
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.

НАА 77 ЯНЯНУАУАРРИ 2011 Г. НАВЪГГ РШИ 80 ГОДИНИ ЕДИН ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ БЪЛГАГГ РИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧЕХИЯ –

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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