
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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