат. Хубавите дървета са ясен 
и дъб. И сянка дават, и плодове раж-
дат. Но растат 50 години. Като гле-
дам твоята гола глава и  моята бяла 
брада – няма да доживеем сенки. 
Ти решаваш!“ Замислил се Климент 
и отсякъл: „Нека са дъбове!“ 
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Н а 18 февруари, Денят на ви-
нарите отново беше отпраз-

нуван – с българско вино и мезета, 
с много музика и с пъстра томбо-
ла. В  края на вечерта (по-скоро 
на официалната част!) беше из-
бран Цар на виното. Като се за-
мисля, според традицията, Царят има право да обиколи цяла Прага 

и е редно навсякъде да бъде добре 
посрещнат и  нагостен – за здраве 
и берекет. Традицията си е тради-
ция.

Програмата осигуриха позна-
тата от предишните години група 
Gothart (вече под новото си име 
Mijaktic orkestar), група Korjen 
и  танцови състави „Българи“ от 
Прага и „Пирин“ от Бърно. Изпъл-
нението и  на двата състава беше 
на професионално ниво и  всеки 
търсеше местенце, от което да ги 
вижда и  потропва в  такт – дори 
и хората на балкона.

Споменах балкон и  уточнявам, 
че още миналата година Baráčnická 
rychta, в  която години наред се 
провеждаше празникът, отесня. 
Организаторите споделиха, че са 
пропуснали да подадат проект за 
дотация към Пражкото кметство 
и нямат средства за по-скъпа зала. 
Явно този път са си написали до-
машното и  Casa Gelmi, с  партер-
ния си етаж и  галерията, най-по-
сле даде възможност и да се диша!

На празника бяха дошли хора 
познати, по-малко познати и  съ-
вършено непознати. Познатите се 
зарадваха на срещата, а  непозна-
тите се запознаха, което никак не 
беше лошо. Всички бяха посреща-
ни на вратата с  питка хляб и  сол. 
Сигурно затова се разбираха така 
добре. 

избяГвам да повтаРям Рекламните капанчета 
(текстовете) на оРГанизатоРите, но в  този слу-
чай смятам да напРавя изключение, тъй като 
вéчеРите, оРГанизиРани от сдРужение „заедно“ 
по случай прАзникА триФон зАрезАн, наис-
тина са една от най-посещаваните и  Редовно 
пРовеждани бълГаРски изяви в пРаГа.

Залата за  
Трифон отесня

[ ]царят има право да 
обиколи цяла прага 

и е редно навсякъде да 
бъде добре посрещнат 

и нагостен
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И  тази година Баба Марта бър-
за, бърза, изпревари лютите 

си братя Голям Сечко и Малък Сеч-
ко и пристигна първо при децата от 
Българското училище. А  защо ли? 
Защото е Първи март и понеже тук 
са най-ранобудните, най-послушни-
те и  ученолюбиви дечица. Те я ча-
каха още от рано сутринта: с бодри 
оченца, с мирни краченца, с чистич-
ки ръчички, работливи като пчелич-
ки.

– Бабо Марто, где така?
– Тичам, братко – на крака
чакат ме децата в Прага:
там школото празник стяга!
В  приготовленията за тържество-

то се включиха най-активно мал-
чуганите от 1., 2. и  3.клас – заедно 
с  неуморната им госпожа Тошева те 
пееха, рецитираха и танцуваха от две 
седмици наред. Разбира се , и каките , 
и батковците от другите класове бяха 
съпричастни – учениците от 4. до 8. 
клас се надпреварваха в  майсторе-
нето на най-оригинална мартеница, 

а  големите позабравиха дискотеките 
и  разкършиха снага в  любими бъл-
гарски хора.

Как дочу и откъде видя тази пре-
дпразнична треска Баба Марта? – 
това никой не разбра, но, забързана 
и  запъхтяна, тя пристигна в  точно 
уречения час / изглежда Пижо и Пен-
да са й обадили, че при нас математи-
ката е на най-голяма почит.../

И  ето я: в  13.00 часа Баба Марта 
влезе триумфално в празнично укра-
сения салон на Българското учили-
ще. Започна тържеството. Усмихнат 
и  сияен от покоряващата радост на 
децата, директорът господин Начев 
поздрави всички ученици и  гости. 
Госпожа Станева обяви заслужените 
награди от конкурса за мартеничка:
1. място – Ралица Маркова /6. клас/
2. място –  Маргарита Синапова 

/5. клас/
3. място – Георги Георгиев /5. клас/

Присъдени бяха и  три поощри-
телни награди : на Даниела Пенкова, 
Лора Тончева /6. клас/, Зоя Констан-

тинова /4. клас/и Каролина Ковачева 
/6. клас/.

Последва празничната програма, 
в  която се изявиха най-ярко учени-
ците от първи до шести клас. Раз-
казаха ни легендата за мартеницата 
и  символиката на червено-белите 
усукани конци, идваща още от преди 
1330  години – от силата на прабъл-
гарските войни и  от обичта на хан 
Аспарух към сестра му. Малките ар-
тисти ни представиха весели сценки, 
Бабомартенска приказка, много пес-
ни и  танци. А  накрая големите уче-
ници подхванаха кръшни български 
хора, в които се включиха и учители, 
и гости.

Баба Марта остана много доволна. 
Заигра сърцето й, разцъфна лицето 
й. Забрави пакостите на Голям Сечко 
и Малък Сечко и обеща да доведе по-
бързо засмяната Пролет.

И зарадваха се всички
ученици, ученички.
Бели, румени, червени,
да сме здрави и засмени! 

Баба Марта бърза, 
бърза
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П разникът беше открит от г-н 
Начев: той поздрави присъст-

ващите ученици и гости с паметната 
дата, припомни славни мигове от 
българската история и  изрази все-
общата убеденост, че българският 
народ има героично минало, което 
нашите възпитаници познават, ми-
леят и тачат... Поздравително слово 
произнесе и  изпълняващият длъж-
ността Посланик на Република Бъл-
гария в  Чехия, г-н Марин Йовчев-
ски.

Започна и  тържествената програ-
ма, подготвена от учениците в  го-
рен курс под ръководството на г-жа 
Начева, г-жа Васева и  г-жа Дончева. 
С  вдъхновено изпълнение се изяви-
ха Мария, Стоян, Мартин и  Карина 
Кръстева /12.  клас/, както и  Тони, 
Петър и  Дарин /10.  клас/. Вълнува-
щи стихове от Вазов и от съвременни 
български поети съпровождаха исто-
рическия преглед на най-ярките съби-
тия: пробуждането на първата искра 
в националната ни свяст, хайдушкото 
движение, страстите на Българския 
Великден и църковната независимост, 
национално-освободителните борби, 
увековечили имената на Георги С. Ра-
ковски, Любен Каравелов, Георги Бен-
ковски, Христо Ботев, Васил Левски... 
и  на грандиозния духовен подем на 

целия български народ. Титаните на 
Българското възраждане огряха бъл-
гарския небосклон тук в Прага и вул-
каничното им слово се изливаше като 
животворна река на времето, паметта 
и безсмъртието.

На панорамен монитор беше пред-
ставена съпровождаща анимация 
с картини, снимки и исторически до-
кументи за събитията и  личностите. 
Последната част на програмата беше 
посветена на героичните моменти от 
Освободителната война до свещената 
дата Трети март, ознаменувала изгре-
ва на българската свобода и възхода 
на нова България.

Като съкровена молитва за любов 
към България и посвещение във вяр-
ност на идеалите, завещани от геро-
ичните й синове, прозвучаха финал-
ните рецитации на развълнуваните 
ученици.

 
И  те моля, земя, помогни ми до 
край да остана
влюбен в пъстрите люлки на твои-
те нощи и дни!
Залюлей ме над пропаст, приспи 
ме на равна поляна,
и  сърцето ми в  извор, камбана 
и меч превърни!

/Матей Шопкин, „Молитва от 
Ботев връх“/

Залата на Българския културен 
институт беше изпълнена с  мла-
дежки плам и с патоса на мощната 
вяра в миналото, настоящето и бъ-
дещето на народа и  държавата ни. 
Програмата завърши с  „Многая 
лета“ на Борис Христов и с възтор-
женото преклонение пред светостта 
на празника.

Господин Начев благодари на 
участниците за този великолепен 
урок по българска история и родо-
любие.

Усмихната и  с  приповдигнато 
настроение, публиката приветства 
учениците, които се изявиха в про-
ведените конкурси за Трети март. 
Бяха присъдени следните първи 
награди: за есе – на Марчело Мла-
денов от 12. клас; за стихотворение 
– на Петър Арнаудов /10. клас/; и за 
рисунка – на Силвана Стойчева 
и  Ралица Маркова /6.  клас/. Бяха 
им връчени грамоти от Българско-
то училище и колонки за компютър 
от Българския културен институт. 
Господин Гоцев също благодари на 
отличилите се ученици и  любезно 
предложи на всички по чаша мине-
рална вода и нектар.

И млади, и стари се поздравяваха 
отново, упоени от магията на праз-
ника и полъха на вечната и святата 
– свободна България. 

величие, тРепет и ГоРдост възРоди в душите ни тъРжествената пРоГРама за националния пРаз-
ник, изпълнена от учениците на бсоу „д-Р петъР беРон“. ЧеСтвАнето нА 133-годишнинАтА от оС-
вобождението нА бългАрия се състоя в бълГаРския култуРен институт с любезното съдействие 
на Г-н володя Гоцев, диРектоР на института, и Г-н еленко начев, диРектоР на училището.

Пак е Трети март!

*** „...Какво е за мен свободата? Отговор-
ност към мен самия, към род и родина, 
към онези, неродените и непораснали 
в робство. Да си свободен означава да си 
господар сам на себе си. Най-важното е да 
имаш силна воля за живот, защото само тя 
крепи човека, когато свободата е отнета.
И нека помним подвизите на хилядите 
знайни и незнайни българи, записали 
имената си в олтара на Отечеството. 
Постигнали свободата и начертали пътя 
към безсмъртието и вечността, оставили 
светъл пример за нас – техните потомци.

/Из есето на Марчело Младенов,12. клас, 
2011г./
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Т одор Каблешков е  роден на 
1  януари 1851 година, в  за-

можното семейство на хаджи Лулчо 
Каблешков в Копривщица. Въпреки 
че принадлежи към чорбаджиите, 
хаджи Лулчо е  истински патриот, 
вдъхновен от големия си брат Илия, 
който е  убит от кърсердари в  Бер-
ковско през 1858 г. Още невръстен, 
Тодор губи майка си. За него и петте 
му братя и  сестра се грижи сестра-
та на хаджи Лулчо – Пена, жена на 
прочутия копривщенски хайдутин 
Дончо Ватах. Разказите на леля му, 
хайдушките песни, втората съпруга 
на баща му и унизителният живот на 
поробения му народ изиграват голя-
ма роля за изграждането на Тодор 
като родолюбец и революционер.

Първоначално учи в  родния си 
град, а след това в Пловдив, при дас-
кал Йоаким Груев. Там се сблъсква 
с  гърцизацията, с  надменното отно-
шение на гърци и  турци към бълга-
рите, което разпалва омразата му към 
поробителите.

През 1867 г. Тодор се разболява 
тежко и  баща му го връща обратно 
в  Копривщица, където взема уроци 

като частен ученик. По това 
време, едва шестнайсетгоди-
шен, той проявява органи-
заторските си способности 
като основава ученическо 
дружество за просвета и зна-
ние „Зора“. Година по-късно 
баща му го изпраща в  прес-
тижния френски султански 
лицей „Галатасарай“ в  Ца-
риград. Там Каблешков се 
включва в кръжока на Петко 
Р. Славейков и  се запознава 
с  произведения на Любен 
Каравелов. Проявява инте-
рес към френската и руската 
литература, прави опити да 
пише стихове. Счита се, че 
негов е  първият превод на 
български на романа „Граф 
Монте Кристо“. Ръкописът 
може да се види в  къщата – 
музей в Копривщица.

През 1871 г. Тодор се за-
връща в родната Копривщи-

ца. От тогава датират и  първите му 
революционни прояви. Среща се със 
самия Васил Левски, който пристига 
в  Копривщица и  това оказва силно 
влияние в по-нататъшното му разви-
тие като революционер. През 1873  г. 
постъпва като ученик-телеграфист 
в  Одринската железопътна гара. 
Бързо е преместен в Пловдив, после 
в Белово, където става и началник на 
гарата. Под прикритието на поста си 
обикаля селата около Белово, за да 
увлича селяните в  революционната 
дейност.

През 1874 година Каблешков на-
пуска служба, за да се отдаде изця-
ло на борбата за освобождение. Под 
прикритието на търговията обикаля 
цялата страна, следи за обстановката 
и основава комитети. Панайот Волов 
и  Георги Бенковски единодушно му 
гласуват доверие като техен помощ-
ник и  апостол на четвърти револю-
ционен окръг. Той е основател на ре-
волюционните комитети в  Клисура, 
Сопот, Карлово и Калофер.

Стига до Пирот, пътува и в Маке-
дония – действа съгласно плана на 
събранието в  Оборище, което е  оп-

ределило датата на въстанието за 
първи май. Предателството на Ненко 
Терзийски Балдьовеца обаче ускоря-
ва развръзката. От Пловдив е изпра-
тен Неджип ага, заедно със заптиета 
да залови водачите на въстанието. 
Каблешков на губи нито миг, събира 
комитета, и  въстаниците се вдигат 
на оръжие. Тогава именно Каблеш-
ков, пише първия писмен документ 
от въстанието – „кървавото писмо“, 
подпечатано с кръстен знак от кръвта 
на турците: 

„Братия!
Вчера пристигна в село Неджип ага 

из Пловдив, който поиска да затвори 
няколко души заедно с мене. Като бях 
известен за вашето решение, станало 
в Оборишкото събрание, повиках ня-
колко души юнаци и след като се въо-
ръжихме, отправихме се към конака, 
който нападнахме и убихме мюдюра, 
с  няколко заптии... Сега,когато ви 
пиша това писмо, знамето се развява 
пред конака, пушките гърмят, при-
дружени от ека на черковните камба-
ни, и юнаците се целуват един други 
по улиците!... Ако вие, братия, сте 
били истински патриоти и  апостоли 
на свободата, то последвайте нашия 
пример и в Панагюрище...

Копривщица, 20 априлий 1876  г., 
Т. Каблешков“

По време на въстанието Каб-
лешков е  сякаш навсякъде. Плани-
ра военните действия и  настанява 
пристигащите от околните селища 
въстаници. Опиянението от битката 
и победата обаче е кратко – силите на 
въстаниците са многократно по-мал-
ки от башибозука и редовния турски 
аскер. Въстанието е  смазано, а  Каб-
лешков е  предаден и  заловен в  Тро-
янския балкан. Въпреки разпитите 
и мъченията, Каблешков не изневеря-
ва на революционния си идеал и пое-
ма цялата отговорност върху себе си. 
На път за Пловдив, където трябва да 
бъде съден, Каблешков успява да от-
неме пистолета на едно заптие и  се 
застрелва.

Умира на 16 юни 1876 г. едва два-
десет и  пет годишен, но вече без-
смъртен. 

160 години от рождението му
бълГаРски РеволюционеР, един от Ръководителите на апРилското въстание

Тодор Каблешков (1851–1876)
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А на Тодорова Велкова е  името 
на жената, известна под псев-

донима Ана Карима. Родена e през 
1871 г. в  Бердянск, Украйна. Баща 
й  е  изселник от Шумен, доброволец 
в  Кримската война, войвода на чета 
през 1875 г., участник в  Руско-тур-
ската освободителна война. Майка 
й е  украинка, последвала съпруга си 
след Освобождението в Шумен, къде-
то той става околийски началник. Ана 
Карима учи в Шумен, Варна и София, 
където завършва девическа гимназия. 
През 1888 г. се омъжва за известния 
общественик Янко Сакъзов, с  когото 
има две дъщери, но бракът им се оказ-
ва несполучлив.

Отначало работи като учителка. 
През 1897 г. открива първото у нас 

женско търговско училище. Не закъс-
нява и първата по-крупна феминистка 
проява на Карима: през 1899 г. основа-
ва женско образователно дружество 
„Съзнание“, което се бори за допуска-
не на жени в Университета. Тя е една 
от основателките и  първа председа-
телка на създадения през 1901 г. Бъл-
гарски женски съюз с печатен орган в. 
„Женски глас“. Преливаща от енергия, 
през 1908 г. основава съюз (на напред-
ничавите жени) „Равноправие“ с едно-
именен печатен орган.

Когато избухва Балканската война, 
Карима отива на фронта като сама-
рянка.

Творчеството на Карима отразява 
нейния свободен дух и гордост, и е ло-
гично свързано главно с  женската 

съдба. Разказите й са събрани в кни-
гите „Разкази“ и „Разкази на народни 
мотиви“. Издава повестта „За свобо-
дата“ и романите „Под натиска на жи-
вота“, „Чиста любов“, „Голгота“. Пише 
и  драми: „Пробуждане“, „Подхлъзна 
се“, „Загубен живот“, „Над зида“, „Зла 
свекърва“, „В Балканах“, „Една велика 
идея“ и мн. др. Някои от тях са поста-
вени на сцената на Народния театър.

Ана Карима изпъква като силна 
и противоречива личност. В писател-
ските и  обществени среди е  високо 
оценявана и  същевременно отхвър-
ляна. Може би най-точно я характе-
ризира определението на публициста 
Христо Бързицов: „Една неспокойна 
душа, която копнее за мир, но когато 
й го предложат, ще го отхвърли“. 

И стинското му име е  Атанас 
Василев Джавков. Роден е  на 

21 март 1921 г. в Малко Търново, къ-
дето семействата на родителите му 
намират убежище след прогонването 
на българите от Източна Тракия. Ско-
ро след раждането му семейството се 
премества в Бургас. Още в гимназията 
публикува разкази, фейлетони и сти-
хотворения в  местните вестници. 
През 1945 г. се жени, а две години по-
късно е поканен от Радой Ралин да ра-
боти във вестник „Стършел“ и заедно 
със семейството си се мести в София.

В  1956 г., заедно със съпругата си 
Шела Коен посещава Лондон и други 
градове в  Западна Европа, което му 
струва кариерата във вестник „Стър-
шел“ – анонимно писмо го набеждава, 
че е  английски шпионин. Впослед-
ствие се издържа почти изцяло с пи-
сателска дейност. През 60-те и  70-те 
години работи за кратко време като 
драматург в Главна дирекция „Българ-
ски циркове“ и  в  Сливенския драма-
тичния театър, но с  това се изчерпва 
дейността му на щатен деец на изку-
ството.

Умира след тежко боледуване в Тел 
Авив, където малко преди падането на 
комунистическия режим се изселват 
и двете му дъщери.

Атанас Джавков използва множе-
ство псевдоними – Ахасфер Карабин, 
Попивко Папкин, Лев Рубашкин и др. 
Борис Априлов е псевдоним, измислен 
от главния редактор на „Стършел“ – 
Димитър Чавдаров, за да „пооправи“ 
с Априлски повей досието на младия 
автор, участвал в създаването на скан-
дални сатирични спектакли като „Дя-
волското огледало“ и  „Новите дрехи 
на краля“, където Тодор Живков оби-
дено разпознава себе си.

Най-известните и  обичани произ-
ведения на Борис Априлов са цикълът 
от романи и повести за приключения-
та на лисичето Лиско, някои от които 
са включени в училищните програми. 
Жанрът на творбите е  труден за оп-
ределяне – те съдържат хумор, сати-
ра, гротеска, лирика и  всичко онова, 
за което за което е било трудно да се 
пише в книгите за възрастни.

Борис Априлов пише и редица раз-
кази, публикувани в периодичния пе-

чат и в литературни сборници. Автор 
е на театрални и куклени пиеси, как-
то за деца, така и за възрастни, много 
от които са поставяни в чужбина. По 
негови сценарии са заснети филми-
те „Петимата от Моби Дик“ (1970), 
„Здрачаване“ (1970) и  „Бягство в  Ро-
потамо“ (1973). 

140 години от рождението й
писателка и общественичка, яРка пРедставителка на бълГаРския феминизъм

90 години от рождението му
бълГаРски писател, хумоРист и дРаматуРГ

Ана Карима (1871–1949)

Борис Априлов (1921–1995)
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Йордановден  
в сърцето  
на Родопите

С вето Богоявление (Йорданов-
ден) е  третият по значимост 

християнски празник през година-
та. Честваме го на 6 януари. Според 
библейската легенда, на този ден 
Исус Христос е покръстен във води-
те на река Йордан от Йоан Кръсти-
тел. В  момента на кръщението не-
бето се отваря и Светият дух слиза 
върху Христос във вид на гълъб, а от 
небето се разнася глас: „Този е моят 
възлюбен син, в когото е моето бла-
говоление!“ Оттук и  названието на 
празника – Богоявление.

На Йордановден се извършва ос-
вещаване на водата. След служба-
та в  църквата, свещеникът хвърля 
кръст във вода, а  ергени го изваж-
дат. Вярва се, че този, който е изва-
дил кръста от водата, ще бъде здрав 
и  щастлив. Той обикаля с  кръста 
селото, а всички го даряват. Има по-
верие, че ако хвърленият във водата 
кръст замръзне, годината ще бъде 
здрава и плодовита.

Нека си припомним хубавата 
традиция със снимки от празника, 
направени в едно от легендарните 
места на България, в един от най-
значимите манастири – Бачков-
ския. 
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държавна агенция за българите в чужбина обявява следните 
конкурси за деца и юноши от българскитe общности по света  
на възраст от 6 до 18 навършени години

детско-юношески литературен конкурс „Стефан Гечев“, 2011 г. (петнадесето издание)

За 2011 година темите по избор са две: „България – каквато я обичам“ и „Силата на българския дух през вековете“. Няма жанрови и видови ограни-
чения – всеки участник може да напише върху избраната от него тема есе, съчинение или стихотворение.
Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група: от 6 до 10 г.; втора група: от 11 до 14 г.; трета група: от 15 до 18 г.
Темите предлагат възможност децата да дадат воля на своята емоционалност, обич и отношение към българското и Родината, на гордостта от това 
да наричаш себе си българин. България е навсякъде по света, където бие българско сърце. Надяваме се децата да споделят своите мисли не само за 
България, в която не живеят поради някаква причина, но и за онази България, която носят скътана дълбоко в душата си, благодарение на разказите 
от своите баби и дядовци, майки и бащи, на своите спомени или мечти за нея.
Желателно е творбите да бъдат изпращани по електронната поща. Ако това не е възможно, използвайте обикновената поща или факса. 

За допълнителна информация:
Лили Спасова, координатор на конкурса
тел.: ++359 2 935 06 50, тел./факс: ++359 2 935 06 51
е-mail: l.spasova@aba.government.bg

Конкурс по изобразително изкуство „България в моите мечти“ (единадесето издание)

Всеки участник трябва да изпрати не повече от две рисунки с размери до 35/50 см., като може да се използва всякаква техника: акварел, темперни 
бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж. Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите.
Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група: от 6 до 10 г.; втора група: от 11 до 14 г.; трета група: от 15 до 18 г.

За допълнителна информация:
Коянка Димитрова, координатор на конкурса
тел.: ++359 2 935 06 62; факс: ++359 2 935 06 51
e-mail: k.dimitrova@aba.government.bg

Конкурс за народно пеене за деца и юноши „Прехвръкна птичка“ 2011 г. (второ издание)

Конкурсът е учреден от Държавната агенция за българите в чужбина с цел да приобщава най-младото поколение българи зад граница към Родина-
та, да съхранява културната ни памет и национални традиции. Той стъпва и върху съзнанието за успехите на народното ни изкуство в цял свят и за 
нуждата от съприкосновение с песенно-танцувалното ни наследство, която изпитват всички сънародници зад граница.
Класирането ще се извърши в три възрастови групи за индивидуалните изпълнения: първа група – от 6 до 10 г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета 
група – от 15 до 18 г. и в една възрастова група от 6 до 18г. за дуетни и ансамблови изпълнения.
Желаещите да участват в него трябва да изпратят аудиозапис или видеозапис на свое изпълнение (до 10 минути) – на касета, компактдиск, МР3 
файл или на други аудио или видео формати с изключение на записи от мобилни телефони.

За допълнителна информация:
Маргарита Ралчева – координатор на конкурса
тел.: ++359 2 935 06 54, факс: ++359 2 935 06 51
е-mail: m.ralcheva@aba.government.bg

*************

Краен срок за получаване на творбите: 30.4.2011 г.
Резултатите ще бъдат обявени след 15.5.2011 г.
Изпращайте творбите си на следния адрес: Държавна агенция за българите в чужбина (за съответния конкурс), бул. „Дондуков“ 2А, София 1000, 
Bulgaria
Към творбите трябва да бъде четливо приложена следната информация за автора/изпълнителя: лично и фамилно име; точен адрес; учебен клас 
и навършени години; учебно заведение; телефон на родителите, телефон на българското училище и електронна поща за контакт.
Както всяка година, класираните в конкурсите ще бъдат наградени на специално организирано тържество в края на юли 2011 г. Допълнително ще 
бъдат съобщени точната дата и мястото на проявата.
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Задушниците през годината са няколко. 
По инициатива на Българска православ-
на община, първата от тях – Голяма За-
душница преди великия пост, на 26 фев-
руари – беше почетена в Българския дом 
в Прага. 
Задушниците през годината са няколко: Голяма 
Задушница преди Великия пост (преди Неделя 
Месопостна), Задушница след Спасовден, За-
душница около Димитровден, Задушница в съ-
бота пред Архангеловден – Велика задушница, 
Задушница в събота пред празника Петдесетни-
ца (Спасовска или Черешова задушница).

Задушница е ден за възпоменаване душите на 
починалите, църковен помен в  чест на мърт-
вите. Според църковния календар, Задушни-
ците са винаги в събота, която църквата е оп-
ределила за ден на покойните. Богослужението 
е с молитви за починалите. Службата е заупо-
койна, след която се прави обща панихида. На 
тези дни близките на починалите посещават 
гроба, преливат го с вино, поставят цветя, па-
лят свещи и  кандила, прекадяват го с  тамян 
и след това носят жито и в църква, и на гроби-
щата, раздават жито и храна за „Бог да прости 
мъртвите души“.

Панихидата в  Българския дом отслужи отец 
Пламен Спиридонов. Желаещите да се споме-
не името на техни починали близки и приятели 
донесоха традиционните питки, жито и  други 
храни.

на 12.12.2010 г., българското гражданско сдруже-
ние „Св. Св. Кирил и  методий“ в  усти над лабем, 
проведе среща-събрание в малкия салон на рес-
торант „Шенковна“, посветена на няколко важни 
дати през декември.
Централно място беше отделено на темата „Никола Ва-
пцаров – живот и  дело“. Беше изнесен кратък доклад 
от Янчо Янев, председател на сдружението, в който той 
засегна литературната дейност на поета и международ-
ното признание, а също така и причините за трагичната 
му смърт.
По-нататък беше обърнато внимание на Владимир Сис 
и  неговите заслуги за приятелските отношения между 
държавниците на България и Чехословакия.
Почетен беше и  Никулден – праник, който в  духа на 
българската традиция много членове поддържат инди-
видуално в собствения си дом.
Присъстващите не забравиха да честитят рождения ден 
на Атанас Беремов – председател на клуба в град Мост.
Срещата премина в приятелска атмосфера, с пожелание 
за нови срещи, както в  град Дечин, така и  в  Усти над 
Лабем.
Председателят Янчо Янев и  заместник-председателят 
Илия Ишивов благодариха на всички, които се ангажи-
рат в сдружението и пожелаха на тях и семействата им 
крепко здраве и радост.

Текст: Янчо Лефтеров

голяма задушница в българския дом

декември в усти  
над лабем

На 19. 1. 2011 г., след дълго боледуване, почина Тони Добрева-Янкова (1962–2011) 
– учител в Българското училище.
Всички познавахме Тони. Беше винаги мила и лъчезарна. Толерантна и добра. От-
крита и отзивчива. Всичко това я направи искрено уважавана и обичана в малката 
ни българска общност. Траурният ритуал се състоя на 22 февруари в Крематориум 
Мотол. На 27 февруари бяха отслужени 40 дни в православния храм „Св. Св. Кирил 
и Методий“ в Прага.
Почивай в мир, мила тони!

тони добрева-янкова
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ul. Vladislavova 8, Praha 1 
работно време:
понеделник – петък:  
10.00 – 20.00 ч.
събота: 11.00 – 19.00 ч.
За информация:
GSM: 607 665 447
www.trakia.cz 
trakiaobchod@seznam.cz

Заповядайте 
в българския 
магазин „Тракия“!

Познатите продукти, 
които обичаме!


