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скъпи читатели,
онези от вас, които са прегледали първия за тази година 
брой на „роден глас“ знаят, че беше обявен подарък за 
онзи, който пръв се абонира за списанието през тази 
година.
каква беше радостта ми и удивлението, когато разбрах, 
че още на следващия ден, след получаване на списанието, 
шестима от вас са се абонирали за него! радостта си 
е радост, веднага я последва притеснение, тъй като 
колекцията от три DVD-та с филмовата фреска „Хан 
аспарух“ беше само една!
Първият хрумнал вариант – да теглим томбола, ми се 
стори малко несправедлив. нали и вие мислите така? 
Затова отново се обърнах към Държавната агенция за 
българи в чужбина със зов за помощ – и те отново се 
отзоваха (трябва да си напиша някъде да не прекалявам!).
не знам, дали ще ви натъжа (или зарадвам), но не помолих 
за „Хан аспарух“. Поисках българска класика. така, че 
в края на краищата отново се стигна до томбола. Заедно 
с втория брой всеки от вас, шестимата, ще получи по един 
филм от тези, които виждате.
надявам се, че ще ви харесат (както и списанието, разбира 
се!).

Филмите са подарък от Държавната 
агенция за българи в чужбина.
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П редвид основните точки, кои-
то трябваше да бъдат обсъде-

ни, важно беше наличието на кво-
рум, който да гласува решенията. 
Такъв имаше, тъй като присъстваха: 
Антон Стамболийски (Прага), Тома 
Бойчев (Дечин), Йордан Михалев 
(Мост), Янчо Янев (Усти н. Лабем), 
Михаил Андреев (Кладно), Татяна 
Мандикова (Пилзен). Предварител-
но се извиниха Сирма Зидаро, пред-
седател на Клуба в Острава и Божи-
дар Баиров, председател на Клуба 
в  Оломоуц. Не пристигна и  Ненчо 
Йорданов, председател на Клуба 
в Млада Болеслав.

Членовете на Управителния съвет 
на Клуба в Прага – Христов Христов, 
Димитър Борисов и Красимир Бачев, 
присъстваха в качеството си на гос-
ти.

В началото, Антон Стамболийски 
направи обзор на извършеното до-
сега във връзка със Събора. Най-ва-
жното е уточнената вече дата: 21 май, 
събота. Той информира, че е  било 
изпратено писмо до премиера Бойко 
Борисов, с предложение да поеме па-
тронажа над изявата. Предполага се, 
че ще откаже, тъй като през есента 
предстои негово официално посе-
щение в Прага. По всяка вероятност, 

патронажът ще поеме Симеон Дян-
ков – вицепремиер, министър на фи-
нансите и  отговарящ по въпросите 
за българите зад граница. Все пак, по 
тази точка всичко е ясно – предста-
вител на правителството на България 
ще има.

След това Антон Стамболийски 
информира, че по време на Събора 
ще се осъществи официалното пре-
даване на паметника на Св. Св. Кирил 
и  Методий на музея „Т.Г.Масарик“, 
към който спада археологическият 
ареал в  Микулчице. В  момента съ-
битието се договаря и се предполага, 
че музеят ще се радва на съответна-
та тържественост, която носи мо-
ментът. Очаква се присъствието на 
представител на областната управа 
на Южноморавска област.

Антон Стамболийски обърна по-
глед и  към по-земните неща – като 
финансирането, което става все по-
трудно за събитие от мащаба на Съ-
бора в Микулчице. Общата стойност 
обикновено надхвърля 300 000 кро-
ни. Антон Стамболийски отправи 
призив за търсене на алтернативни 
решения и спонсори. Беше взето ре-
шение, че на двата отсъстващи сол-
вентни клуба – в  Острава и  Млада 
Болеслав, ще бъде поставен въпро-
сът да поемат изхранването на учас-
тниците.

Едно от най-важните „пера“ на 
Събора е транспортът и поставянето 
на този проблем отвори безкрайна 
дискусия. Михаил Андреев заяви, че 
от Кладно има толкова желаещи да 
присъстват на Събора, че биха на-
пълнили и два автобуса – ако се на-
мерят средства за заплащането им. 
„Страхуваме се да ги каним – заяви 
той – тъй като нямаме места.“ Янчо 
Янев информира, че са направили 
постъпки за да получат от кметство-
то субсидия, но не е  сигурно. Ръко-
водството е  влязло във връзка със 
завеждащия Отдел култура и  мал-
цинства, който е обещал да потърси 
алтернативно решение помогне, ако 
Клубът не получи субсидия. Самият 

на 2 апРил, в  БълГаРския дом в  пРаГа, се пРоведе заседание на 
съвета на пРедседателите на БълГаРските клуБове в ЧР. пъРвата 
от двете най-важни тоЧки на заседанието Беше съБоРът в  ми-
кулЧице – оРГанизационни и финансови въпРоси и пРоБлеми. 
втоРата, не по-малко важна – изБоР на ново Ръководство на 
съвета на пРедседателите. като Гости на заседанието пРисъст-
ваха тюРкян акиф, завеждащ консулската служБа в посолство-
то на БълГаРия и Членове на упРавителния съвет на БълГаРския 
клуБ в пРаГа.

Зелена светлина  
за Събора в Микулчице

Димитър Христов, Тюркян Акиф, Антон Стамболийски и Татяна Мандикова по време на заседанието
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той също има желание да присъства 
и е добре да му бъде изпратена пока-
на.

Постепенно стана ясно, че като 
цяло за Микулчице ще потеглят поне 
8 автобуса. Стамболийски изтъква, 
че е  намерил спонсор за единия от 
автобусите – Франтишек Куловани, 
негов добър познат и партньор и той 
се надява да го убеди да поеме субси-
дирането дори на два.

В  разговор беше предложено 
разходите на място, т.е. озвуча-
ването, подготовката на ареала 
и почистването след това, да бъдат 
поети от домакина – Българското 
културно-просветно сдружение 
в Бърно. Пражкият клуб ще поеме 
разходите за венците и букетите за 
официалните гости. Един от вен-
ците ще бъде положен и на памет-
ната плоча.

Констатира се, че е  необходимо 
е да бъдат поканени останалите бъл-
гарски сдружения в  Чехия и  члено-
вете на Съюза на българите в Европа 
– сдруженията в  Австрия, Естония, 
Испания, Кипър, Полша, Румъния, 
Словакия, Украйна, Унгария и  Хър-
ватска.

Специалните покани до България 
– до Държавната агенция за българи-
те в  чужбина и  Министерски съвет, 
ще бъдат съгласувани с Посолството 
в  Прага. Необходимо е  да бъдат по-
канени и  българските медии – БНТ, 
БНР и някой от големите ежедневни-
ци, може би вестник „Труд“.

Разчита се на Атанас Белков да 
покани за участие в програмата със-
тавите „Пирин“ и  „Китка“ от Бър-
но. Тук, в  Прага, Димитър Христов 
ще се свърже със Зденек Пшеница, 
председател на Чешкото фолклорно 
сдружение и  ще обсъдят участието 
на местни, чешки състави.

Всички клубове ще получат под-
робна програма на събитията през 
деня, заедно с  имената на офици-
алните гости от българска и  чешка 
страна, приветствията и др. Програ-
мата ще бъде изработена съвместно 
с  Българското посолство в  Прага, 
Управата на Южноморавска област 
и домакините – Сдружението в Бър-
но.

След това се премина към точка 
„разни“. Михаил Андреев повдигна 
въпроса за финансовото положение 
на Пражкия клуб. Антон Стамбо-
лийски информира, че над десетго-

дишното сътрудничество с AVE про-
дължава. „Титаник все още плава!“ 
– усмихна се той.

Заедно с  това, Антон Стамболий-
ски спомена и вечната болка – споро-
вете около Българския дом и нарича-
нето му „Български имот“. „Да, такъв 
е  – каза той – и  ние никога не сме 
твърдели друго, но звучи обидно, тъй 
като той е много повече от „имот“! Го-
дини наред го стопанисвахме и всич-
ко, което днес ни заобикаля, е напра-
вено с нашите ръце, с нашите усилия 
и без никаква финансова подкрепа от 
България!“.

Димитър Христов раздаде на 
председателите заверени копия от 
потвърждението на Министерство-
то на вътрешните работи на Чехия за 
правната самостоятелност на Клубо-
вете.

Антон Стамболийски спомена 
и  броженията, които продължават 
около избора на Димитър Христов 
за представител на българското мал-
цинство в  правителствената Коми-

сия за малцинствата. Въпреки ясни-
те резултати от гласуванията, те не 
стихват и все се намира някой, който 
да апострофира.

След точка „разни“, се премина 
към другата важна точка – избор на 
ново ръководство на Съвета на пред-
седателите и нова Ревизионна коми-
сия на Организацията. Антон Стам-
болийски съобщи, че поради новата 
си роля на представител на малцин-
ството, Димитър Христов вече няма 
да може да изпълнява длъжността на 
изпълнителен секретар. След кратко 
обсъждане и  след редовно гласува-
не, са приети следните кандидатури: 
Антон Стамболийски – председател, 
Таня Мандикова – заместник-пред-
седател и Янчо Янев – изпълнителен 
секретар. За председател на Ревизи-
онната комисия – Божидар Баиров, 
за нейни членове – Тома Бойчев 
и Михаил Андреев.

Антон Стамболийски благодари 
на присъстващите и, пожелавайки 
им успех, закри заседанието. 
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Европейският съюз се 
грижи за малцинствата

Свидетелство за значението, 
което Консултативния коми-

тет отдава на срещите, беше фактът, 
че начело на делегацията прис-
тигна г-жа Лидия Баста-Флайнер, 
вицепрезидент на Консултатив-
ния комитет. В  екипа й бяха г-жа 
Анастасия Крикли и  г-жа Милена 
Клайнер. Заедно с тях в Прага прис-
тигна и  г-н Крищоф Зиман, секре-
тар на Консултативния комитет. За 
разговор с тях бяха поканени пред-
ставители на сдруженията на съот-

ветните малцинства.
Като представители на българ-

ското малцинство, покана полу-
чиха председателите на всички 8 
сдружения, работещи в  Прага. За 
съжаление, три от тях – „Св. Св. 
Кирил и Методий“, „Заедно“ и Цър-
ковното настоятелство, с председа-
тел отец Пламен Тодоров, не не про-
явиха интерес към срещата.

В самия увод, делегатите на Кон-
султативния комитет поясниха, че 
Комитетът не е пряко свързан с Ев-
ропейския съюз. Докато в Европей-
ската общност членуват 27 страни, 
Консултативния комитет има 47 
членове от различни европейски 
държави. Това е причината, поради 
която и трите дами в делегацията не 
са от членските страни на Съюза.

Делегацията прояви интерес от 
начина, по който чешката държа-
ва следва ратифицираната от пра-
вителството Рамкова конвеция за 
защита на националните малцин-
ства.

В началото, всички присъстващи 
представители на отделните сдру-
жения изказаха мнение, че от само-
то начало на пребиваването си в Че-
хия, нито за миг не са почувствали 
дискриминационно отношение. 
Едва постепенно, последвалата дис-
кусия разкри някои мнения. Пред-
ставителите на сръбското малцин-
ство се оплакаха от незначителните 
субсидии, отпускани им за тяхната 
дейност. Беше изтъкнато, че като 
цяло се преферират словашкия, 
немския и  полския език. На тези 
езици има радиоизлъчвания по 
чешкото Национално радио и теле-
визионни програми по регионални-
те телевизионни канали. Къде то-
гава остават българският, руският, 
сръбският и  другите езици? Петър 
Попов, представител на ръковод-
ството на Дома на малцинствата из-
тъкна, че в Австрия, например, има 
ежедневно едночасово предаване 
на български език. Той попита къде 
са комисиите към Чешката нацио-
нална телевизия и Чешкото нацио-
нално радио? Петър Попов засегна 
и липсата на информация от страна 
на членовете на Комисията за мал-
цинствата към правителството на 
Чехия – надолу по структурите на 
отделните малцинства. Мнението 
му беше, че причините за това са 
няколко. На първо място, в  коми-
сиите много често са изпращани не-
компетентни лица, избрани незнай-
но как. В  повечето случаи те имат 
свои професии и  ангажиментите 
си към съответното малцинство 
приемат като формални. Участват 
в  заседанията на комисиите и това 
изчерпва дейността им. Ето защо 
повечето от присъстващите не са 
чували за проблемите, които Коми-
сията поставя относно Рамковата 
конвенция.

Сръбският представител на сдру-
жението „Никола Тесла“ се отклони 
от темата, опита се дори да атакува 
другият представител на сдружени-
ето „Св. Сава“. Обвини ги в монопол 
и  наследствено предаване на пост-
овете, непрозрачност и  т.н. Беше 
прекъснат съвсем обосновано.

Димитър Христов, представи-
тел на БКПО в ЧР и Пражкия клуб, 
разказа за работата на Българската 
културно-просветна организация 
и  нейните десет регионални клу-
ба. Основната точка в  изказване-
то му беше съжалението поради 
разформироването на Комисията 
за малцинствата към Пражкото 
кметство. Той изтъкна, че дей-
ността й в  нито един момент не 
е  била формална. Представители-
те на малцинствата са се събирали 
и  на неформални срещи, понякога 
и  извън кметството, в  седалищата 
на различни малцинства. Две от 
идеите й – фолклорният фестивал 
„Прага сърцето на народите“ и фут-
болният турнир на малцинствата 
под защитата на Сената, все още 
се провеждат ежегодно, години на-
ред, и  се радват на голямо участие 
и зрителски интерес.

В  заключение, делегатите благо-
дариха и  подчертаха, че чешкото 
правителство действително полага 
не малки усилия и  грижи за мал-
цинствата в  страната, без значе-
ние дали са признати или не. Дори 
грижата е  надстандартна – с  което 
всички се съгласиха. 

в пРаГа пРистиГна екип на консултативния комитет към Рамковата конвенция на съвета на ев-
Ропа за защита на националните малцинства. между 11 и 15 апРил, делеГатите посетиха пРаГа, 
остРава и Чешки тешин и се сРещнаха с пРедставители на малцинствата. сРещата с БълГаРското, 
ГРъцкото и сРъБското малцинство в пРаГа се състоя на 13 апРил, в дома на малцинствата.

[ ]Делегатите на 
консултативния комитет 
поясниха, че комитетът 

не е пряко свързан 
с европейския съюз

[ ]Представителите 
на малцинствата са 

се събирали и на 
неформални срещи
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Родом си от онази София, която 
днес можем да наречем „старата, 
истинската“. В началото на Вто-
рата световна война, баща ти из-
дига там къща, за да има място за 
цялото домочадие. Това значи, че 
си софиянец, нали? И то „от сой“?

Знам си рода, ако това питаш. Дядо 
ми по бащина линия, дядо Димитър, 
беше македонец, родом от Костур-
ско. Беше много горд, че е от родното 
място на Димитър Благоев. Помня го 
как казваше, че не бил лош човек, но 
бил социалист, а  не комунист. Баба 
ми по бащина линия – Елена, е  от 
Стрелча. Нейният баща, Иван Балтов 
е бил съратник на Левски. В центъра 
на Стрелча имаше негов паметник. 
Дядо ми по майчина линия, дядо 
Григор, е  пловдивчанин, а  баба ми 
по майчина линия, Цонка, е от Коп-
ривщица. Беше много набожна жена, 
хаджийка. Ние, четиримата внуци, 
две момичета и  две момчета, сме 
кръстени на тях.

Баба и дядо по майчина линия са 
дошли в  София и  започнали с  една 
дървена барака на пл. „Възраждане“. 
Лека-полека бараката се разраснала 
и след време се превърнала в театър 
„Ренесанс“ (до 1989 г. познат като 
„Георги Димитров“). По време на 
войната, в  театъра избухнал пожар 
и вместо да го реконструира, баба ми 
го продава. От получените пари дала 

един милион на баща ми – за децата 
и за къщата, която строи. Той й обе-
щал до края на живота си да живее 
там. Така и  стана, баба почина при 
нас.

Зарадвай „почитателите“ си, 
разкажи ми за 12 декември 1954 г.

Няма много за разказване. Пред-
ставителите на ГДР харесаха къщата 
ни за посолство. Извадиха ни от там 
през зимата. Против всякакви зако-
ни. Дадоха ни един държавен апар-
тамент. Как да се съберем в  него? 
Какво да пренесем? Взехме най-не-
обходимото. Другото разграбиха. 
Още помня името на първата немска 
посланичка – Ана Кундерман.

Възхищавам се на баща си, беше 
изключителен човек. Практичен 
и  солиден. На улицата остана и  не 
се предаде. Пак намери начин да си 
изгледа децата.

С това потекло няма как да не 
си имал проблеми със следването?

Мечтата ми беше да завърша пра-
во – но не ми дадоха. Започнах рабо-
та в Спортния тотализатор и станах 

директор на Софийски район – ог-
ромен, от Копривщица до Драгоман. 
По това време, тиражите се теглеха 
един път седмично, в различни гра-
дове. Аз имах 12 тиража годишно. 
Разполагах с  микробус, оборудван 
с необходимата техника. Пътувахме 
и  теглехме тиражите – на стадион, 
ако имаше спортно мероприятие, 
иначе на площадите и в културните 
домове. Топките бяха на винт – вър-
тим сферата, а  те се отварят и  из-
хвръкват навън. Ние спираме, нами-
раме топката, завинтваме я и – хайде 
продължаваме. Понякога пък не мо-
жехме да ги отворим – разбивахме 
ги с длето... Голямо шоу!

И все пак си успял да заминеш да 
следваш в Прага?

След един инцидент в  Тотали-
затора, когато пак си спомниха за 
произхода ми, разбрах, че без висше 
ще е много страшно и просто трябва 
да следвам. Два месеца учене и кан-
дидатствах икономика. И  не само 
издържах изпитите, но ме и приеха 
– бях на 29 години! Докато гледах 
резултатите и  не вярвах на очите 

така е. димитъР хРистов БъРка 
в здРавето на мноГо хоРа и Го 
пРави така умело, Че оставя 
Белези (един ден ще заРад-
ва доста наРод!). кРитикуват 
Го, мРазят Го. от дРуГа стРана, 
малкото хоРа, които са му 
пРиятели, са истински пРияте-
ли. колко хоРа познавате, кои-
то в  днешното пРесметливо 
и  еГоистиЧно вРеме умеят да 
създават фината суБстанция, 
наРеЧена „пРиятелство“? на 9 
маРт, димитъР хРистов навъР-
ши 70 Години. казват, Че всеки 
има своята истина. и тъй като 
мноГо хоРа смятат, Че знаят 
истината за неГо, доБРе е  да 
сложим нещо и  на дРуГата 
стРана на везните – неГовата 
истина.

„Трън съм 
в очите на  
много хора!“
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си, видях една табела: „Желаещи 
да следват в  Чехия – 36 свободни 
места“. По това време съпругът на 
голямата ми сестра, проф. Милчо 
Брайнов, беше заместник-министър 
на образованието. Тичешком отидох 
при него! Каза ми, че ако има сво-
бодни места – само ако има! – ще 
го уреди. Имаше. Бяха обявени 36, 
а  общо се записахме 17. Така зами-
нах.

По това време, всички студенти 
минаваха едногодишен подготвите-
лен курс по чешки език. Изпратиха 
ни в градчето Захрадки и ни наста-
ниха в  замък на рода Лихтенщайн. 
Това беше една от най-хубавите го-
дини в живота ми. Навсякъде чисто 
и  красиво. Великолепен парк, неве-
роятна природа. Дърветата образу-
ваха свод над пътеките. Местността 
беше осеяна с езера. Спомням си на-
падалите по полетата ябълки и кру-
ши – никой не ги събираше. Чудехме 
се на чехите и  ги събирахме. После 
ни преместиха в Прага.

Какъв беше студентският жи-
вот?

По това време имаше много бъл-
гарски студенти, само в Прага бяхме 
над 1000, а в цяла Чехия може и 2000 
да сме били. Мисля, че бях във вто-
ри курс, когато Антон Стамболий-
ски, по това председател на Клуба, 
предложи да направим студентска 
комисия към Клуба. Така ни приоб-
щиха и финансово помагаха да раз-
виваме самодейност. Имахме оркес-
тър и танцов състав, организирахме 
и театрални представления. Веднъж 
поставихме една сцена от „Под иго-
то“. 

Имахме и  футболен отбор. Оба-
дих се на бившите колеги от Спорт-
ния тотализатор и  им казах, ако 
идват в Прага, да не се появяват без 

екипи! И те наистина донесоха! Как-
ва радост беше! Бяхме единствения 
отбор, който имаше екипи!

Като абсолвент на Икономи-
ческия институт сигурно си имал 
избор къде да започнеш работа. 
Защо се спря на Българския култу-
рен център?

Появи се възможност да следвам 
втора специалност и  реших да опи-
там да завърша моята мечта – право. 
Не вярвах, че ще ми разрешат, но де-
канът се съгласи. Заминах за Бълга-
рия, обиколих необходимите инсти-
туции, получих разрешенията, които 
ми искаха и се явих на изпити. Още 
помня чувството, което изпитах, 
когато разбрах, че съм ги издържал 
и  съм приет. Вървях по „Парижка“, 
излязох на „Староместския площад“ 
и имах чувството, че летя.

Започнах да следвам, но вече за-
дочно и трябваше да работя някъде. 
Използвах случая, че зет ми стана 
заместник-министър в  Министер-
ството на културата и  с  негова по-
мощ започнах работа в  Българския 
културен център. Работех и  учех. 
Докато един прекрасен ден ме изви-
каха в  Посолството и  започнаха да 
ме разпитват – първо консулът, по-
сле посланикът – кой съм и как така 
съм се уредил. И ми спряха правото 
да следвам. Липсваха ми 14 изпита, 
за да завърша. Така приключи меч-
тата ми за право.

В  Центъра обаче си попаднал 
точно на мястото си – реализирал 
си организаторските си способно-
сти?

Беше хубаво време. Колективът 
ни, благодарениие на Яна Маркова, 
директор на Центъра, беше чудесен. 
Каквото и да говорят за нея, тя беше 
добър шеф. Вярно е, че имаше гръб, 

но умееше да използва дадените въз-
можности.

От голямо значение беше и  съ-
пругът на Яна, Властимил Маршичек 
– ерудиран и способен човек. Прия-
телите му бяха писатели, поети, жур-
налисти, режисьори, артисти. Пре-
димно от онези, които днес наричаме 
дисиденти. Идваха при него в Центъ-
ра и той наистина беше център.

Вършехме огромна работа. Не 
е  имало ден, в  който в  Центъра да 
няма нещо интересно. Всеки месец 
организирахме Дни на културата 
в някой град. Програмата беше бога-
та и пребогата – изложби, концерти 
и  филмови прожекции. Организи-
рали сме по 120 оперни концерта 
на година. Български филми се про-
жектираха в  цялата страна. Посто-
янно канехме и гости от България.

Няма да сбъркам, ако кажа, че за 
мен тогава Господ ходеше по земята.

Какво те накара да смениш Цен-
търа с Българския клуб?

Яна Маркова се прибра в  Бълга-
рия. Пристигна нов директор, Иван 
Попйорданов. Той промени всичко. 
Цялата наша дейност смяташе за из-
лишно харчене на средства. За мен 
работата там изгуби смисъла си.

Имаше, разбира се, голяма раз-
лика в  работата там и  тук, но аз 
и  в  Центъра се срещах с  българи. 
Когато в някой град организирахме 
нещо – винаги търсех връзка с  на-
шите българи по места. Те ми бяха 
дясната ръка, тъй като познаваха 
хората. Аз пък им помагах, като ги 
запознавах с  гостите от България 
и с държавните представители.

Работата с  Клубовете за мен не 
беше нова. Проблемите около Дома 
– те бяха новото. По това време сгра-
дата беше пълна съборетина! Като 
видях какво е  – идваше ми да се 

Откриване на паметника на Св. Св. Кирил и Методий Преди Събора в Микулчице
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обърна и да си тръгна. Занемарено, 
бюрата нахвърляни едно върху дру-
го, мръсно. Заседанията се провеж-
даха в  един ъгъл. Имаше нужда от 
ремонт и го започнахме. Продължи 
пет години, едновременно със сто-
панската дейност. Стана прилично.

През 90-те години си тръгнал по 
стъпките на баща си?

През 1935 г. баща ми основава 
„Балкантурист“ – първото турис-
тическо частно бюро в  България. 
Имам запазен пътеводител – пър-
вия по рода си у нас, издаден от него 
през 1937 г.

По неговия почин и  аз направих 
туристическо бюро. Пред бюрото на 
баща ми имаше кафене – докато ча-
кат, хората можеха да пийнат кафе, 
да хапнат и  да поседят. Реших и  аз 
да го направя по този начин и  към 
канцеларията отворих и  снек бар. 
За съжаление, не намерих солидни 
партньори и не потръгна. Реших, че 
няма смисъл да кретаме и  приклю-
чих дейността.

През 1997 г. отново се връщаш 
в  Клуба, но ситуацията е  доста 
различна – с  началото на ново-
то хилядолетие, малцинствени-
ят проблем намира своето място 
в  държавната политика. Обръща 
им се внимание?

Вярно е, имаше подем и  започ-
нахме да се развиваме. Включихме 
се в работата на Пражката комисия 
за малцинствата. Чешките институ-
ции видяха, че работим и  ни при-
еха за слушатели, без право на глас, 
в  Комисията за малцинствата към 
правителството. По-късно станахме 
пълноправен член.

Подписахме договор с  туристи-
ческа агенция AVE, което беше из-
ключително важно, тъй като по този 

начин отделихме стопанската от 
културната дейност.

Обновихме срещите в  Микул-
чице. Роди се идеята да каним дър-
жавни представители и  българи от 
други страни. Чешката православна 
църква също възприе традицията 
и  днес на същата дата служат тър-
жествен молебен.

Заедно с хубавото дойдоха и про-
блемите – аспирациите към Дома. 
А той, както вече толкова пъти каз-
ваме, е наша рожба. Запазихме го – 
тогава.

През 2009 г. в  Микулчице беше 
издигнат паметник на Светите 
братя. Как се роди идеята?

Спонтанно, по време на събори-
те. И  мисля, че е  хубав почин. Там 
е  живял и  работил св. Методий. 
А в Чехия няма много паметници на 
Първоучителите, за чехите те нямат 
същото значение, което имат за нас.

Много се надявам традицията на 
поклоненията да се задържи. Ако 
пропадне – ще бъде поради липса 
на средства. Не спираме да търсим 
средства. През тази година намерих-
ме спонсори, които ще поемат раз-
ходите за четири автобуса.

Целта ни е  българската държава 
да включи поклоненията в  Микул-
чице в държавния план – така, както 
в  Рим. Засега, въпреки обещанията, 
все още не са го направили. Надявам 
се да стане. Е, ако запазим Дома, за-
щото пак има брожения.

Беше предложен – и  гласуван 
дори – за представител на българ-
ското малцинство в  Комисията 
за малцинствата към правител-
ството. В  какво виждаш смисъла 
на тази длъжност?

Въпросът е много сложен. И е та-
къв, защото знам за какво става 

въпрос – познавам работата и  на 
Комисията, и  на институциите, 
свързани с малцинствата. И въпро-
сът не е  в  това, в  какво аз виждам 
смисъла на длъжността, а какво зна-
чение отдава на работата с малцин-
ствата чешкото правителство. Осем 
месеца нямаше назначен държавен 
представител, който да отговаря 
за малцинствата – за какво говори 
това? Секретариатът на Комисия-
та също губи позиции и  солидност 
и няма нищо общо с тежестта, която 
имаше по времето на Андрей Сулит-
ка. Промениха и статута на Пражка-
та комисия, която беше много добра 
и  роди редица добри изяви – като 
футболния турнир на малцинства-
та и  фестивала „Прага сърцето на 
народите“ – които съществуват до 
днес. Преди в нея имаше представи-
тели на малцинствата – а днес няма.

Или друг пример – със субсидиите. 
Април е, а средствата тепърва започ-
ват да пристигат. Кой има възможност 
да ги дочака? Не е ли това начин да от-
кажат и най-големите ентусиасти?

За създаването на организация са 
достатъчни трима души. Защо тога-
ва за създаването на църковна об-
щина се искат 300 подписа на вярва-
щи? Справедлив ли е законът, в това 
отношение?

Като те слушам – пак ще ста-
неш трън в  нечии очи. Как го по-
стигаш?

Не знам. Сигурно, защото съм го-
лям и ме забелязват! Или защото ни-
кога не съм си мълчал. Защо трябва да 
ме правят на глупак? Вярно е, че по-
някога се налага – да премълчиш. Но 
такива изключения са много редки. 
По-можещите винаги са били трън 
в очите на некадърниците. Нямам на-
мерение да променям стила си на жи-
вот! Пък и защо? 

Цецка Цачева му връчва плакет на Народното събрание С Емил Венков, създател на статуята на Св. Св. Кирил и Методий
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Р айон Прага 12 (Městská část 
Praha 12) се намира в  южната 

част на Прага, на около 9 км от цен-
търа на града. Със своите 2330 хек-
тара и над 55 000 жители се нареж-
да между най-големите райони на 
столицата. Съставен е от пет кадас-
трални области (katastrální území): 
Modřany, Komořany, Cholupice, 
Točná, Kamýk.

Най-старите потвърдени истори-
чески сведения за Модржани дати-
рат от времето на княз Собйеслав, 
който през 1178 г. подарява на Више-
градската епископска църква „земя 
в градчето Модржани, поле в размер 
на две рала и лозя“.

Дълго време Модржани запазва 
облика на село и населението се за-
нимава със зедемеделие. Промяна-
та в промишлена зона започва през 

1861 г., с  построяването на една от 
първите захарни фабрики в  Чехия. 
Постепенно са построени и  други, 
което коренно променя облика на 
градчето. Друга важна промяна на-
стъпва в началото на 20 век, когато 
Прага се разраства и  близостта му 
до нея го превръща в  търсено мяс-
то за строеж на вили и къщи. През 
30-те години в Модржани са постро-
ени редица впечатляващи от архите-
ктурна гледна точка частни домове.

Строежът на жилищен комплекс 
„Модржани-Коморжани“ (наричано 
също така Комплекс VII. Петилет-
ка), започва през 1975 г. „Предложе-
нията за наименования на улиците 
са минавали за одобрение през ре-
дица органи и  комисии – разказва 
Мария Прушова, хроникьор на Пра-
га 12, – като Института за маркси-

зъм и  ленинизъм, Централния Ко-
митет на Комунистическата партия 
и Института за чешки език. Вземано 
е било под внимание и становището 
на комисии, съставени от историци, 
урбанисти и  филолози. Последна 
дума е  имала управата на съответ-
ния район.“

Предложенията за наименования, 
свързани с България, идват от Бъл-
гарския културен център в Прага. Те 
също минават през съответния ред 
на одобрение и  крайното решение 
е  обнародвано в  официална запис-
ка на Вътрешния отдел на Праж-
кото кметство (Odbor vnitřních věcí 
Národního výboru Prahy) на 14.8.1979 
г. В  Обяснителната записка е  напи-
сано, че улиците ще носят имената 
на „изтъкнати дейци в  областта на 
промишлеността, революционери 

пРез 1968 Г., селището модРжани е пРисъединено към пРаГа. едно след дРуГо Го следват комоРжани, 
холупице, тоЧна, камик (Част от лхотка), които днес пРедставляват петте кадастРални оБласти на 
пРаГа 12. в сРедата на 70-те Години запоЧва застРояването им и изГРаждането на жилищни компле-
кси. новите улици имат нужда от имена и пРез 1979 Г., осемнайсет от тях са кРъстени на имената на 
Големи БълГаРски лиЧности, ГРадове и планини. всиЧки те са Разположени около площад, кРъстен 
на БълГаРската столица – софия.

Българско ехо в Прага

НаимеНоваНията На улиците са оставеНи в чешкия им оригиНал. 
описаНията са превод от т.Нар. обясНителНа записка от 1979 г.

•	 Sofijské náměstí – София, столица на България
•	 Angelovova – Иван Ангелов, (1864–1924), художник, пред-

ставител на реализма
•	 Botevova – Христо Ботев (1849–1876), поет и  публицист, 

ръководител на национално-освободителното движение. Загинал 
като водач на чета в  бой с  турците. Неговият живот и  творчество 
се превръщат в пример за бъдещите поколения революционери;
•	 Jordana Jovkova (1880–1937), писател, вдъхновен от колорита 

на българското село
•	 Kolarovova – васил коларов, деец на международното ра-

ботническо движение. от 1949 г. председател на министерски 
съвет. единствената улица, която през 2005 г. е  преименувана 
– Generála Šišky, летец, участник във втората световна война, 
роден в Modřany
•	 Levského – Васил Левски (1837–1873), ръководител на рево-

люционния комитет. Обесен от турците.
•	 Mladenovova – Стефан Младенов (1880–1963), езиковед
•	 Nikoly Vapcarova – Никола Вапцаров(1909–1942), поет, раз-

стрелян от фашистите, чието творчество е със социална тематика. 
Посмъртно награден с Международен орден на мира
•	 Pejevové – Вела Пеева, (1924–1944), загинала в  борбата 

против фашизма
•	 Pirinská – българска планина Пирин
•	 Plevenská – град Плевен
•	 Plovdivská – град Пловдив, панаирен град в централна Бъл-

гария, на р. Марица
•	 Poljanovova – Димитър Полянов (1876–1953), поет, ветеран 

на работническото движение
•	 Rakovského – Г. С. Раковски, (1821–1867), поет, журналист, 

революционер, идеолог на национално-революционната война
•	 Rilská – планина Рила
•	 Rodopská – планина Родопи
•	 Šumenská – град Шумен
•	 Vazovova – Иван Вазов (1850–1921), писател, поет и драма-

тик, класик на българската литература
•	 Vitošská – планина Витоша
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Едно от най-ГолЕмИтЕ ПРажКИ КРъС-
товИща СЕ наРИча „ПРИ бълГаРИна“. 
там СЕ КРъСтоСват улИцИтЕ „СайфъР-
това“, „ХуСИтСКа“ И „ХИбЕРнСКа“, заЕд-
но С ИзХода И вХода за маГИСтРалата.

Названието не е  случайно. Неофициално 
е възникнало в края на 19 век, когато на това 
място са се намирали обработваемите земи 
на прословутите български градинари. Имало 
и кръчма, „При българина“, която се намирала 
в началото на днешната улица „Хуситска“. Това 
е  времето, когато се ражда изразът „работи 
като българин“. Означавал е  похвала, тъй 
като работливостта на българските градинари 
е била пословична.
Кръстовището освен това разделя два праж-
ки района: свършва квартал „Жижков“ (под 
юрисдикцията на Прага 3) и  започва „Новия 
град“ (под юрисдикцията на Прага 1). През 
1845 г. в близост до кръстовището е построена 
железопътна линия, а  през 1975 г. – магис-
трала, която разчупва кръстовището на две 
нива. С официална разпоредба от 14.8.1979 г., 
общоприетото име „При българина“ е официа-
лизирано.

„При българина“

и деятели на политическия и култу-
рен живот на България, както и име-
ната на известни градове, планини 
и  други географски форми. Някои 
от предложените имена са на ре-
волюционери, загинали във въста-
нието срещу фашизма през 1945 г. 
в Модржани.“

Така се ражда площад „София“ 
и 18 улици с български имена, 17 от 
които са запазени до днес. Единстве-
ната преименувана улица е „Коларо-
ва“, носеща името на Васил Коларов. 
Днес тя носи името на генерал Ало-
ис Шишка, летец и герой на Втората 
световна война, родом от Модржа-
ни. Името на улицата е сменено през 
2005 г. и на някои карти все още е на-
печатано старото название.

„Мисля, че хората в  Модржани 
знаят чии имена носят улиците – 
убедена е  Мария Прушова. – В  на-
шата библиотека редовно органи-
зираме беседи, които разказват за 
историята на областта. Издаваме 
и  вестник, в  който винаги има ма-
териали, посветени на историята. 
Дълго време в него вървеше специ-
ална рубрика, посветена на улици-

те – къде се намират, историята им 
и чие име носят. Беше отделено мяс-
то на всяка една, заедно със съответ-
ния снимков материал. Модржанци 

са патриоти – усмихва се тя, – искат 
да знаят историята си. Кореняците 
си изрязват тези информации и  си 
водят собствени хроники. Органи-
зираме и  изложби, чиято посещае-
мост е стабилна и висока. Лично аз 
правя и беседи за учениците в учи-
лищата, които подготвят писмени 
работи на исторически теми и също 
искат да знаят историята на място-
то, в което живеят.“

Официалната хроника на Мод-
ржани датира от 1892 г. – време-
то на Австро-унгарската империя 
(или, както казват чехите, „za císaře 
pána!“). Оттогава не е  прекъсвана. 
„Ако се случи известно време да 

няма хроникьор – с  обезоръжава-
ща гордост казва Мария Прушова 
– онзи, който след време е  заемал 
поста, я е попълвал и за липсващия 
период. Всичко е документирано!“

Думите на Мария за Модржани 
са пропити с явна обич. „Да, родена 
съм там – потвърждава тя. – Чети-
рийсет години бях основна учи-
телка. Когато се пенсионирах, една 
приятелка от Управата на Прага 12 
ме попита дали не искам да стана 
хроникьор. Замислих се. Изучила 
съм толкова много деца, познавам 
толкова много хора... Реших да при-
ема – пък ако се справя! Това беше 
през 1998 г.“

Можем спокойно да си кажем, че 
„българското ехо“, под формата на 
наименования на улици, не е попад-
нало на лошо място. Не се чуват гла-
сове на желаещи за преименувания 
– точно обратното. Местното основ-
но училище и  класическа гимназия 
продължават да носят името на Ге-
орги Сава Раковски и на страницата 
им в Интернет с няколко думи е на-
писано кой е бил той – забележителен 
поет, журналист и революционер. 

[ ]модржанци са патриоти 
– усмихва се тя, – 

искат да знаят 
историята си
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Б ългария се присъединява към 
Франкофонската общност 

през 1993 г., като дейността в  тази 
насока се координира от Министер-
ството на външните работи. Към 
акцентите в  многостранното фран-
кофонско културно сътрудничество 
спада и  представянето на България 
на общи тържества на франкофон-
ската общност. 

„Георги и  пеперудите“ е  заснет 
през 2004 г. и  е  един от най-добри-
те български документални филми 
и  единственият, спечелил изключи-
телно престижната награда „Сребъ-
рен вълк“ от Амстердам (IDFA).

Всеобщото мнение, професионал-
но и  блогово, характеризира филма 
като малко луд, много ведър и изклю-
чително позитивен. История за опти-
мизма, мизерията и  състраданието. 
За охлювите, щраусите и пеперудите.

Сюжетът ни завежда в  забраве-
ния от нас и  от Него „Дом за въз-
растни с умствена изостаналост“ в с. 
Подгумер, на двайсетина километра 
от София. Негов директор д-р Ге-
орги Лулчев – психиатър, невролог, 
администратор, любител готвач 
и  любител предприемач, нагърбил 
се с  нелеката задача да превърне 
безутешното място в  истински дом 
за болните. Съкровената му мечта 
е  да създаде стопанство, което да 
финансира разходите му. И  така, 
през годините той се въодушевява 
за различни бизнес-инициативи. 
Първото хрумване е за създаване на 
ловно стопанство и  отглеждане на 
фазани, които западните туристи да 
ловят. Следва хрумването за охлю-
вите, които са търсен деликатес. По-
сле идва ред на пеперудите, които ще 
дават коприна. И на щраусите. И на 
соевия хляб. И т.н.

Андрей Паунов (31), сценарист 
и  режисьор на филма, е  завършил 
кино- и  телевизионна режисура 
в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 
2000 г. „Много е  важно – споделя 
той – да има поколение, което да 
прави несъвършени филми, да има 
възможност да греши. Българските 
режисьори правят по един филм на 
сто години и той е единственият им 
шанс. И в желанието си да направят 
нещо изключително – губят. Трябва 
да можеш да направиш поне един 
филм, както си го представяш, дори 
и да сгрешиш. В провала няма нищо 
лошо.“

При Андрей Паунов, обаче, про-
валът ще трябва да почака. През 
2007 г., той снима „Проблемът 
с  комарите и  други истории“, кой-
то също обира над десет награди 
в  цяла Европа, включително „Гри-
ърсън“ на престижния Лондонски 
The Times BFI. Филмът разказва 
за небез-
и з в е с т н и я 
б ъ л г а р с к и 
град Белене. 
Между 1949 
и 1959 г., ат-
м о с ф е р ат а 
на града се 
п р о с м у к в а 
от разполо-
жения в  не-
гова близост 
комунисти-
чески лагер. 
Днес пък 
очаква съз-
даването на 
атомна елек-
троцентра-
ла. Филмът 
е  ексцен-

тричен, трагикомичен, докумен-
тален разказ за мрачното минало, 
което властва над съненото, тормо-
зено от комари население на града. 
Ужасяващата история на местния 
концентрационен лагер и  вероят-
ните вредни ефекти от атомните 
амбиции са подводните течения 
в  ежедневните разговори на мест-
ните жители.

Оператори на „Георги и  пеперу-
дите“ са Борис Мисирков и  Георги 
Богданов. На Кинопанорамата, ор-
ганизирана от Българския културен 
институт в  Прага през февруари, 
имахме възможност да оценим друг 
техен филм – „Бетонни фараони“ 
(2010), за който писахме в бр.1/2011 
г. на списанието.

Единственото, което можем да 
добавим е: повече такива филми. 
Заедно с подходяща реклама и фо-
руми, на които да бъдат предста-
вяни. 

в наЧалото на Годината, БълГаРското посолство в пРаГа откликна на поканата на фРенския култу-
Рен институт в пРаГа и оБнови заБРавената тРадиция за БълГаРско уЧастие в елитните „дни на фРан-
кофонията“, които пРотекоха от 10 до 28 маРт във фРенския култуРен институт. пРедставянето на 
БълГаРия Беше повеРено на документалния филм „ГеоРГи и пепеРудите“, Чиято пРожекция се състоя 
на 19 маРт.

„Георги и пеперудите“ 
на Франкофония’2011

в рамките на Дните на ФранкоФонията
V RÁMCI DNŮ FRANKOFONIE
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„Кой може да каже как се раждат 
идеите? Просто се случват – раз-
казва за оригиналното си хрумване 
главният виновник, художникът 
Стоян Стоянов. – Тримата се позна-
ваме и сме приятели от деца. Идеята 
узря, когато се появи шансът, място-
то, където да представим творбите. 
Прага безспорно е една от културни-
те столици на Европа, а Българският 
културен институт – невероятен ор-
ганизатор!“

Началото на проекта е поставено 
преди около година. Стоян Стоянов 
се свързва с фотографа Росен Руси-
нов и двамата търсят и избират мес-
тата, които да изобразят в бъдещите 
си творби.

„Фотографията – казва Росен Ру-
синов, – е  визуална техника, която 
отразява реалността, но аз не обичам 
буквалното пресъздаване и моят тип 
фотография е  малко по-различен. 
Искам да получа един по-авторски 
поглед, с цветове, със специални из-
кривявания и с ефекти. Този поглед, 
разбира се, е само първата степен на 
абстракция. Графиката е  следваща-
та, а маслото е най-високата. Мисля, 
че чрез тези три визуални техники 
всеки зрител може да намери своето 
ниво, своя начин, по който да въз-

приеме и да усети темата – морето.“
В  крайна сметка, Росен Руси-

нов представя пред Стоян Стоянов 
и  Валентин Шалтев около шейсет 
фотографии, от които те избират 
дванайсет и  на свой ред започват 
да работят. „Не съм ги огранича-
вал – набляга на думите си Стоян 
Стоянов. – Един творец има нужда 
от свобода, за да развие фантазията 
си. А нашето желание беше да оста-
вим пространство и за зрителя за да 
може той да си доразкаже историята 
чрез собствения поглед.“

„Прегърнах идеята с  удоволст-
вие – споделя графикът, Валентин 
Шалтев, – защото ми позволи да 
внеса елементи и моменти, които ми 
харесват. Не се придъжам стрикт-
но към снимковия материал, правя 

на 1 апРил, с  веРнисажа на 
изложБата „ЧеРномоРски ис-
тоРии“, БълГаРският култуРен 
институт в  пРаГа пРедстави 
оРиГиналното хРумване на 
тРима твоРци от БалЧик да 
пРесъздадат едни и същи мес-
та (и моменти) със сРедствата 
на тРи РазлиЧни техники: Ро-
сен Русинов – с  фотоГРафии, 
валентин шалтев – с  ГРафики 
и  стоян стоянов – с  маслена 
живопис. посетителите има-
ха възможност да РазГледат 
тРи РазлиЧни Разказа на една 
и съща истоРия – тази за моРе-
то, хоРата, лодките и  птиците. 
и да я съпоставят с онази, коя-
то звуЧи в самите тях.

ТРИ погледа,  
ТРИ техники  

– и ЕДНА 
история
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негова интерпретация, която да на-
кара зрителя да се замисли за онова, 
което е  зад видяното, зад фактите. 
Трябва да се отбележи също така, 
че графиките ми не спазват точно 
понятието графика, тъй като идея-
та ни беше да не отделяме визуално 
работите. Искахме те да стоят като 
цветни петна, които да носят едно – 
друго и да носят едно друго. Ако бях 
спазил принципите на класическа-
та, чернобяла графика, работите ми 
щяха да се отличават от цялостната 
визия на изложбата.“

Съставна част на изложбата беше 
и мултимедиен филм, дело на Росен 
Русинов, който от още една гледна 
точка да представи изложбата и ве-
чната тема за морето.

„Центърът на тежестта“ на целия 
проект е... Балчик. И обичта на три-
мата автори към родния град. „Мно-
го обичам Балчик – споделя Стоян 
Стоянов. – Влюбен съм в  града си. 
Затова живея и работя там. Скитам 
по света, но винаги се връщам и ра-
ботя там.“

 „Да, живея и  работя в  Балчик – 
заявява Валентин Шалтев. – Балчик 
не може да не се обича. Той е дух, той 
е присъствие. Той има някаква даде-
ност, която другите градове нямат. 
Даденост като морето, хълмовете 
и хората – като присъствие. Балчик 
винаги е бил интелектуален град. Ви-
наги е носел нещо повече, отколкото 

се съдържа 
в  едно равно 
пространство 
с  шест къщи. 
Хилядолетна-
та му история 
е  такава, че 
не се поддава 
на съкратено 
о б о б щ е н и е . 
Заедно с  това 
е вечно млад.“

„Застъпник 
съм на идеята – продължава Ва-
лентин Шалтев, – че всичко, което 
е правено в Балчик, всички идеи, ро-
дени в него, трябва да бъдат събрани 
и описани. Това е колосален труд, но 
е необходим. Ще дам конкретен при-
мер. Аз съм учител. Заедно с учени-
ците, исках да отбележим с рисунки 
националния празник Трети март. 
Не бях, обаче, вдъхновен от идеята 
да рисуваме изтърканите и общоиз-
вестни сюжети. Затова събрах уче-
ниците от по-горните класове и  им 
възложих да се опитат да възпро-
изведат атмосферата и онова, което 
е представлявал Балчик по времето 
на онези големи събития – да се за-
мислят за пейзажите, хората, вой-
ниците. Получиха се около 12 добри 
работи, връзка между настоящето – 
на нашия вечно млад град – и мина-
лото, което не трябва да забравяме. 
Това е идеята ми и мисля, че е важно 

да се реализира, тъй като много от 
нещата вече ги няма.“

Както споделиха творците, основ-
ната им цел е  да събудят интереса 
на чешката публика – към миналото 
и културата на България и към своя 
град. „Ако го направим – значи сме 
си свършили работата – казва Стоян 
Стоянов. – Балчик може и да е мъни-
чък, но е с древна история, земя на 
седем цивилизации. И  много искам 
неговата култура и  наследство да 
станат достояние на света. Встъпва-
нето ни в Европейската общност ни 
дава възможност да постигнем това, 
да покажем пред света красивия 
си град. И трябва да го направим – 
именно ние, няма кой друг. Култу-
рата е  важна, тя върви две – три 
крачки преди политиката и туризма. 
Тя е  най-добрата реклама. И  наша 
задача. Ако успеем – за мен ще бъде 
чест.“ 
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О ще от сутринта, на 28 март, 
Актовата зала грееше от ус-

мивките на децата и  се радваше 
на новата си украса и  на детското 
оживление. От стените се смееха 

много весели цветенца, а на таблото 
отпред, над отворената книга – про-
зорец към света – блестеше внуши-
телният надпис: „Ние вече сме гра-
мотни!“. Отдясно беше портретът 
на солунските братя Св. Св. Кирил 
и Методий, които поздравяваха най-
малките ни ученици и  ги благосла-
вяха в пътя на знанието и мъдрост-
та, в  пътя към далечната и  близка 
България.

Празникът започна точно в 14.00 
часа, когато на сцената се подреди-
ха и  самите горди първокласници 
– развълнувани, но вече не плахи 
и уплашени, а уверени, смели, силни, 

непоколебими – истински българче-
та, и  във вазовски, и  в  съвременен 
смисъл. Децата бяха подготвили 
великолепна програма – естестве-
но под ръководството на всеотдай-
ната им учителка, госпожа Тошева. 
Участваха всички ученици от нача-
лен курс, но най-много се изявиха 
първокласниците, защото това беше 
техният специален „първокласен“ 
празник.

Тържеството беще открито от 
звънкото гласче на Елица:

Първокласници добрички,
ученици, ученички,
пишем и четем, здрави да растем.
Умни, мирни и работни,
ние вече сме грамотни!
След това Симона поздрави 

гостите и  родителите от името на 
целия първи клас, като припом-
ни колко малко време ги дели от 
първия звънец и  колко много са 
постигнали за това време. С  из-
разително изпълнение на стихове 
и песни се включиха и другите пър-
вокласници: Патрик, Християна, 
Демир, Емел, Кевин, Петър и Саш-
ко. Децата на практика доказаха, 

че „както златните пчелици смучат 
сладък мед“, тъй и  техните очици 
„гълтат ред след ред“. Затова и една 
от любимите им песнички прозву-
ча напълно убедително:

Казваме със пълен глас,
хубаво е в първи клас!
Всяко нещо най-прекрасно
се нарича ПЪРВОКЛАСНО!
Ярко и заразително беше прояве-

на чистата обич и  благоговение на 
децата към красивата и  благозвуч-
на българска реч, към чудотворната 
сила на азбуката /“тридесет сестрич-
ки верни, тридесет звезди вечер-
ни…/, към Първоучителите Св. Св. 
Кирил и Методий.

Всеки първокласник беше научил 
по няколко чудесни стихчета за от-
делните букви. Последваха весели 
и поучителни сценки, драматизации 
на приказки, гатанки и много песни.

Особено вдъхновяващо и затрог-
ващо беше сбогуването с Буквара от 
най-малкия ни ученик Сашко:

Сбогом, миличко Букварче,
мой приятелю любим!
Весело ми е, макар че
трябва да се разделим!

пРазникът на Буквите Беше посРещнат като едно от най-съкРовените, лелеяни и пРоЧувствени съ-
Бития в живота на БълГаРското уЧилище в пРаГа. за пРъв път след ЧетиРи Години БълГаРски деца 
извън пРеделите на Родината можеха – ГоРди и щастливи– да изРекат: „хуБаво е в пъРви клас!“

[ ]Първокласници 
добрички,

ученици, ученички,
пишем и четем,  

здрави да растем.

Най-прекрасното  
е „първокласно“!
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Децата се представиха като от-
лични ученици и непринудените им 
изпълнения предизвикаха възхище-
ние и  трепет у всяко родолюбиво 
българско сърце. Публиката дълго 
аплодира достойните ни първок-
ласници с  пожеланието да бъдат 
и  занапред във всичко първоклас-
ни. Госпожа Тошева благодари на 
своите възпитаници за съвместната 
им работа, а  директорът г-н Начев 
поздрави и учениците, и учителката 
им с  настоящия празник. Той при-
помни факта, че празнуваме това 
събитие за пръв път след четири 
години, изрази всеобщата радост 
и  задоволство от ограмотяването 
на нашите прекрасни дечица и  им 
пожела успехи във всички по-горни 
класове. С блага усмивка подари на 
всяко дете по една чудесна книжка, 
с препоръката по-скоро да я прочете 
– без помощта на мама, баба, татко, 
батко…

Поздравление беше направено 
и  от г-жа Поля Бачева, майката на 
Сашко. С  едва сдържано вълне-
ние тя сподели благодарността на 
всички родители към Българското 
училище и по-специално към всеот-
дайните грижи на г-жа Тошева. От 
името на родителите, г-жа Бачева 
и  г-жа Галя Георгиева /майката на 
Симона/, раздадоха подаръци на 
малките ученици: сред тях имаше 
и бележници, в които да си записват 
кои книжки са прочели… Любопит-
ни изненади бяха подготвени и  от 
г-жа Силвия Кръстева – зам. пред-

седател на Училищното настоятел-
ство.

Щастливите родители – повечето 
просълзени от радост – направиха 
много снимки, и общи, и индивиду-
ални, за да запаметят този истински 
първокласен празник.

Накрая една огромна торта, 
с формата на книга, очакваше децата 
в просторната им класна стая.

На добър час, мили българчета, 
в  безкрайния випът към знанието 
и мъдростта! И нека всяка буквичка 
от българската азбука е вашият би-
лет към далечна неизследвана пла-
нета!

Аз съм българче в чужбина –
всеки ден изгрява ясно.
Тук е моята Родина –
в туй училище прекрасно! 

В  дните 7–29 юли, Държавната агенция 
за българите в  чужбина ще проведе де-
сетото издание на летния стаж, който 
има за цел да запознае младите хора 
с  дейността на специализираната адми-
нистрация за развитието на контактите 
и  взаимодействието със сънародниците 
ни по света.

Стажът е предназначен за български студенти 
и  специализанти, които учат в  чуждестранни 
висши училища.
Стажът предлага: запознаване с нормативно-
правната уредба и  процедурите за получава-
не на българско гражданство; информация 
и дискусии върху състоянието на българските 
общности по света; сътрудничество при орга-

низиране на инициативи за популяризирането 
на българската култура; самостоятелни зада-
чи по проблемите на миграцията и интеграци-
ята; сертификат за проведения стаж.
Краен срок за изпращане: 15 юни. За допъл-
нителна информация: Димитър Карарусинов, 
Координатор за летните стажове в  ДАБЧ, е-
mail: d.kararussinov@aba.government.bg.

летен стаж в ДаБч

[ ]Благодарността на 
всички родители към 
Българското училище 

и по-специално към  
г-жа тошева
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Българското училище е  един от 
участниците на фестивала от самото 
му основаване и всеки път се е пред-
ставяло с успех.

И  тази година, в  изпълнената 
с много гости зала, звучаха песни на 
руски, чешки, френски, английски 
и български език. Средствата, събра-
ни от концерта с  благотворителна 
цел, бяха предадени на директора на 
детския санаториум в Буковани.

Всяко училище представяше стра-
ната си с  песни, добре подбрани от 
своите ръководители по музика. Де-
цата пък се стремяха да ги изпълнят 
много добре и да предизвикат повече 
овации и ръкопляскания у публиката 
И  действително, атмосферата беше 
тържествена и в залата се носеше оча-
рованието на песните, които бяха из-
пълнени. Звънливите детски гласчета 
покоряваха сърцата на всички и чес-
то залата бурно аплодираше участни-
ците.

Нашето училище и  тази година 
се представи отлично на фестивала. 
Единадесет момичета от 5 до 10 клас, 
продължиха традицията изпълнени-
ята на хор „Лира“ да бъдат посрещани 

и изпращани с бурни ръкопляскания.
Тази година, нашият хор беше под-

готвен от г-н Моравенов, който се зае 
с тази не лесна задача. Той трябваше 
да мотивира участниците и  да им 
вдъхне доверие в  собствените сили. 
За да подкрепят изпълнителите на 
концерта, бяха дошли учители, роди-
тели, ученици от училището.

Първи на сцената излезе хорът на 
руското училище. Чувствайки се уве-
рени, участниците пяха с лекота. След 
последното изпълнение, хористите не 
напуснаха сцената, а към тях се при-
съедини френското училище. Когато 
запяха заедно, залата притаи дъх. Де-
цата пееха на български език песента 
„Светът е хубав“, с която те и техните 
ръководители отдадоха почит на г-жа 
Антоанета Добрева-Янкова, която ни 
напусна завинаги и която всяка годи-
на подготвяше хор „Лира“ за участие 
във фестивала. Всички присъстващи 
българи изслушаха песента прави. 
Сълзи се появиха в очите на нашите 
участници и  колеги. Вълнуващ мо-
мент, който не се забравя.

В памет на своята учителка и на-
шите участници изпяха песента 

„Топъл дъжд“ в съпровод на китара 
от г-н Моравенов. Последваха ху-
бавите народни песни „Радо, мари 
Радо!“, „Дай, бабо, боб“, „Катерино 
моме“. Кръшните гласове на моми-
четата, хубавите народни носии, 
бликащата красота и  младост вър-
наха веселото настроение. А  когато 
завърши и  последната обща песен, 
„Алилуя“, нямаше и  съмнение, че 
нашите момичета са не само чудес-
ни изпълнители, танцьори, но и със 
силен и  борчески дух. А  това са: 
Таня, Ралица, Виктория, Лора, Ай-
рин, Карина от VI клас, Маргарита 
от V клас, Кемалие и Семра от VIII 
клас, Силвана от IX клас и  Тони от 
X клас. Благодарим ви момичета, че 
представихте достойно Българското 
училище в Прага и България!

Може би не случайно след кон-
церта в  съблекалнята се чуваше чу-
десното изпълнение на песента „Моя 
страна, моя България“. Сигурна съм, 
че тези млади хора дадоха всичко от 
себе си и  че получиха най-добрия 
урок по патриотизъм.

До нови срещи на следващия фес-
тивал! 

за двадесети поРеден път, на 
13 апРил 2011Г., уЧилището 
пРи посолството на Руската 
федеРация стана домакин 
на юБилейния фестивал на 
хоРовете, пРедставящи меж-
дунаРодните уЧилища в  ГР. 
пРаГа.

Хорът на Българското 
училище на фестивал
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Ц елта на срещата беше разви-
тието на двустранните отно-

шения, обмен на практическа ин-
формация относно възможностите 
за бизнес и инвестиции в България 
и последвала официалната част дис-
кусия с  цел установяване на нови 
контакти. Гостите бяха запознати 
с  икономическата политика в  мо-
мента и с възможностите и услови-
ята за инвестиции.

В  срещата взеха участие Марин 
Йовчевски, временен ръководител 
на Посолството на България в  Че-
хия, Светла Янчева, съветник СТИВ 
в  Посолството, Мартин Поспишил, 
директор на дирекция „Европейски 
държави“ в  Министерство на про-
мишлеността и  търговията на Чехия 
и представители от Министерство на 
външните работи на Чехия. Специал-
но беше участието на Павел Вацек, но-
вият посланик на Чехия в България.

Семинарът беше открит от Михал 
Мейстршик, председател на Между-
народната търговска камара в  Чеш-
ката република, който поднесе обща 
териториална и  икономическа ин-
формация за България и  представи 
данни за структурата и  растежа на 
брутния вътрешен продукт. Думата 
беше дадена и  на Павел Вацек, но-
вият посланик на Чехия в България, 
който се изказа по въпроса за търгов-
ско-икономическото сътрудничество 
между България и Чехия.

Няколко бяха изказванията и под-
робна информацията, поднесена от 
Чешко-Българската търговска кама-
ра. Тодор Краевски, неин президент 
– за дейността и развитието на Кама-
рата, Кирил Беровски, вицепрезидент 
– за успешни инвестиционни проек-
ти, реализирани от чешки търговски 
субекти и  Иванка Тотева, член на 
Камарата – за действащата в  Бълга-
рия данъчната система и условията на 
инвестиционно стимулиране в  Бъл-
гария.

Петър Ружек, директор на дирек-
ция в  Dachser Czech Republic, един 
от лидерите сред европейските ло-
гистични компании направи преглед 
на географските и  логистични даде-
ности, териториалното разделение 
на страната и  митническите аспекти 
– съобразени с тези на Европейския 
съюз.

В срещата взеха участие 39 чеш-
ки фирми, което, по думите на ор-
ганизаторите, говори за висок инте-
рес. Участниците бяха от различни 
области на промишлеността, тър-
говията, банковото дело и  образо-
ванието. Сред тях Конфедерацията 
на индустриалците, заводите „Шко-
да“, „Техноекспорт“, Комерсиална 
банка, компания „Рудолф Йелинек“ 
и др. 

на 7 маРт 2011 Г. Беше пРоведен 
семинаР на тема „БълГаРия – 
Бизнес възможности“ в  Рам-
ките на пРовежданите „теРи-
тоРиални сРещи“ с  РазлиЧни 
дъРжави, иницииРани и  оРГа-
низиРани от междунаРодната 
тъРГовска камаРа в  Чешката 
РепуБлика, заедно с  активно-
то уЧастие на посолството 
на Р БълГаРия в пРаГа и Чешко-
БълГаРската тъРГовска камаРа 
и в сътРудниЧество с Чешкото 
министеРство на външните 
РаБоти.

Семинар за бизнес 
възможностите  
в България

Павел Вацек, новият посланик на Чехия в България, по време на своето изказване
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П ървият ден, по традиция, при-
надлежеше на чешките вина. 

Вторият премина под знака на вина-
та от Лангедок, а третият – на вината 
от Италия. Официалното откриване 
се състоя във фоайето на Промиш-
ления дворец.

Както всяка година, изложение-
то имаше и състезателен характер. 
Желаещите да участват изпратиха 
мостри от вината предварително. 
През тази година те бяха оценени 
от 18 специализирани комисии 
и разделени в 12 категории. Участ-
ваха 475 вина от Европа, Африка 
и  Америка. Според регламента, 
виното, което спечели най-много 
точки, става абсолютен победител 
и  печели Златната купа на изло-
жението и названието „Шампион“ 
– наградата на премиера на Чехия. 
Виното, наредило се на второ мяс-

то, получава Сребърна купа и На-
градата на министъра на земедели-
ето.

Ръководството на Изложението 
обяви, че от тази година, втората на-
града винаги ще бъде резервирана за 
местните, чешки, респективно мо-
равски вина – любопитно потвърж-
дение на умението на чехите винаги 
да подкрепят своите. И, както беше 
написано на страниците на Изложе-

нието, „през тази година местните 
вина натриха носа на задграничните 
и  спечелиха и  двете най-ценни на-
гради с едно вино – Франковка’2007 
на винарска изба „Леховице“.

Посетителите на Изложението 
знаят, че цената на билета винаги 
е  астрономическа – през тази го-
дина скочи до закръглените 400 кр. 
Въпреки това, освен търговците, на 
панаира винаги се стичат хиляди 
посетители (14500 през 2010 г.), во-
дени от желанието да си купят нещо 
по-специално директно от самите 
производители, както и  да дегусти-
рат изложените вина и  да обогатят 
познанията си за винарството. По 
традиция се провеждат и благотво-
рителни аукциони на архивни вина. 
Цената на билета за желаещите да 
купят или просто да дегустират не 
е включена в билета за Изложението 
и беше в размер 500 кр.

Български вина на изложението 
представиха фирмите „Winekolor“, 
„Alista“ и  „Prowine“. От България, 
както няколко години подред, прис-
тигнаха производителите на бъчви – 
фирма „Захариев-Н“.

Независимо от високоспециали-
зираното мнение на комисиите на 
Изложението, посетителите вкупом 
атакуваха щандовете на испански-
те, френските и италианските вина. 
Както и  на българските, между-
впрочем – спонтанното мнение на 
гласоподавателите тегли чертата на 
политиката и се натрупа и пред ъг-
ловия щанд с  впечатляващ дизайн 
на фирмите „Винеколор“, „Алиста“ 
и „Захариев-Н“.

Българските вина традиционно 
си отнесоха награди, този път две: 
златна купа за вино „Yatrus Syrah 
2007“ на „Terra Tangra“ и  сребър-
на купа за вино „Encroe 2009“ на 
„Katarzyna Estate“. 

от 26 до 28 апРил, в панаиРното ГРадЧе в пРаГа (VýstaViště Praha holešoVice) се пРоведе 14-то изда-
ние на изложението „Víno&Destiláty“, пРез тази Година РазшиРено на „Víno&Destiláty&Delikatesy“. 
Главен оРГанизатоР е „веГо пРаГа“, а съоРГанизатоР – асоциацията на сомелиеРите на ЧР. уЧастие-
то и тази Година Беше БоГато – Близо 150 уЧастници (спРямо 224-те пРез 2010 Г.) от евРопа, амеРика 
и азия.

Политика и търговия 
на „Винария’2011“

Дилян Янкулов („Винеколор“) и представителят на „Алиста“ със Златната купа за вино „Yatrus Syrah 2007“
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В торото поредно издание на 
конкурса стартира на 18 ок-

томври 2010 г. – датата, на която 
Българската православна църква 
почита паметта на Света Злата Мъг-
ленска. Образът на българската све-
тица е избран като олицетворение на 
вкорененото у българката чувство за 
лично достойнство, нравствена чис-
тота, родолюбие и справедливост.

Предложенията за носителки 
на отличието се приемаха от бъл-
гарските дружества и  организации 
зад граница и  техните партньори 
в  България, от българските медии 
в страната и чужбина и от инициа-
тивни групи. До приключването на 
номинациите на 31 декември 2010 г., 
в Държавната агенция за българите 
в чужбина са постъпили 29 номина-
ции от 16 държави от Европа, Азия 
и Америка.

В  комисията, определила тазго-
дишната носителка на отличието, 
участваха личности, доказали своя-
та съпричастност към темата за 
българите в чужбина: проф. Боряна 
Христова (председател на комиси-
ята) – директор на Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и  Ме-
тодий“, Михаил Белчев – директор 
на Столична библиотека, доц.д-р 
Пламен Митев – декан на Истори-
ческия факултет на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“, 
Снежана Йовева – началник на ПК 
на министъра без портфейл, Христо 
Христов – главен секретар на ДАБЧ, 
Екатерина Генова – директор на Ди-
рекция „Свят и региони“ в БНТ, Ва-
лери Тодоров – генерален директор 
на БНР, Надя Кантарева – главен 
редактор на вестник „Аз Буки“ и д-р 
Ернст-Трифон Юде, българин от 
Германия, изтъкнат дарител.

Критериите за удостояване с  от-
личието бяха принос в  опазването 
и  развитието на българското на-
ционално самосъзнание и културна 

идентичност, защита на българско-
то национално достойнство, значи-
ми постижения, свързани с живота 
на българските общности по света 
и благотворителни акции и хумани-
тарни проекти, посветени на Бълга-
рия.

Денят на обявяване на резултати-
те също не беше избран случайно: 21 
януари е традиционен женски праз-
ник (Бабинден) в Българския наро-
ден календар. Наградната статуетка, 
специално изработената от скулпто-
ра Атанас Карадечев, представлява 
стилизиран образ на Света Злата 
Мъгленска.

Развълнувана и със сълзи на очи, 
Калинка Кюпер прие наградата си, 
като благодари на семейството си 
и  на българската общност в  Герма-
ния. Тя обеща, че „няма да се пре-
даде“ и ще продължава да работи за 
връзката между двете страни.

Отличието връчи Росен Иванов, 
председател на Държавната агенция 
за българите в  чужбина. „Често се 

казва, че в днешно време няма при-
мери за героизъм – заяви той, – но 
Калинка Кюпер е един от днешните 
герои и  една много заслужила бъл-
гарка. Цялата й дейност е последица 
от нейното отношение към България 
и  българското – дейност за запаз-
ване и  съхраняване на българската 
културна и  духовна идентичност 
и за подпомагането на хората.“

Специален гост на тържеството 
бе Матиас Хьопфнер, посланик на 
Германия в  България. Той изтъкна, 
че Калинка Кюпер от десетилетия 
е председател на дружеството, което 
е допринесло за опознаване на двете 
култури, както и в подпомагането на 
България. „Вие сте един добър при-
мер за голям граждански ангажи-
мент“, подчерта Хьопфнер.

Съгласно решението на комисия-
та, още четири българки от чужбина 
са отличени: Диляна Байрактарова 
(Гърция), Петя Цанева (Испания), 
Румяна Угърчинска (Франция) 
и Снежана Симеонова (Сърбия). 

на 21 януаРи, на Голямо тъРжество в националната БиБлиотека „св. св. киРил и методий“, дъРжав-
ната аГенция за БълГаРи в ЧужБина удостои калинка кюпеР от ГеРмания с отлиЧието „БълГаРка 
на Годината“ на името на БълГаРската светица злата мъГленска. това е втоРото издание на кон-
куРса, Чиято цел е да фокусиРа вниманието на оБществото към Ролята и РаБотата на БълГаРките 
в ЧужБина.

Българка на 2010 година
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О т 2001 г. насам обявявам еже-
годно за студентите-бохе-

мисти от горните курсове във Фа-
култета по славянски филологии на 
Софийския университет „Св. Кли-
мент Охридски“ избираем спецкурс 
на тема „Диглосията в съвременния 
чешки език“. Главното внимание 
в  този спецкурс е  съсредоточено 
върху т.нар. obecná čeština или běžně 
mluvená čeština (термини, които 
само приблизително и  условно мо-
гат да се преведат като разговорен 
чешки език). В неотдавна издадена-
та (на български език) чешка грама-
тика от М. Младенова това явление 
е  назовано общоразговорен чешки 
език – „с пълното съзнание за това, 
че не може да предаде напълно точ-
но чешките термини“.

По думите на А. Пенчева, това 
е  социолингвистично явление, кое-
то отличава съвременния чешки 
език от всички останали славянски 
езици и  от почти всички европей-
ски езици. Не става въпрос за раз-
говорна форма на книжовния език, 
а за специфичен субезик, формирал 
се вследствие на исторически фак-
тори, който се използва от цялото 
население във всички комуникатив-
ни ситуации, освен в  официалната 
комуникация, и който радикално се 
отличава на всички езикови равни-
ща от книжовния език.

Краткият чешко-български реч-
ник на некнижовната лексика е пър-

ви по рода си и  е  предназначен да 
служи преди всичко като помагало 
в  процеса на обучение по чешки 
език за (напреднали) студенти-бохе-
мисти в  българските университети, 
както и  като справочник в  помощ 
на преводаческата практика. Ведна-
га трябва да подчертаем, че това не 
е  академичен речник, съставен от 
професионални лексикографи; за-
това в оформлението на някои реч-
никови статии и  в  представянето 
на чешката и  българската лексика 
вероятно са допуснати някои непо-
следователни и  проблематични ре-
шения.

От друга страна, поради практи-
ческото предназначение на речника, 
както и  поради това, че е  кратък, 
в  него не е  включен илюстративен 
материал за употребата на отделните 
лексеми в контекст. Не се разглежда 
въпросът за произхода, хронологи-
ята на възникването и  регистраци-
ята на употребата на некнижовни-
те думи и  изрази. Не се привеждат 
и  стилистични квалификатори, тъй 
като има големи разминавания меж-
ду различните източници. Иначе ка-
зано, с оглед на това, че адресатът на 
речника са преди всичко български-
те бохемисти (студенти или прево-
дачи), целите му са чисто утилитар-
ни, а не научно-теоретични.

Когато на 10 феруари 1966 г. като 
бохемист от трети курс за първи 
път в  живота си попаднах в  Прага, 
бях шокиран от разликата между 
езика, който чувах навсякъде око-
ло себе си, и  онова, което бях учил 
дотогава в Софийския университет. 
Търпеливо и  системно започнах да 
навлизам в дебрите на автентичния 
чешки език и още тогава се зарекох, 
че ако един ден започна да го препо-

давам, ще положа максимални уси-
лия моите студенти никога да не из-
падат в безпомощно състояние при 
контакта си с  носителите на езика. 
Дипломирах се и четирийсет години 
правих точно това.

Съставянето на този речник 
щеше да е  много по-лесно, щеше 
да приключи по-скоро и  вероятно 
щеше да стане по-добре, ако преди 
десетина години бях се заловил да 
го направя сам. Но моята идея беше 
при работата върху речника сту-
дентите да опознаят, колкото може 
по-добре и да научат, колкото може 
повече от онази част на езика, която 
е „неглиже“, която трудно се открива 
по речниците и  още по-мъчително 
се усвоява адекватно.

Преди да се оттегля от преподава-
телската работа, бих искал да оставя 
това колективно дело на софийските 
бохемисти, които само направлявах, 
за да служи на тях и на поколения-
та, които ще дойдат след тях, като 
скромно помагало и като образец на 
най-хубавото, което ни дава нашата 
специалност: трудолюбие, упори-
тост, всеотдайност, толерантност 
и колективен дух.

Дължа голяма благодарност на 
много колеги, които помогнаха за 
възникването на този речник. Бла-
годарност за отзивчивостта, за от-
деленото време и за това, че допри-
несоха за подобряване качеството на 
речника. 

в наЧалото на Годината доц. янко БъЧваРов, дълГоГодишен пРеподавател по Чешки език в софий-
ски унивеРситет „св. климент охРидски“, пРиклюЧи РаБотата въРху кРатък Чешко-БълГаРски РеЧник 
на некнижовната лексика (над 4100 думи). той веЧе е каЧен в интеРнет и може да се види на адРе-
си httP://slaV.uni-sofia.bg и httP://labs.juls.saVba.sk/csbg.PDf 
пРедлаГаме ви откъс от пРедГовоРа към РеЧника.

За чешката 
некнижовна лексика

[ ]не става въпрос за 
разговорна форма на 
книжовния език, а за 
специфичен субезик

[ ]студентите да опознаят 
колкото може по-добре 

онази част на езика, 
която е „неглиже“
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Р оден е като Съби Стойков По-
пович във възрожденския град 

Котел. Учи в  местното килийно 
училище, а  по–късно в  училището 
в  Карлово. В  края на 1837 г., баща 
му го води в  Цариград, където Ге-
орги продължава образованието си 
в  елитното гръцко училище в  Ку-
ручушме. По време на престоя си 
в  Цариград той става съучредител 
на тайно македонско дружество, 
имащо за цел освобождението на 
българите от турска власт. Под вли-
яние на Неофит Бозвели се включва 
и в църковно-националната борба.

През лятото на 1841 година за-
минава за Браила, където се подгот-
вя въстание. Тук Раковски успява 
да си издейства гръцки паспорт. За 
участието му в Браилския бунт той 
е  осъден на смърт, но като гръц-
ки поданик е предаден на гръцките 
власти за изпълнение на присъдата. 
Раковски успява да избяга и се уста-
новява в Марсилия, където прекар-
ва година и половина.

Завръщайки се в Котел, Раковски 
участва в борбата на местните есна-
фи против чорбаджиите, за което 
е арестуван и осъден на 7 години за-
твор. Страданията по време на прес-
тоя си в  затвора (1845–1848 г.) той 
описва в  спомените си „Неповинен 
българин“.

След избухването на Кримската 
война (1853–1856), Раковски, заедно 
с  група българи, образува в  Цари-
град „Тайно общество“, което има за 
задача да събира сведения за осман-
ските войски и да ги предава на ру-
ското военно командване. Дейността 
им е  разкрита и  той отново е  арес-
туван, но успява да избяга. През 
юни 1854 г. организира чета, с която 
прехвърля Източна Стара планина 
и прави опит да се свърже с руските 
войски, но след като през есента ру-
ската армия се изтегля отвъд Дунава, 
Раковски разпуска четата си. Извест-

но време се укрива в  Котел, където 
написва първата редакция на поема-
та си „Горски пътник“.

В  края на 1855 г. се установя-
ва в  Букурещ, а  година по-късно 
в  Нови Сад. Там издава „Предве-
стник Горскаго пътника“ и  започва 
редактирането на вестник „Бъл-
гарска дневница“, поставящ нача-
лото на българската революционна 
журналистика. Поради настояване 
на османските власти, престоят му 
в Нови Сад става невъзможен и той 
заминава отново за Влашко, а  по-
късно за Одеса, където постъпва 
като възпитател в  Духовната семи-
нария.

В началото на 1860 г., Раковски се 
премества в Белград. Там продължа-
ва своите исторически изследвания 
и  издава вестник „Дунавски лебед“, 
засягащ теми от политическо, про-
светно и стопанско естество. О това 
време е неговият „План за освобож-
дението на България“ и  „Статут за 
едно Привременно българско начал-
ство в  Белград“. В  тези две съчине-
ния той за пръв път излиза с идеята 
за създаване на „ръководен център 
на борбата“, както и организирането 
на армия на територията на Сръб-
ското Княжество, която да премине 
в България и да вдигне на въстание 
българското население.

Напрегнатите отношения между 
Османската империя и  балкански-
те държави дават основание на Ра-
ковски да вярва, че е възможно из-
граждането на един балкански съюз, 
в който да бъде отредено място и на 
българския народ. Затова, през 1863 
г., той предприема разговори в тази 
насока с  видни обществени и  по-
литически дейци, но мисията му 
завършва с  неуспех. Установява се 
отново в Букурещ и през март 1864 
г. започва издаването на вестник 
„Будущност“. Окончателно убеден 
в невъзможността да получи външ-

на подкрепа за освобождението на 
България, Раковски насочва усилия-
та си към създаването на чети, като 
твърдо вярва, че при една добра ор-
ганизация с  тяхна помощ народът 
ще се вдигне на борба и ще се осво-
боди. През пролетта на 1867 година 
в  България са прехвърлени четите 
на Панайот Хитов и на Филип Тотю. 

На 9 октомври същата година Ра-
ковски умира от туберкулоза.

Като идеен вдъхновител на чет-
ническото движение, Георги Сава 
Раковски поставя началото на ор-
ганизираната национално-рево-
люционна борба и  я издига на нов, 
по-висок етап. Неговият опит и  те-
оретична дейност са използвани от 
следващото поколение български 
революционери в  лицето на Васил 
Левски и  водачите на Априлското 
въстание от 1876 година. Следи в ду-
ховния живот на българския народ 
оставя и  неговата писателска, жур-
налистическа и публицистична дей-
ност. Целият му живот е посветен на 
делото за освобождение на Бълга-
рия от османско иго. 

190 гоДини от рожДението му
писател, пуБлицист и етноГРаф, идеолоГ на БълГаРското национално-освоБодително движение.
„ЛюБовТА КъМ оТЕчЕСТвоТо ПРЕвъзхожДА вСИчКИ СвЕТовНИ ДоБРИНИ.“

Георги Сава Раковски 
(1821–1867)
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Р оден е в село Видим при Дуба, 
Чехия. Учи в  Пражката ака-

демия за изобразителни изкуства 
и в Мюнхенската художествена ака-
демия. По покана на Правителство-
то на Източна Румелия през 1881 г. 
идва в  България. Назначен е  като 
учител в  Пловдив, в  гимназия „Св.
св.Кирил и  Методий“, а  по-късно 
в гимназия „Александър I“. Свързва 
се с  най-изявените културни дейци 
в  града – Иван Вазов, Константин 
Величков, Петко Каравелов, Петко 
Р. Славейков. Самият К. Величков 
взема уроци по живопис при него. 
Двамата обсъждат възможностите 
за откриване на Рисувално учили-
ще в Пловдив, което се осъществява 
едва през 1896 г., а Мърквичка е не-

гов първи директор. През 1889 г. се 
установява в София.

Най-значителни са художест-
вените му достижения в  битовия 
жанр: народни празненства, тради-
ции и обичаи. Образец в този жанр 
е прочутата му картина „Ръченица“. 
Работи и  в  областта на историче-
ската картина. С голяма правдивост 
и  с  дълбоко патриотично чувство 
пресъздава страници от историята 
на България. Оставил е  портрети 
с голяма художествена стойност.

От пловдивския период са част от 
най-известните му картини: „Пло-
вдивски пазар“ (1883 г.), „Сакаджии“ 
(1887г.), „Циганска веселба“ (1887 г.), 
„Птицепродавец“ (1887 г.) и др.

Заедно с  археолога и  нумизмат 

Вацлав Добруски са автори на тога-
вашния герб на България.

След повече от четири десетиле-
тия се завръща в Чехия, където уми-
ра на 16 май 1938 г. 

Р оден е  в  Долни Дъбник, Пле-
венско. Първо учи две години 

право в  Софийския университет, 
след което учителства една година 
в родния си град. През 1921 г. се за-
писва в  Художествената академия 
в София, където през 1926г. завърш-
ва живопис при проф. Никола Ма-
ринов.

Още като студент печата карика-
тури в  сп. „Маскарад“, „Див дядо“, 
„Българин“, „Стършел“, „Вик“. 
Илюстрира изданията на издател-
ствата „Т.Ф.Чипев“ и  „Хемус“. От 
1925 г. сътрудничи на в. „Пладне“, 
където по-късно влиза в редакцион-
ния екип и  до спирането му през 
1934 г. публикува едни от най-хуба-
вите си карикатури.

От 1945 г. преподава в Художест-
вената академия, от 1953 г. е редовен 
професор и  завежда катедра „Гра-
фика“. Лекциите му имат голям ус-

пех и привличат и студенти от дру-
ги специалности, които идват да го 
слушат. Бешков говори интересно 
и  увлекателно, въвежда студентите 
си в света на изкуството, като съще-
временно им помага да се развият 
като личности. Изгражда своя педа-
гогическа система. Ателието му по 
илюстрация е  истинска творческа 
лаборатория, от която тръгват едни 
от най-добрите български графици 
и илюстратори.

Емблематични за творчеството на 
големия български художник са се-
риите „Дон Кихот“, „Пижо и Пендо“, 
„Гражданската война в Испания“.

Илия Бешков е  изключителна 
личност, с която малко други могат 
да се сравнят. Свързан чрез баща си 
и  чрез обществената среда на Пле-
венския край с  борбата на БЗНС, 
той му остава верен като „замлъква“ 
след Девети септември 1944 – прес-

тава да публикува и упорито отказва 
на настояванията на приятели и за-
интересовани политици. На щед-
рите награди от комунистическите 
управници той реагира единствено 
с красноречиво мълчание.

Умира в правителствения санато-
риум във Владая на 23.1.1958 г. 

155 гоДини от рожДението му
изтъкнат живописец, педаГоГ и оБществен деец, един от създателите на БълГаРското 
изоБРазително изкуство след освоБождението.

110 гоДини от рожДението му
живописец, ГРафик, каРикатуРист и илюстРатоР, писател и педаГоГ

Иван Мърквичка /Ян вацлав/ 
(1856–1938)

Илия Бешков (1901–1958)

Автопортрет
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В   Списъка могат да фигурират 
местности, сгради, археоло-

гични обекти и градове. В начало-
то, той е бил предназначен само за 
културни паметници и критериите 
за оценка са били шест. През 2005 
г. са прибавени още четири, които 
се отнасят за природни забележи-
телности. Предложените обекти 
трябва да отговарят най-малко на 
един от критериите.

Чехия има 12 включени в  Спи-
съка обекта, а  България – 9. Чеш-
ките паметници са: Прага – стари-
ят град; Чески Крумлов – старият 

град; Телч – старият град; Поклон-
ническата църква „Свети Йоан от 
Непомук“ в  Зелена Хора; Кутна 
хора – историческият градски цен-
тър; Културно-природният ком-
плекс Леднице-Валтице; Дворецът 
в  Кромержиш; Историческият 
резерват Холашовице; дворецът 
в  Литомишъл; Колоната на Света 
Троица в  Оломоуц; Вила Тугенхад 
в Бърно; Еврейският квартал и Ба-
зиликата Свети Прокопий в  Тре-
бич.

Българските са: Казанлъшка 
гробница, Боянска църква, Ива-

новски скални църкви, Мадарски 
конник, Несебър, Национален 
парк Пирин, Рилски манастир, На-
ционален резерват Сребърна, Све-
щарска гробница.

Разглеждайки фотографии на 
включените в  Списъка обекти, 
попадаме в  някакъв специален, 
поразяващ с  материалното и  ду-
ховно великолепие си свят, „неръ-
котворно дело божие“ или пример 
за невероятния човешки гений. 
Разказът, за който и  да е  от тях, 
може да започне с  „Имало едно 
време...“ 

целта на пРоГРамата, известна като списък на световното култуРно и пРиРодно наследство на 
юнеско, е да каталоГизиРа, популяРизиРа и опазва места и оБекти, които са уникални по Рода 
си. пРез 2010 Г., в списъка са вклюЧени 911 оБекта, намиРащи се на теРитоРиите на 148 дъРжави по 
света. от тях 704 са записани като култуРно наследство, 180 – пРиРодно и 27 – смесено.

Имало едно време

Казанлъшка гробница
включена в списъка на юНЕСКо през 1979 г.

Т ракийската гробница в  Казан-
лък е шедьовър на тракийската 

архитектура, част от голям некропол 
в т.нар. Долина на тракийските царе. 
Датирана е в края на IV в. и начало-
то на III в. пр. Хр. Тя е първият бъл-
гарски обект, включен в списъка на 
ЮНЕСКО.

Гробницата е на тракийския вла-
детел Ройгос. Състои се от преддве-
рие, коридор (дромос) и  гробна ка-
мера (толос) с камбановиден купол. 
Световната си известност гробница-
та дължи на уникалните си стенопи-
си, едни от най-добре запазените от 
ранноелинистическата епоха. Те по-
казват отделни моменти от земния, 
военния и задгробен живот на тра-
кийския вожд, положен в нея.

В  коридора са изписани бойни 
сцени. Фризът върху източната стена 
възпроизвежда сблъсък между две не-
приятелски войски. Централно място 
заемат двама войни, изправени един 
срещу друг. Върху западната стена 
е представена сходна картина, в която 
обаче единият воин е коленичил пред 
другия. Археолозите не са сигурни 
дали е изобразено историческо съби-

тие, свързано с живота на погребания 
или митична сцена, представяща него-
вото войнско достойнство.

В  същинската гробна камера се 
набюдава широк фриз с  фигурална 
живопис, изобразяваща „Погребал-
но угощение“. В центъра са изобра-
зени фигури на мъж и жена, съпру-
жеска двойка, седнали край масичка 
с храна. Мъжът е представен в тър-
жествена и спокойна поза, с лавров 
венец, белег на героизиране. Жената 
седи до него на кресло. Косата ѝ 
е  тъмна, леко вълниста и  прибра-
на. Двамата са заобиколени от при-
служници, ратаи, коняри и музикан-
ти. Значително по-високата фигура 
с  поднос, в  който се забелязват на-
рове, вероятно е  Богиня-майка, по-
срещаща починалите в  подземното 
царство. С  изключително майстор-
ство са представени колесничар, ко-
лесница и коне, музиканти, свирещи 
на тръби, два богато оседлани коня 
и още четири, пищно украсени.

Най-горната част на купола е раз-
членена на три полета, във всяко 
едно от което е изобразена вихрено 
препускаща колесница.

През 1946 г., гробницата е вграде-
на в специална защитна постройка. 
С  цел съхраняване на стенописите, 
достъпът до оригиналната гробни-
ца е строго ограничен. Достъпна за 
посещения е  изградената в  близост 
гробница-копие. 
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Свещарска гробница
включена в списъка на юНЕСКо през 1985 г.

С вещарската гробница е  тра-
кийска елинистична гробница 

от първата половина на III век пр. 
Хр. Намира се в североизточна Бъл-
гария, близо до село Свещари. Раз-
крита е  през 1982 г., при разкопки-
те на високата Гинина могила край 
селото. Архитектурното оформле-
ние и  украсата свидетелствуват, че 
в гробницата е погребан тракийски 
владетел, по всяка вероятност гет-
ският владетел Дромехит.

Размерите й са внушителни – дъл-
жина 7,5 м, ширина при фасадата 
6,5 м, височина на гробната камера 
(отвътре) – 4,45 м. Състои се от ко-
ридор (дромос) и  три помещения: 
преддверие, централна гробна каме-
ра и допълнително странично поме-
щение – архитектурен тип, различен 
от разпространените по това време 
куполни гробници.

Най-богато украсена е  централ-
ната камера – с  каменна пластика, 
релефи и  стенописи. Стените й са 
оформени като колонада и  украсе-
ни със скулптурите на десет женски 
фигури, „кариатиди“, които крепят 
свода. Високи са 1,20 м и  са заста-
нали в тържествена поза. Облечени 
са в дълги до земята безръкавни хи-
торни, препасани с коланче под гър-
дите, Полите са декоративно офор-
мени като обърнати чашки на цвете. 
Повтарящият се жест на вдигнатите 

им ръце, поддържащи свода, прида-
ва особен ритъм и изразителност на 
композицията.

Централно място в  камерата 
заема фреска, която представя хе-
роизация, т.е. обожествяване на 
покойника след смъртта му. Изобра-
зява конник, който получава златен 
венец, символ на безсмъртието, от 
Богинята-майка. Тя пристъпва към 
него следвана от четири жени, носе-
щи дарове. Фигурите са с удължени 
пропорции като тези в  Казанлъш-
ката гробница. Художникът умело 
е  предал формите на тялото, които 
прозират под тънката дреха, и  ди-
намиката на движението. Конникът 
е  облечен с  къса дреха, наметнат 
с  хламида. В  лявата си ръка държи 
поводите на коня, а  дясната, леко 
свита в лакътя, е протегната напред 
към богинята. Зад него вървят двама 
мъже, вероятно оръженосците му. 
Конникът от Свещарската гробница 
е  най-ранното изображение в  тра-
кийското изкуство на конник-бог, 
прототип на „тракийския херос“.

Оста на гробницата е ориентира-
на по посока на зимното слънцестое-
не. Лъчът светлина трябва да попад-
не в камерата и да освети фигурата 
на владетеля в  един единствен ден 
от годината, да изнесе душата на по-
койника към небето и по същия лъч 
тази душа да се завърне обратно на 

земята, за да се пресели в тяло, което 
да възкръсне за нов живот.

В гробната камера има 2 каменни 
легла – по-голямо на северната стена 
срещу входа и по-малко на източна-
та.

Някои детайли, като грубо издя-
ланите ръце на кариатидите свиде-
телстват, че владетелят, за когото 
е  била предназначена гробница, 
е починал внезапно и майсторите не 
са успели да завършат работата си.

Всичко, направено от скъпи ме-
тали, е разграбено още в древността. 
За богатствата, затворени в гробни-
цата, говорят откритите кости на 5 
коня, посечени тук, за да придружа-
ват господаря си в отвъдния живот.

Разкопаната гробница при Све-
щари не е  изолирана. В  нейна бли-
зост са открити 26 могили с различ-
на големина – огледално отражение 
на най-ярките съзвездия от Млеч-
ния път – пътя на душата към без-
смъртието.

Местността около Свещари 
в  древността била известна като 
„Даусава“, или иначе казано „градът 
на вълците“. Споменавана е  дори 
от Птоломей като център на север-
нотракийските племена – гетите. 
В  околностите на селото са откри-
ти останки от тракийски селища – 
може би столицата на погребания 
Дромихет, градът Хелис? 
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на 13 март 2011 г., в  хотел „бохемие 
клуб“, българското гражданско сдру-
жение „Кирил и методий“ проведе тър-
жествено събрание в  чест на 3 март – 
ден на освобождението на българия от 
османско иго. 
Задушниците през годината са няколко: 
ГоляСъбранието откри заместник-председа-
телят на Управителния съвет Илия Ишивов. 
В  увода си, Илия Ишивов даде думата на 
председателя на сдружението, Янчо Янев, 
който поздрави всички присъстващи и  по-
жела здраве и  щастие на всички и  техните 
семейства. На жените честити и  Междуна-
родния ден на жената. Всяка получи цветя – 
розички, както и мартеничка по случай Баба 
Марта. С мартенички бяха накичени и всички 
мъже.
След поздрава към всички присъстващи, 
Илия Ишивов даде думата на Тома Бойчев, 
член на Управителния съвет, да изнесе до-
клад и  да припомни събитията около Осво-
бождението на България.
В доклада си Тома Бойчев подчерта истори-
ческите моменти преди и след подписване-
то на Сан Стефанския договор и трудностите 
при обновяване на българската държава. 
Изтъкна заслугата на много български 

и чуждестранни деятели и най-вече на граф 
Николай Павлович Игнатиев като защитник 
на интересите на България пред Великата 
порта.
Беше припомнена и годишнината от обесва-
нето на Васил Кунчев – Левски. Борбата му за 
свободата на България и  поробения народ, 
а  също за народите, живеещи в  страната. 
Беше подчертано и участието на много чеш-
ки и  словашки граждани, живеещи в роди-
ната ни и съдействали за възстановяване на 
българската култура и стопанския живот след 
Освобождението.
След официалната част на събранието, 
председателят на сдружението съобщи, че 
и  в  настоящата година ще се организира 
Съборът-поклонение пред паметника на Св. 
Св. Кирил и  Методий в  Микулчице – ще се 
състои на 21  май и  че сдружението в  Усти, 
носещо името на Светите братя, организира 
за желаещите безплатен превоз. Започна се 
и записването на желаещите.
На срещата беше дадена закуска и  неалко-
холни напитки.
Събранието се проведе в  ранния следобед, 
с много добро настроение и хубава атмосфера.

текст и снимки: янчо лефтеров

На 18 март 2011 г., след кратко боледуване, на 
75 годишна възраст, почина инж. Иван Гергов.

„Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
Ten ví, co jsme v Tobě ztratili.

V našem srdci žiješ věčně dále –
Spi sladce, vždyť se opět shledáme.“

Jménem rodiny: manželka Radka, dcera Ekaterina, 
zeť Nikola a vnoučata Nora a Tomi

Всички, които точно спазват традициите 
и  боядисват яйца както за православния, 
така и за католическия Великден, през тази 
година отново можеха да си отдъхнат – 
двете дати съвпаднаха. Традицията беше 
спазена и  от Българския културно-просве-
тен клуб в Прага, който събра членовете си 
на козунак (vánočka, всъщност) и боядиса-
ни яйца.

ранна свежа утринна прохлада
милва смълчаните каменни стени
и над черковната сънена сграда,
в кула скрита напевно звъни.
Невидима божия ръка залюлява
великденската бронзовата камбана.

вълшебен звън се носи и кани
богомолците – християните добри,
в божия дом да са гости най-желани
в широко отворени крилати врати.
а над тях, в позлата, украсен с цветя,
сияе ликът Христов възкресен.

светлини от лъчи златоструйни,
на свещичките от езичетата буйни,
огряват светци, сводове и колонади.
Над смълчаните миряни, стари млади
богословът с трепет произнесе:
„Христос возкресе! Христос возкресе!“

и с десница свита кръст да сторят,
в един напевен глас да се слеят: 
„воистина возкресе!“ – миряните изричат
и духом общуват с божиите светци
в зората сияйна на олтарния светлик,
с поклон човешки за великдена велик!

Христо Христов

По случай трети март в усти над лабем

иван гергов

великден 
в Българския дом
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Александър Цанков: „Довършено 
е славното дело!“ (1931)

Котки (1938)

Някои пък какви състезания измислили

Цар Борис III: „Кой ли пък ще се 
сети, че аз съм я откраднал!“ (1936)

Дипломатически натиск (1941)

Бай Ганьо чете „Бай Ганьо“: „Гледай го ти, тоя хитрец!“

Илия Бешков – 110 години от рождението му
за големия български карикатурист четете на стр. 24




