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„Микулчице е  място, свято за 
България – казва за Съборите Антон 
Стамболийски, председател на Бъл-
гарската организация в  Чехия. – Тук 
е  създадена българската азбука, най-
мощното ни оръжие, с  което се гор-
деем – и с право. Бих казал, че ако на 
Шипка сме получили държавна неза-
висимост, то много векове преди това, 
в  Микулчице, сме получили духовна 
независимост, която ни е  помогнала 
да оцелеем през вековете.”

Съборите в  Микулчице започват 
като срещи на българите в  Чехия 
в  началото на 80-те години. Идея-
та за изграждане на паметник на 
Светите братя се ражда по време на 
Събора през 2008 г. С  изработване-
то й се заема българският скулптор 
Емил Венков. Паметникът е  открит 
година по-късно, по случай 130-та 
годишнина от основаването на пър-
вото българско сдружение в чешките 
земи – „Българска седянка”, чийто 
наследник е  Българската организа-
ция. Откриват го Георги Пирински, 
председател на Народното събрание 
на България и Здравко Попов, посла-
ник на България. Освещават го мит-
рополит Крищоф, глава на чешката 
и  словашката православна църква 
и митрополит Кирил Варненски.

През тази година на Събора при-
състваха над 1000 българи от Чехия, 
Словакия и Унгария. Официален гост 

от България беше Симеон Дянков, ви-
цепремиер на България. Официални 
гости от чешка страна бяха Вацлав 
Божек, заместник-управител на Юж-
номоравска област, Йозеф Хелешиц, 
кмет на Микулчице и Франтишек Си-
нек, управител на Археологическия 
ареал.

В словото си, Симеон Дянков при-
помни, че българското правителство 
работи а  включване на славянската 
азбука в списъка на ЮНЕСКО. „Дали 
сме много на европейската и  на све-
товната култура, но за това се знае 
по-малко, отколкото би трябвало. Ето 
защо трябва да направим така, че це-
лият свят да научи за делото им. Из-
граждането на паметници като този 
в Микулчице и вписване на делото им 
в списъка на ЮНЕСКО са задачи, кои-
то сме длъжни да осъществим като на-
следници на тези велики хора.“

„Микулчице е  символ на Велика 
Моравия – каза в  словото си Вацлав 
Божек, – която без съмнение поставя 
основите на държавността на народи-
те от Централна Европа. Тази държав-
ност не би била възможна без делото 
на Кирил и Методий. През 2013 г. ще 
се навършат 1150 години от пристига-
нето им във Велика Моравия. Вярвам, 
че с  подкрепата на българската дър-
жава ще успеем да постигнем включ-
ването на този ден в списъка на праз-
ниците на цяла Европа и  включване 

на Археологическия ареал в  списъка 
на световното културно наследство 
на ЮНЕСКО. Нека паметта им живе 
в нас, а спомена за делото им да е жив 
в цяла Европа.”

Най“важният момент беше тър-
жественото подаряване на паметни-
ка на Св. Св. Кирил и Методий. Антон 
Стамболийски, председател на Бъл-
гарската организация, връчи симво-
личния документ на Ирена Хованчи-
кова, директор на музея „Т.Г.Масарик” 
в  Ходонин, под чиято юрисдикция 
спада Археологическия ареал в  Ми-
кулчице. Тя го прие от името не само 
на Музея, но и на Южноморавска об-
ласт и  предаде документа на Вацлав 
Божек.

Последва официалното поднасяне 
на венци пред паметника, а след това 
и пред паметната плоча.

В заключение дойде ред на култур-
ната програма, осигурена от танцова 
група „Китка” от Бърно и  местната 
чешка група „Kordulka“.

Малко след приключване на офи-
циалната част, делегацията с  гостите 
от България присъства на официален 
обяд по покана на Управата на Южно-
моравска област. По време на обяда, 
Антон Стамболийски подари копие 
на статуята на Светите братя на Симе-
он Дянков и връчи паметен плакет на 
Българската организация на Вацлав 
Божек. 

на 21 май, по вРеме на тРади-
ционния събоР на бълГаРите, 
който се състоя в  микулчи-
це, инж. антон стамболийски, 
пРедседател на бълГаРската оР-
Ганизация в  чехия, подаРи па-
метника на св. св. киРил и  ме-
тодий, издиГнат пРез 2009 Г., на 
чешката дъРжава и  по специ-
ално на упРавата на Южномо-
Равска област и  музея „т.  Г.  ма-
саРик” в  ходонин, под чиято 
ЮРисдикция спада аРхеолоГи-
ческия аРеал в микулчице.

Подарихме паметника на 
Св. Св. Кирил и Методий
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Вацлав Божек и Ирена Хованчикова с акта за дарение на паметника

Антон Стамболийски подарява  
миниатюрата на паметника на Симеон Дянков

Симеон Дянков пред паметника на Св. Св. Кирил и Методий

Пред паметната плоча

Антон Стамболийски връчва паметен плакет на Вацлав Божек
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Православната литургия

Местните жители също се включват в празненството, представяйки 
бита на хората от времето на Първоучителите.

Танцов състав „Китка“ от Бърно
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Rádi bychom poděkovali

Ing. FrantIšek kulovaný
je generální ředitel a předseda před-

stavenstva společnosti BAEST a.s. Je 
to středně velký výrobní a  obchodní 
strojírenský podnik se širokým výrob-
ním programem, zaměřeným na výro-
bu svařovaných ocelových konstrukcí 
a  zařízení pro stavebnictví, strojíren-
ství, energetiku, ekologii, zemědělství, 
chemický, petrochemický a potravinář-
ský průmysl. V současnosti zaměstnává 
zhruba 240 pracovníků. V  roce 2005 
se firma umístila na 1. místě v katego-
rii středně velkých podniků v  soutěži 
„Český exportér roku“, pořádané Hos-
podářskou komorou ČR a Svazem prů-
myslu pod záštitou vlády ČR.

Ing. Anton Stambolijski, který je 
přítelem ing. Františka Kulovaného, 
se svěřil, že se znají již dvacet let. 
„Začal přijímat do práce bulharské 
dělníky a vždy se k nim choval velice 
pěkně. Mnozí u něho zůstali a pracují 
tam více než dvacet let. K Bulharům 
měl vždy vřelý a srdečný vztah a když 
se objevily nějaké problémy, řešil 
je společně nimi a  bral přitom vždy 
ohled na jejich potřeby. Každoročně 
je shromáždí na slavnostní večeře, 
stýká se s nimi a vychází vstříc jejich 
přáním – nemá to vůbec nic společné-
ho s chováním, jaké často mají dnešní 
„kapitalisté“. Velmi pozitivní je také 

jeho vztah k Bulharsku. Na mou otáz-
ku, zda by finančně podpořil Sněm 
v Mikulčicích, reagoval bez zbytečné-
ho agitování otázkou „Kolik?“. Když 
si pomyslím, že nějaký Čech si zjevně 
cení Bulharska daleko víc než mnoho 
našich „úspěšných“ podnikatelů, je 
mi smutno!“ 

JIří ProučIl
je ředitelem společnosti HYPER-

STAVEBNINY CZ, a.s., která se svým 
zaměřením úzce specializuje na čin-
nosti jako zprostředkování obchodu 
(investiční projekty, obchodní podíly, 
cenné papíry, nemovitosti), realitní 
činnost, inženýrská činnost v investiční 
výstavbě, provádění staveb a  finanční 
služby.

Ing. Anton Stambolijski, který zná 
Jiřího Proučila již deset let, říká, že „to 
je mladý muž, který se s Bulhary moc 
nestýkal, ale navštívil Bulharsko a  zů-
staly mu nádherné dojmy. Člověk, kte-
rý je ve svém podnikání úspěšný, má 
dobré nápady, které dokáže realizovat. 
Jsem nadšen jeho originálními myšlen-
kami a  uměním vdechnout jim život. 
Když jsem ho požádal, aby nám pomo-
hl, také se pouze zeptal „Kolik?“. Řekl 
jsem mu, že má dvě ruce. Kdyby otevřel 
jednu ruku – jeden autobus, kdyby ote-
vřel druhou – ještě jeden.“. A on na to: 

„Obě ruce jsou vaše.“ Za což jsem mu 
zavázán díky.“

Názor samotného pana Proučila na 
tuto věc je prostý: „Když člověk má – 
měl by se rozdělit.“

JIří Drbohlav
je ředitelem firmy AVE hotels – 

dlouholetých partnerů Bulharského 
klubu v  Praze. Byl třetím člověkem, 
který vyslyšel žádost o  podporu akce 
a také financoval jeden autobus.

„To jsou tři lidé, – zvedá Anton 
Stambolijski tři prsty jedné ruky – kteří 
vyšli vstříc. A ani jeden z nich není Bul-
har. Nevím, jestli se mám modlit, aby 
se narodil druhý Paisij, aby si „úspěšní“ 
našinci mohli připomenout, že základy 
dostali v Bulharsku a že egoistické heslo 
„hlavně, že já se mám dobře – nic víc 
mě nezajímá“ – nevede k ničemu dob-
rému.

Podporu dokázal zajistit i  Jančo Ja-
nev, nový předseda Bulharského klubu 
v  Ústí nad Labem. Vyvinul iniciativu, 
jednal s  předsedou Rady pro národ-
nostní menšiny a  on nejenže zajistil 
Bulharům z  Ústeckého kraje autobus 
na náklady státní správy, ale zúčastnil 
se také Sněmu. V  tomto případě byl 
problém vyřešen díky osobním vzta-
hům vytvořeným s  místní správou – 
a ty jsou základem dobré spolupráce. 

Sněm v mikulčicích – tato událoSt S největší účaStí bulharSkého SpolečenStví v čeSku – má před Se-
bou každý rok otázku „být, či nebýt“! každý rok vyvolává její financování diSkuSe, Schůzky a jednání, 
oficiální i neoficiální žádoSti adreSované lidem nazývanými kdySi mecenáši a dneS – Sponzoři, kteří 
diSponují proStředky a mohli by pomoci. ti, kteří letoS vyhověli, byli do jednoho ne bulhaři, ale češi!

Anton Stambolijski a Jiří Proučil Dimitr Christov, František Kulovaný a Anton Stambolijski
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П етър Ранков е  българин от 
Арад, Румъния. Според крат-

ките биографични данни, които е ос-
тавил в  редакцията, той е  основател 
на първото българско дружество 
в  Румъния. В  Румънската телевизия 
е излъчил повече от 400 предавания 
за банатските българи и  13 години 
е  сътрудничел с  Румънската и  Бъл-
гарската национална телевизия. Съ-
действал е  за издаването на радио-
програми на български павликянски 
език. Издал е  първата монография 
за банатските българи. Съосновател 
е на Съюза на българите в Европа. На 
13.08.2011 г., живот и здраве, ще на-
върши 65 години.

Онова, за което ще разкажем, се 
е случило по времето на големия Ро-
женски събор през 2000-та година. На 
Събора присъстват и  представители 
на българското малцинство в  Че-
хия. Те съвсем бегло се запознават 
с  Петър Ранков, той им дава визит-
ка и се разделят. На връщане, колата 
им, шофирана от Сашо Александров, 
катастрофира. Вината е на Сашо. По-
страдалите са настанени в  болница 
– и тук започва дългата сага, с главно 
действащо лице Петър Ранков.

Антон Стамболийски телефонира 
българското и чешкото посолство, но 
резултатът е  нулев. Полицията при-
бира документите на Сашо до уреж-

дане на финансовия въпрос, тъй като 
според румънските закони той може 
да бъде уреден с  договаряне между 
двете страни. „Попитах чешкия кон-
сул в Букурещ колко може да поискат 
– спомня си днес с  усмивка Сашо – 
и той ми отговори, че зависи от това 
кой е пострадалият. Ако е циганин – 
ще стигнат и хиляда марки, но моят 
човек е полицай и митничар. Лошо!“

Минават два – три дни, изпълнени 
с болка от раните, с шок от ситуаци-
ята и  несигурност. Антон Стамбо-
лийски се сеща за визитката на Пе-
тър Ранков и  му се обажда. „Оказа 
се – спомня си Сашо, – че живее не 
само в същия град, но и на 200 метра 
от болницата. Веднага дотича! Вле-
зе, широко усмихнат и  направо ми 
каза никого да не слушам, че той ще 
ми помогне! Веднага му повярвах, не 
знам защо. Може би беше някакво 
вътрешно чувство. Когато ме изпи-
саха, той ме взе у тях и  там живях 
като партизанин 20 дена. Хранеше 
ме, грижеше се за мен, гледаше да ме 
разведри. Една стотинка не ми взе! 
Нито веднъж не ми разреши да платя 
в магазина. Не можех да повярвам, че 
съществува такъв човек.“

Петър Ранков 
съпровожда Сашо 
навсякъде и  му пре-
вежда. Водят прего-
вори за сумата, която 
Сашо трябва да пла-
ти на другия шофьор. 
„Баща му всеки ден 
минаваше покрай 
прозореца и  ми ма-
хаше с  моя паспорт, 
бяха му го дали!“ 
В  крайна сметка се 
разбират за 20 000 
марки. Антон Стам-
болийски услужва на 
Сашо с  парите и  му 
ги изпраща. Сашо ги 
предава в  присъст-

вието на Петър и  на един адвокат, 
който оформя документите.

Качвайки се на влака, Сашо се пита 
дали не го очаква някаква изненада 
на границата. Затова помолва Петър 
да дойде с  него до нея. И  наистина, 
митничарят поглежда паспорта му, 
взема го и изчезва някъде. „Викам си: 
край, свърши се! – спомня си все така 
през смях Сашо. – И тогава отварям 
прозореца на влака и виждам Петър, 
спира 18-годишната си „Дачия“ на-
право на перона. Сякаш за втори път 
видях Господ! Той поговори с митни-
чаря и стана ясно, че е заради колата 
ми – в  паспорта било написано, че 
съм влязал с кола, а излизам без нея. 
Къде е? Петър му викна гръмоглас-
но, извади някаква карта – може би 
журналистическата му – и му каза, че 
колата е при него и точка! И колкото 
и да не е за вярване – онзи ме пусна!“

Оттогава не само Сашо Алексан-
дров, но и  целият Български клуб 
в  Прага поддържа връзка с  Петър 
Ранков. „Той е  изключителен човек 
– казва Сашо. – Открит, сърдечен, 
с  широка душа. За мен това е  абсо-
лютен човек, рядко срещан. Не знам 
какво повече да кажа!“ 

наРичат Ги оРдени за хРабРост. Раздават Ги пРезиденти, пРеми-
еРи и  ГенеРали. по тРадиция Ги получават военните, но мноГо 
често с тях се удостояват и обикновени хоРа, пРоявили се като... 
човеци. откъде се взема у хоРата безкоРистното желание да по-
моГнат на някоГо, изпаднал в беда, напълно непознат човек?

Приказка за един Човек!
Петър Ранков с плакета на Българската 
организация

Съборът в Микулчице през май 2008 г.
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Н а 4 май, българите от Пил-
зен се събраха, за да почетат 

с  малко празненство паметта на 
Христо Ботев и да посрещнат лято-
то.

Основни организатори бяха Бо-
гомил Симеонов, заместник-пред-
седател на Клуба в Пилзен и Христо 
Кънев, член на Ревизионната коми-

сия. Двамата осигуриха 

агне, което в продължение на някол-
ко часа пекоха на открито, с всички 
полагаеми грижи. Празненството, 
както повечето срещи в  Пилзен, се 
състоя в  градините на заведението 
Nová hospoda.

Както сподели Таня Мандикова, 
импулсът и вдъхновението са дошли 
от проведения две седмици по-рано 
Събор в Микулчице. Присъстващи-

те отново са си спомнили и за замъ-
ка Валтице, който са посетили след 
Събора, на път за Прага.

Срещата приключи късно вечер-
та, много след като присъстващите 
си бяха пожелали щастливо и весело 
лято.

Пожелание да е весело и щастли-
во им изпраща и  редакцията 
на списанието. 

Добре дошло, лято!
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Е два ли някой ще оспори, че през 
столетията, ценностната систе-

ма и моралните норми се променят. 
Онова, което служи за пример днес 
– може да бъде отхвърлено утре. 
В програмите по история на основ-
ните училища безспорно е залегнал 
героизмът, ужасът и  жертвите на 
Втората световна война и  все пак 
ние, в  Европа, живеем в  друг свят, 
в  който, в  най-общи линии, един-
ствените опасности са да катастро-
фираме или  да фалираме. Модерни 
са чуждици като лайфстайл и užít si 
– а не като героизъм и чест.

Може би така е правилно – „всич-
ко тече...“, но това вече го написах.

Има места, където ценностната 
система е  по-специфична. И  едно 
от тях е  армията. Може би защото 
и днес има войни, и днес има загина-
ли, и днес има герои – някъде дале-
че, далече от нас. Всяка година редо-
ви войници и заслужили генерали се 

срещат на Военното гробище в  Ол-
шани и отдават чест на онези, които 
са отдали живота си за света, в който 
живеем. В  тържественото полагане 
на венци пред паметниците участ-
ват представители на политическия 
живот, както и  представители на 
Посолствата и  дипломатическите 
мисии на другите държави.

През тази година в  пиетния акт 
взе участие Началникът на Генерал-
ния щаб на Чешката армия, армей-
ски генерал Властимил Пицек. Под-
насянето на венците започна пред 
паметника на Общността на наци-
ите, продължи пред паметника на 
войниците от Съветската армия, па-
метника на загиналите българи и на 
участниците в  Пражкото въстание. 
С по-малко официалност бяха поло-
жени венци и  пред паметниците на 
жертвите в Прага 4, летците от RAF, 
гроба на ръководителя на Пражкото 
въстание Карел Кутълвашър.

От българска страна, венци под-
несоха Марин Йовчевски, временен 
ръководител на Българското посол-
ство в Прага и Тюркян Акиф, завеж-
дащ консулската служба към Посол-
ството.

Пред паметника на загиналите 
в  Прага българи се беше събрала 
и  малка групичка представители на 
българската общност в  Прага – по-
вечето от тях също членове на „ста-
рата гвардия“. 

на 7 май, със съответната цеРемониалност и мноГо тъРжественост, министеРството на отбРа-
ната на чехия оРГанизиРа тъРжествено полаГане на венци пРед ГРобовете и паметниците на ГеРо-
ите от втоРата световна война във военното ГРобище в олшани.

Армията не забравя 
героите
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Т радиционният организатор 
беше Съюзът на чешките изда-

тели и  книгопродавачи. Изложени-
ето премина под патронажа на ми-
нистъра на култура на Чехия и кмета 
на Прага. Участваха 322 изложители 
от 47 страни, щандовете им разгле-
даха 38 000 книгомани. Почетен гост 
беше Кралство Саудитска Арабия. 
Централна тема: онлайн книгите 
(тук няма да се спрем на нея, тъй 
като има достатъчно информация 
онлайн).

Предварително заявени бяха 403 
програми, три от които бяха свър-
зани с  България. Техни организа-
тори бяха Българският културен 
институт в  Прага и  Националната 
библиотека „Клементинум“ в  ли-
цето на Славянската библиотека 
и  българистката Ивана Сръбкова. 
Съорганизатори: БАН и  Академи-
ята на науките на Чехия. Почетен 
гост и  участник в  беседите беше 

проф. Владимир Пенчев, известен 
бохемист и председател на „Бохемиа 
клуб“ – сдружението на българските 
бохемисти.

Самотни маратонци или 
задрУга*?

Първата беседа беше на тема „Пъ-
тища и граници на преводната лите-
ратура“. На срещата нямаше много 
присъстващи, но количеството беше 
богато компенсирано с качество. На 
масата на водещите, заедно с проф. 
Пенчев, беше д-р Гинка Бакърджие-
ва, лектор по български език в Кар-
ловия университет и  преводачът 
Ондржей Зайац.

Ивана Сръбкова, водеща на дис-
кусията, постави началото с въпро-
са как биха могли да се характери-
зират българските бохемисти – като 
самотни маратонци или като общ-
ност? „Във всеки случай – каза тя, 
– със сигурност най-малкото си пре-

дават щафетата!“ „Със сигурност съ-
ществуват общности – поде въпроса 
проф. Владимир Пенчев. – В градове 
като София, Пловдив, Варна, Русе, 
Велико Търново, които поддържат 
връзка помежду си.“ А  роди ли се 
конкретен проект – пошегува се Ал-
бена Рангелова, въпросът опира до 
„критичния брой ентусиасти, които 
се обединяват около него като маса, 
приведена в движение.“

Стана въпрос и  за подготвяните 
за издаване книги. Присъстващият 
издател Петър Щенгл изрази лич-
ното си мнение, че в последно време 
читателите не обръщат такова вни-
мание на това от коя страна прис-
тига творбата, а  на самата творба 
и нейното качество. „Въпросът опи-
ра до това какво да бъде преведено 
– изрази мнението си Ярослав От-
ченашек от Етноложкия институт 
на Академията на науките на Чехия. 
– Да се избере онова, което ще се ха-
реса, тъй като не винаги онова, кое-
то се харесва в България се харесва 
и в чужбина. Вторият важен въпрос 
е  да се предизвика интереса на из-
дателите, тъй като от тях зависи да 
издадат книгата и  да отделят необ-
ходимото внимание на графиката на 
корицата – което също продава.“

Централният за книгоиздаването 
въпрос – финансирането, не успя да 
предизвика дискусия. Стана ясно, 
че издаването на чешка литература 
в България е в много голяма степен 
зависимо от подкрепата на чешкото 
Министерство на културата. Неза-
висимо от традициите и  интереса 
към нея, това е реалността.

По въпроса за поезията и до как-
ва степен е  преводима, стана ясно, 
че с  това много често се занимават 

светът се пРоменя – и винаГи е било така. още хеРаклит е казал: „всичко тече, всичко се пРоменя“. 
имаме компЮтРи и интеРнет и невРъстните ни отРочета пРекаРват половината от вРемето си впе-
Рили хипнотизиРано очи в монитоРите и pSp-тата. контактуват пРез интеРнет доРи, коГато живеят 
стая до стая или седят на една маса в кафенето. какво ще стане с книГите? с пРиятно шумолящата 
хаРтия между пРъстите? отГовоРът е: вече имаме и онлайн книГи (уРа!) – и именно те бяха центРал-
ната тема на тазГодишното междунаРодно изложение „книжен свят“, което се пРоведе в панаиР-
ните палати в пРаГа – холешовице от 12 до 15 май.

Резервирано за

* Ивана Сръбкова каза „společenství“, чийто превод е по-скоро „общност“.

Проф. Владимир Пенчев и Ивана Сръбкова
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студенти и  абсолвенти – издател 
Щенгл изрази съжалението си, че 
това е работа, която не е добре пла-
тена. Подобна дейност винаги изис-
ква необоснован ентусиазъм.

Преводачът Марек Якоубек, кой-
то присъстваше със съпругата и ня-
колкомесечното им бебе с  усмив-
ка изтъкна, че който се оплаква от 
трудностите при превода на поезия 
би трябвало поне веднъж да опита 
да преведе трудовете на самия проф. 
Пенчев „Oproti tomu je překlad poezie 
jedna báseň!“. Смехът и разведрената 
атмосфера предизвикаха въпроси за 
мъничкия прираст в  преводаческо-
то семейство. „Преводачите нямаме 
избор, трябва да се множим!“.

иСтория на чехия на 
БългарСки език

Втората дискусия беше посветена 
на новоизлязлата на български език 
„История на Чехия“. Книгата е дело 
на авторския екип проф. Ян Рихлик 
– проф. Владимир Пенчев.

Проф. Ян Рихлик сподели, че кни-
гата е  писана специално за българ-
ския читател. „Аз написах текстове-
те на чешки език, колегата Пенчев 
ги преведе на български език и аз ги 
оторизирах. Написани са така, че да 
бъдат разбрани от онези, които не 
познават историята на Чехия. Иде-
ята за написването на историята се 
роди в  следствие на един парадокс: 
интересът на българите към Чехия 
и чешката култура е много по-голям, 
отколкото интересът на чехите към 
България и все пак на чешки има че-
тири издадени истории на България, 
а в България до този момент няма-
ше нито една. Искахме да запълним 
тази празнина. Не мога да кажа, че 
моята гледна точка е  изцяло ори-
гинална, но се различава от онова, 
което до неотдавна се учеше в  на-
шите училища. Последовател съм 
на Йозеф Пекарж, когото смятам за 
най-големия чешки историк на 20 
век. Неговата концепция до голяма 
степен е и моя.“

В  книгата има самостоятелна 
част, посветена на културното раз-

витие на Чехия, написана от Влади-
мир Пенчев. „Не смятам, че внасям 
някаква нова гледна точка. По-ско-
ро се стремях да предоставя на бъл-
гарското общество систематичен 
преглед за развитието на чешката 
култура. Уважението към чехите 
и Чехия има дълбоки корени в Бъл-
гария, но хората имат съвсем бегла 
представа за културните процеси 
в страната.“

Книгата обхваща и  процесите до 
нашата съвременност, което по ду-
мите на проф. Рихлик му е създало 
не малко главоболия и неведнъж се 
е  налагало да преработва вече пре-
дадени на издателството текстове. 
Както наблегна: „Няколко пъти!“

В  момента се водят преговори 
с издателство „Вишехрад“ за издава-
не на чешка версия на книгата, която 
би трябвало да излезе на пазара през 
2012 г. „До следващото Изложение 
ли?“ попита някакво подстрекател-
ско гласче, но издателят не пое хвър-
лената ръкавица и само се усмихна.

неСъщеСтвУващата еротика 
в народното творчеСтво

Последната беседа представи още 
една новоизлязла книга – този път 
в Чехия: „Bulharský erotikon“, антоло-
гия на български народни еротични 
текстове, събирани през 19 и 20 век. 
Подборът и преводът са дело на Яр-
ослав Отченашек, пражки етнолог 
от Етноложкия институт на Ака-
демията на науките на Чехия. Из-
дателството е  „Dybbuk“. Текстовете 
са предимно от България и днешна 
Македония, събирани в  периода от 
60-те години на XIX век до Втората 
световна война. Антологията съдър-
жа 131 текста.

„Въпросът с  еротиката е  сложен 
по принцип – казва Ярослав Отче-
нашек. – Характерно за еротичния 
фолклор е, че не се е  разказвал къ-
дето и да е и когато и да е. Най-често 
това е  ставало през зимата, когато 
работата е била по-малко и нощите 
– дълги. Вечерите започвали с други 
разкази и постепенно, след като де-
цата легнели, се стигало до еротич-

ни историйки. Разказвачите не били 
склонни да ги споделят с непознати 
– което било основната трудност 
при събирането им.“

Според проф. Пенчев, издаване-
то им в  България в  днешно време 
не е изисквало сизифовски усилия. 
„Представата, че нашият народ 
няма нищо общо с еротиката няма 
наистина нищо общо с  истината 
и  еротичният фолклор е  същест-
вувал винаги.“ Шарка Шаврдова 
от издателство „Dybbuk“ с усмивка 
съобщи, че издателството е приело 
да ги издаде без дълги колебания, 
базирайки се, както на предишния 
си опит с подобна литература, така 
и на добрия опит от издаването на 
преводни текстове от български 
език. 

книгомани Д-р Гинка Бакърджиева, проф. Пенчев, 
Ивана Сръбкова и Ондржей Зайац

Ивана Сръбкова, Шарка Шаврдова  
и Ярослав Отченашек

Шарка Шаврдова, Ярослав Отченашек 
и Владимир Пенчев

Лидия Гълъбова и Ярослав Отченашек
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И зложбата включва 35 акварела 
на емблематичния български 

художник Дечко Узунов (1899–1986) 
– оригинали от 80-те години на ХХ 
век, между които има пейзажи, ком-
позиции, женски глави и голи тела. 
Творбите са високо художествени 
образци на българското изобрази-
телно изкуство и достойно послание 
на българската култура в  европей-
ската общност.

Вернисажът откри Боряна Пав-
лова, директор на галерия „Дечко 
Узунов“. „През тази година – каза 
тя, – се навършват 25 години от раз-
дялата с Дечко Узунов, но не по-ма-
ловажна е  и  друга годишнина – 10 
години от създаване на общински 
културен институт, галерия-музей 
„Дечко Узунов“, която се намира 
в  ателието на художника.“ Галерия-
та притежава 13 000 негови творби, 
което я прави най-богатата колек-
ция на неговото творчество.

По време на вернисажа бяха пус-
нати автентични записи с  гласа на 
големия майстор. „Изобразително-
то изкуство според мен трябва да се 
наблюдава, да се открие, да се усе-

ти в  мислите на художника – казва 
Дечко Узунов. – Най-важното е  да 
се създаде диалог между зрителя 
и  самия художник (...) Звездите, 
камъните и  океаните са вечни. Но 
хората, природата, растителността, 
дърветата са преходни. Когато ри-
суваш хора, риби, растения – мисли 
за звездите, за океаните и камъните, 
за да може това, което рисуваш, да 
остане във вечността!“

Това е първата самостоятелна из-
ложба на Дечко Узунов в Чехия. До 
този момент участието му е в общи 
изложби, като първата, през 1936 г., 
е  организирана от Дружеството за 
чешко-българска взаимност с пред-
седател Алфонс Муха. Изложбата 
била изключително важна, тъй като 
отворила вратите на младото тогава 
българското изобразително изку-
ство към Европа.

Поздравителен адрес по повод 
празника и  голямата българска из-
ложба бе изпратен до Българския 
културен институт от кмета на град 
София – Йорданка Фандъкова. „Рад-
вам се – пише тя, – че този значим 
ден ще бъде отбелязан именно с из-
ложбата на един от най-популярни-
те и обичани български художници. 

Надявам се, че всепризнатото артис-
тично наследство на Дечко Узунов 
ще бъде достойният български при-
нос към празничното настроение 
в Прага.“

Празникът честитиха Еленко На-
чев, директор на БСОУ „Д-р Петър 
Берон“ в  Прага и  д-р Гинка Бакър-
джиева, лектор по български език 
в Карловия университет.

„Акварелът – казва Дечко Узу-
нов – е все едно да пишеш любовно 
писмо – абсолютно наведнъж. Как-
во значение има, че ще капне масти-
лото, че ще зачеркнеш? Акварелът 
е  изкуство на мига, едно дихание“. 
„Ако за Пикасо казват, че си е прис-
воил цялото минало столетие – каз-
ва Аксиния Джурова – за България 
това се отнася за Дечко Узунов (...), 
допринесъл най-много за европе-
изацията на българското изкуство, 
запазвайки почитта и  обичта към 
своята страна и традиции...“

В края на вернисажа Севда Колар-
жова съобщи, че изложбата е вклю-
чена в тазгодишната „Нощ на музеи-
те.“ „Българският културен институт 
за първи път се включва в събитието 
и сме горди, че ще го направим имен-
но с тази изложба“ – каза тя. 

на 24 май – пРазникът на сла-
вянската писменост и  бълГаР-
ската пРосвета и  култуРа, бъл-
ГаРският култуРен институт 
в  пРаГа откРи най-стойност-
ната си изложба за 2011 Годи-
на – изложбата „акваРели“ на 
дечко узунов. инициативата се 
пРоведе съвместно с култуРен 
институт ГалеРия-музей „дечко 
узунов“към софийска община.

Дечко Узунов  
в „Нощта на музеите“

Боряна Павлова по време на вернисажа
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следобедът на 28 май, обявен 
от бълГаРския култуРен ин-
ститут за „бълГаРски фолкло-
Рен ден“ и  финал на половин-
Годишния му пРоект „100-те 
туРистически най- на бълГа-
Рия“, беше Разточително пъс-
тъР и  боГат. зелената поляна 
пРед летния двоРец „кински“, 
където пРотече събитието и къ-
дето се помещава чешкият на-
ционален етноГРафски музей, 
се пРевъРна в  сцена, на която 
се пРедставиха танцьоРи от 
бълГаРия и  чехия, изви се дъл-
Го хоРó с участие на публиката 
и  се Раздадоха милион наГРа-
ди. вътРе в самия етноГРафски 
музей се пРоведе туРниР по 
„pexeSo“ и виктоРина. Гвоздеят 
на пРоГРамата беше нестинаР-
ско шоу, което озаРи ГРадина-
та с маГията на миналото.

България  
отвори врати 

в градините „Кински“
П роектът „100-те туристически 

НАЙ- на България“ стартира 
в залата на Института на 27 януари. 
Целта му, както от самото начало 
обявиха организаторите, беше за-
познаване на чешката общественост 
с  богатото културо-историческо 
наследство, с  автентичния фолклор 
и с природните чудеса на България. 
Проектът предвиждаше издаване на 
безплатни състезателни карти тип 
„pexeso“, изобразяващи 100-те обек-
та, серия от познавателни лекции, 
прожекция на филми и  рекламни 

материали. Всеки месец се провеж-
даше по една вечер, която предста-
вяше поредните комплекти „pexeso“ 
и  мултимедийни презентации на 
теми като „По пътя на слънцето“, 
„Тракия – мозайка от древни време-
на“, „Родопи“, „София – история на 
Европа“. Прожектирани бяха фил-
ми, гостуваха специалисти, които 
ерудирано представиха природни 
забележителности, обекти и  инсти-
туции – сред тях Ангел Гоев, доктор 
на историческите науки и директор 
на Етнографски комплекс на откри-

то „Етъра“, доц. Ангел Янков, дирек-
тор на Етнографски музей – Плов-
див и  Роберт Янакиев, общински 
съветник и  заместник-председател 
на комисията по култура към Сто-
лична община.

Българският следобед в градини-
те и  летния дворец „Кински“ беше 
финалът на проекта и събра над 80 
участници и  над 1500 души публи-
ка. Предвидените събития протича-
ха паралелно на няколко места – на 
полянката пред двореца, в парка до 
него и в залите вътре. Празникът се 
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проведе под патронажа на временно 
управляващия българското посол-
ство Марин Йовчевски и на кмета на 
Прага 5 – Радек Клима. Специален 
гост беше Лиляна Димова, кмет на 
Община Приморско.

Началото постави танцов състав 
„Българи“ от Прага, с  художествен 
ръководител Тодор Ралев. Последва-
ха го изпълненията на танцов състав 
„Пирин“ от Бърно, с  художествен 
ръководител Георги Георгиев и фол-
клорен ансамбъл „Приморско“ от 
град Приморско, с художествен ръ-
ководител Христо Йорданов. Ансам-
бълът пристигна направо от сцена-
та на Staroměstské náměstí, където 
участваше в международния фести-
вал „Прага – сърцето на народите“.

В  парка до музея, българското 
училище „Д-р Петър Берон“ беше 
подготвило детски кът, където под 
ръководството на учителките Вале-
рия Тошева и Луиза Станева, децата 
можеха да играят и да рисуват.

В двореца бяха подредени инфор-
мационни щандове, представящи 
възможностите за туризъм в Бълга-
рия.

Онова, което привлече всеки един 
от присъстващите, бяха демонстра-
циите на български занаяти – изра-
ботване на керамика на грънчарско 
колело, печене на традиционни хля-
бове и баница, ръчно тъкане, медни-
карство и  други – подговени в  съ-
трудничество с  Етнографски музей 
– Пловдив.

Състоя се, разбира се, и  мно-
гообещаваният детски турнир 

в „pexeso“, който протече под ръко-
водството на Мариана Димитрова, 
учителка в Българското училище.

В  късния следобед на полянката 
пред Музея бяха връчени наградите 
от викторината за възрастни. Една 
след друга бяха изтеглени и връчени 
множество награди, най-ценната от 
която – почивка за двама на българ-
ското Черноморие, осигурена от ту-
ристическа агенция „Александрия“. 
Доц. Ангел Янков, директор на Ет-
нографски музей – Пловдив, връчи 
безплатни билети за посещение на 
музея.

Още от ранния следобяд, в парка 
зад Етнографския музей беше запа-
лена клада, която да образува жа-
равата за нестинарите. Поканените 
бяха от село Българи – единственото, 
където старинният обичай се изпъл-
нява в автентичния му вид. В селото 
ежегодно се провеждат нестинарски 
празненства, които през 2009 г. са 
вписани в  списъка на ЮНЕСКО за 
нематериално културно наследство.

Когато се свечери, Прага за пър-
ви път видя мистичния български 
нестинарски ритуал. Нестинарите 
танцуваха из горещите въглени, но-
сени... те си знаят от какво. Съпро-
вождаха ги иконите на Св. Св. Кон-
стантин и Елена.

Казват, че в танца на нестинарите 
небето е  слизало на земята... и  още 
слиза. Че отваря небесните порти. 
Каквато и  да е  Голяма истина, едно 
е сигурно: в този ден България наис-
тина оживя в  градините „Кински“, 
в центъра на Прага.  
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Благой Попов, медникар: „Има един майстор, на 85 години, 
доайен на бакърджиите, казва се Лазар Кукудев, от Устово. 
От него сме записали някои неща, но за да се запише техно-
логията, трябват дни, може би и години, защото той описва 
всеки съд и  технологията, докато го работи. Медникар-
ството има регистрирани 54 форми съдове. Повечето от 
инструментите са дошли от арабския свят и с наимено-
ванията си. Някои технологии нямат превод, трябва да 
се обяснява. Например калайдисването – прост занаят, 
разбираем и  пак трябва да знаеш кога да се сложи 
калая и колко е нагрят. Уж гледаш – ама твоите очи 
гледат иначе. Аз съм променил някои стари техно-
логии, които са трудоемки. Например навремето се 
заваряше на оджак – въглища, пушеци... Днес има 
съвременни технологии. Вкарали сме ги в медни-
карството, но не сме променили стойността на 
съдовете и формата, защото няма да е същото.“ 

Ралица Йовкова, керамик: „Керамиката е ма-
гия и докосвайки глината, виждаш, че е жива. 

Учила съм се от баща си, дори не помня кога 
за първи път съм видяла грънчарско колело. 

Израснала съм с  шума на грънчарското колело 
и  с  въртящата се глина и  винаги съм знаела, че 

това ще правя. И ето ме, четвърто поколение кера-
мик, правя използваеми неща като чашки, чайници, 

вази, които да влязат в употреба и да радват хората. 
Главата ми е пълна с идеи, повечето ориентирани към 

дизайна, съобразно модерните интериори. Хубаво е, че 
има много ученици, в  училището, където преподавам, 

са завършили много талантливи младежи, които днес са 
пръснати по цял свят.“

Елена Драмова, тъкачка: „Наричам сувенирите, които 
изработвам, андидепресанти, защото както кукерите го-
нят лошото, така и те гонят злото, но в нас. Злите сили са 
повече в нас, отколкото наоколо. Така, че първо себе си 
трябва да пречистим, а после всичко останало.
Това е дълъг месал с типичен орнамент, използван за 
обредни кърпи, който може да се сложи в средата на 
масата. За работата си използвам традиционни цве-
тове и  естествени материали като памук, коприна 
и лен. Засега се справям, но е много трудно да се на-
мерят материали, истински естествени материали. 
Станът е седмият ми пореден. Шегувам се, че съм 
управител на седем стана, с две ръце.“
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Ц елта на фестивала, която са си 
поставили от самото начало 

инициаторите и  главните органи-
затори – сдружение „Лимбора“, е да 
зарадва почитателите на фолкло-
ра, без значение от техните умения. 
„Целта ни е радост от танца и музи-
ката – казват те – в това виждаме по-
зитивната творческа сила и приноса 
на всеки един човек. Всеки концерт 
е доказателство, че музиката, песни-
те и танците са универсален език за 
разбирателство там, където думите 
не стигат. Фестивалът е ясен знак за 
уважението към отделните култури 
и народности.“

Фестивалът традиционно се със-
тои на няколко сцени, две от които са 
традиционни: импровизирана сцена 
на Staroměstské náměstí, където на 28 
май протече „Фолклорният мара-
тон“ и сцената на театър Vinohrady, 
където на 29 май се състоя заклю-
чителният галаконцерт „Хармония 
на контрастите“. През тази година 
изпълнения имаше и  в  църквата 
„Nejsvětějšího Svalvátora“, а  в  TOP 
Hotel Praha, където бяха настанени 
участниците, се състоя „Училище на 

ритмите“. Допълнителната програма 
по традиция включваше изложба на 
народни носии, допълнена с лекция 
за историята им и ролята на отдел-
ните съставни части.

„Искаме да вярваме – казват чле-
новете на състав „Лимбора“, – че 
всяко издание на фестивала е свое-
образен „акумулатор“ – извор на по-
зитивна енергия в днешния забързан 
свят. Музиката, танците и песните са 
вечни носители на радост от живота 
и  обогатяване, припомняне на съ-
кровищницата на собствения народ 
– и на останалите народи.“

Съорганизатори на фестивала са 
отделните национални малцинства 
и  по този начин той се превръща 
в  тяхна най-голяма съвместна изя-
ва и  единствена по своите мащаби 
в цяла Чехия. Фестивалът е спонсо-
риран от Кметството на Прага и Ми-
нистерството на културата на Чехия.

УчаСтник от България 
Беше фолклорен анСамБъл 
„ПриморСко“

Ансамбълът е  основан през 1998 
г., като наследник на група за ав-

тентичен фолклор към читалище 
„Самообразование“ към Община-
та. Първоначално започва работа 
група за обработени народни песни 
с  художествен ръководител Христо 
Йорданов. През 1999 г. към група-
та се създава и танцов състав. През 
2000 г. двете друпи се обединяват 
и  правят първия си самостоятелен 
концерт като фолклорен ансамбъл. 
Днес репертоарът му наброява над 
100 песни и 50 танца. Свързан е ос-
новно със странджанския фолклор, 
но включва песни и танци и от други 
области на България. В творческата 
си биография има над сто концер-
та и  смесени фолклорни програми 
в България и в чужбина. Всички са-
модейци, които участват в ансамбъ-
ла, са жители на град Приморско.

Дейността, която ансамбълът 
развива, е възможна благодарение 
на финансовата подкрепа на Об-
щина Приморско. Спада към На-
родното читалище на Приморско, 
основано на 31 март 1919 г. като 
ученолюбиво сдружение „Само-
образование“ От основаването си, 
читалището си поставя за цел да 

това беше мотото на тазГодишното, 13-то издание на междунаРодния фолклоРен фестивал „пРа-
Га – съРцето на наРодите“, който пРотече от 27 до 29 май на няколко сцени в пРаГа. и тази Година 
пРоГРамата беше пъстРа и вклЮчваше пРоГРами като „хаРмония на контРастите“, „фолклоРен ма-
Ратон“ и „училище на Ритмите“, където желаещите изпРобваха танцови стъпки, песни и свиРене 
на наРодни музикални инстРументи. участник от бълГаРия беше фолклоРен ансамбъл „пРимоР-
ско“ от ГРад пРимоРско.

Който може да ходи 
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c  ТЕКСТ И СНИМКИ: Ели Мандажиева



издига културно-просветния жи-
вот на селото, да ограмотява, про-
свещава и разпространява родна-
та култура. Днес към читалището 
функционират четири самодейни 
състава, сред които и  ансамбъл 
„Приморско“, с  художествен ръ-
ководител Христо Йорданов.

„Приморско се намира на пре-
красно място – казва с  обич Ли-
ляна Димова, кмет на община 
Приморско – уникален природен 
феномен, където Черно море це-
лува бреговете на Странджа.“

От думите й става ясно, че 
Приморско наистина има как-
во да предложи на туристите. На 
първо място това са двата плажа, 
южен и  северен. „Ние разполага-
ме с  най-дългите и  най-широки-
те плажни ивици. Южният плаж 
е  с  по-ситен пясък и  по-плитко 
дъно, Северният е  с  по-едър пя-
сък и  по-голяма дълбочина. Тук 
се намира резерват „Ропотамо“, 
на чиято територия се намират 
множество уникални природни 
обекти, като лиманът на река Ро-
потамо, блатото Аркутино и  т.
нар. лонгозни гори. По устието 
на Ропотамо се намира скалният 
феномен, наречен Лъвската гла-
ва, която е  невероятна атракция 
за малки и  големи. През 2003 г. 
беше открито тракийско мегали-
тно светилище, наречено „Беглик 
Таш“, за което се предполага, че 

е било съградено през 14 в.пр.н.е. 
Разполагаме и  с  невероятна мор-
ска археология. Приморско се 
намира на място, където още от 
далечното минало се е  развивала 
голяма търговска дейност, оста-
вила следи най-вече под формата 
на котви. По селата, които са на 10 
– 12 км от плажната ивица, разви-
ваме селския туризъм. Имаме ус-
пех, тъй като има туристи, които 
предпочитат вечер да се приберат 
в  тихо, спокойно странджанско 
село.“

Приморско е  предпочитана ту-
ристическа дестинация за чешки-
те туристи. „Мястото е тихо, а жи-
телите – гостоприемни. Според 
мен чешкият турист търси спо-
койствие, уют, комфорт и  добро 
посрещане.Чешкият турист е  не-
прекъснато присъствие в  нашето 
Приморско. Някаква носталгия, 
предавана от поколение на поко-
ление, го връща отново и отново.“

Много внимание в Общината се 
отделя на културната дейност. Об-
щината се състои от пет села. „Във 
всяко от тях има читалище и фол-
клорен ансамбъл, поддържани със 
средства на общината. Общината 
дава много средства, тъй като те 
са възможност да покажем наше-
то творчество. Те са самодейци, 
но от наблюдения знаем, че играят 
като професионалисти. Дни като 
днешният дават възможност да 

покажем България, нашата иден-
тичност и нашето самосъзнание.“

Много внимание се обръща на 
т.нар. социална дейност. „Доти-
раме цялото образование, имаме 
безплатно здравеопазване, без-
платен транспорт, безплатна дет-
ска градина и  безплатна детска 
кухня. Така например при ражда-
нето на бебе даряваме 3000 лева. 
Всичко това, може би, помага за 
задържането на младите хора.“

Работи се и по редица сериозни 
проекти. „Искаме Приморско да 
има добра инфраструктура, кана-
лизация и  пречиствална станция, 
хубаво читалище и  хубав център. 
Някои от големите ни проекти 
вече получиха европейско финан-
сиране и са реализирани, други са 
във фаза на сключване на догово-
ри. Един такъв пример е  читали-
щето, което в най-скоро време ще 
добие съвсем различен вид.“

Мандатът на Лиляна Димова 
изтича в  края на годината. „Ако 
жителите на общината преценят, 
че се справям добре, ще ме избе-
рат отново – казва тя, – а  ако не 
– ще изберат някой друг. Много 
се надявам, който и да дойде след 
мен да поддържа онова, което ус-
пяхме да съхраним въпреки теж-
ките кризисни години. Мисля, че 
Приморско има бъдеще и  всеки 
трябва да се постарае да го разви-
ва.“ 

– може и да танцува!
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М алчуганите от начален курс 
първи внесоха артистично 

оживление с  „Дядовата ръкавичка“, 
пети клас ни очарова с „Омагьосана 
гора“, а  шестокласниците ни пото-
пиха във вихъра на „Танцувай с мен“ 
. Участниците показаха, че танцът, 
музиката, изкуствата се леят в кръв-
та им като бистри ручеи на жизнера-
дост, веселие и дружелюбие.

Оригинална програма бяха под-
готвили и  учениците от 7.клас – 
новините „Радар-7“. Особено ат-
рактивно се изяви и  целият 9.клас 
– с предаването „На четири очи“, за-
редено с вдъхновение и впечатлява-
щи импровизации. Денят на таланта 
завърши с  великолепното изпълне-
ние на Георги и  Теодор от 11.клас. 
С пластика и покоряващо въздейст-

вие двете мом-
чета доказаха, 
че танцът може 
да бъде съвър-
шено изкуство.

Ще се запом-
нят и спортните 
срещи на наши-
те ученици с Ру-
ското училище 
по футбол и во-
лейбол, прове-
дени през април 
и  спортният 
празник през 
месец май. Със-
тояха се турни-
ри по народна 
топка, баскетбол, волейбол и  фут-
бол. Изявиха се Николай от 7.клас, 

Стефан – 8., Константин и Божидар 
– 9.,Георги и Теодор от 11.клас. 

Инициативата се осъществи на 
27 април в  Актовата зала на 

БСОУ „Д-р Петър Берон“. Водещ бе 
артистичната г-жа Васева – не само на 
български, но и на чешки език, което 
значително улесни присъстващите 
многобройни гости и ученици. Жури-
то се състоеше от трима авторитетни 
специалисти: председател – г-н Петър 
Попов и членове – г-жа Марияна Ди-
митрова, paní Hana Bubenková, както 
и от учениците Силвана /9.клас/ и Bára.

Състезанието се проведе в  четири 
кръга: 1.кръг – презентация на съ-
ответната държава; 2.кръг – кръсто-
словица от пет въпроса, /сред които 
най-оригиналният се оказа отгатване 
името на българско селище, свър-
зано с  историческия град, където 
е  разпънат Исус Христос/; 3.кръг – 
разпознаване на обекти от държави 
в Европа по две снимки; 4.кръг – про-
верка на уменията за работа с географ-

ска карта чрез въображаемия výlet 
s překvapením.

Участниците и  от двата отбора се 
представиха отлично, като демонстри-
раха не само завидни знания и  уме-
ния, но и  взаимен респект. Капитан 
на българския отбор беше чудесната 
Маргарита от 5.клас, а изпълнител на 
компютърната презентация – Кристи-
ан от 8.клас.

Организаторите на събитието раз-
дадоха нa всички състезатели по един 
емблематичен сувенир и рекламни ма-
териали. В залата се разпръсна омай-
ващото ухание на българското розово 
масло…

Сърдечното гостоприемство на на-
шите ученици допринесе за спечелва-
нето на нови искрени приятели сред 
чешките им връстници.

България и  нейните богатства ще 
останат запечатани в умовете и сърца-
та ни! 

денят на таланта се пРоведе на 28 апРил в салона на бсоу „д-Р петъР беРон“. тази своеобРазна ини-
циатива на ученическите даРования пРидоби наРастваща популяРност.

великолепна паноРама на 
бълГаРия беше пРедставена на 
състезанието по ГеоГРафия. 
то беше оРГанизиРано от Г-жа 
маРияна димитРова и  в  неГо 
участваха ученици от 5. до 8. 
клас на бълГаРското училище 
и  сбоРен отбоР от чешкото 
училище „ема дестинова“.

Из живота на училището

„Опознай Родината,  
за да я обикнеш!“
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c  СТРАНИЦИТЕ ПОДГОТВИ: Светла Болчева



П о традиция първата част от 
училищната програма беше 

посветена на 24 май – най-светлия 
и  обичан празник, съчетал силата, 
мощта и  безсмъртието на Кирило-
Методиевото дело с  непреходните 
ценности на българската книжов-
ност и  култура. Изявиха се ярко 
ученици от 5., 6., 9. и  почти целия 
10.клас. Закънтяха отново пророче-
ските думи от „Проглас към Еванге-
лието“:

Слушайте, цял славянски народе,
слушайте Словото, що от Бога дойде,
Словото, що кърми душите човешки,
Слово, що укрепва сърца и умове,
Слово подготвящо всички да познаят Бога…

Най-активните участници в  учи-
лищните инициативи бяха награде-
ни от директора г-н Еленко Начев. 
Грамоти получиха следните учени-
ци: Силвана Стойчева от 9.клас, Ра-
лица Маркова от 6.клас, Маргарита 
Синапова от 5.клас и  Филип Нико-
лаев от 4. клас. Г-жа Таня Иванова, 
вложила огромната си енергия в за-
вършването на последния клас по 
профила „Технологичен туризъм“ бе 
отличена с Почетния знак на учили-
щето – като израз на уважение и за-
служено признание.

Всеобичаният ни специален уче-
ник по индивидуална програма за 
5.клас Емилиан Веселинов Димов 
беше награден със златен медал от 
Международен конкурс за компю-
търна рисунка и колаж, а учителката 
му по информационни технологии 
г-жа Александра Дончева – с  ди-
плом.

Сърцевина на празника беше 
представянето на уникалното из-
дание на „Рибния буквар“ . То е из-
писано, украсено и илюстрирано от 
учениците в първи до дванадесети 
клас на БСОУ „Д-р Петър Берон“ 
– под ръководството на г-жа Луиза 
Станева г-жа Катя Начева. Напра-
вено по повод 140-годишнината на 
първия български енциклопедист 
то представлява осъвременен, съ-
кратен вариант на оригинала, като 
съдържа всичките му осем разде-
ла и  линогравюри към физически 
сказания и  началната страница – 
с  портрета на Петър Берон. Кори-
цата е  собственоръчно изработена 
от 7. и 8.клас в часовете по техноло-
гии. В този модерен и възхитителен 
„Рибен буквар“ е  вложена частица 
от живата душа на Българското 
училище в  Прага, която пулсира 
с  обич, разбиране и  благоговение 

пред святото дело на Родолюбеца.
Последната част от програмата 

беше поверена отново на възтор-
жените ни първокласници, които 
с радост и гордост получиха своите 
свидетелства…

В  залата царяха радостта и  удо-
влетворението от явните знаци на 
Българското единение – нашият 
„Рибен буквар“ ще ни съпътства 
и днес, и в бъдещето! 

на 25 май беше отпРазнуван тъРжествено денят на славянската писменост, пРедставянето на 
уникално издание на „Рибния букваР“ и успешното завъРшване на нашите пъРвокласници. съби-
тието събРа в салона на бсоу „д-Р петъР беРон“ освен всички ученици и повечето Родители, така 
също и  Гл.РедактоР на сп. „Роден Глас“ и  член на Ръководството на бълГаРската култуРно-пРо-
светна оРГанизация Г-ца ели мандажиева, Гл. РедактоР на сп. „бълГаРи“ и пРедседател на сдРуже-
ние „възРаждане“ Г-жа маРия захаРиева, пРедседателя на училищното настоятелство Г-н петъР 
попов и мноГо дРуГи видни Гости. тяхното пРисъствие доказваше пРитеГателните сили на бъл-
ГаРското училище в пРаГа като центъР на бълГаРското обединение.

„Рибният буквар“  
символ на Българското единение
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Идеи за оригинални ежедневни 
и  официални облекла, изработени 
от рециклирани материали, бяха по-
казани на уникалното модно ревю 
„ЕкоАрт“ в БСОУ „Д-р Петър Берон“, 
гр. Прага. Поводът бе Световният 
ден на екологията – 5-и  юни. Моде-
лите, изработени и  демонстрирани 
от участниците, бяха представени на 
български и английски език. На двата 
езика говореха и водещите: Силвана 
от 9-и кл. и Христо от 11-и, облечени 
в бели тениски с лого „Екоарт“, изра-
ботени с текстилни бои от самите тях. 
За музикалното оформление се гри-
жеха Яни и Теодор, също от 11-и клас.

Шоуто започна, моделите се пред-
ставяха по класове. Пети клас показаха 
роклята на чаровната Маргарита, на-
правена от разтегателна хартия и кух-
ненски салфетки. „Бон-бонбон“ беше 
представена от Влади и Георги, облече-
ни в костюми от черен и зелен найлон, 
папки и шапки от картонени кори за 
яйца. Шести клас представиха „малка 
черна рокля“ от найлонов чувал с пан-
делки от хартия на Айрин, парти-шап-

ка от картон и пластмасова 
чашка на Габриел и  ансам-
бъл от две части на Ралица: 
пола от разноцветни най-
лонови торбички, а  горна-
та част – от разноцветни 
пластмасови капачки. Сед-
ми клас показаха моделите 
„ЕкоНадежда“ от метално 
фолио и  „Сезонът на ди-
ните“ от пластмасови тор-
бички, представени от Ива, 
Семра, Кремена и Кемалие. 
От пластмасови торбички 
беше изработен и  моделът 
на 9-и  клас, представен от 
Сиси, Ива и  Ники. Ори-
гиналната гривна бе на-
правена от стари маркери, 

а  обувките- от пластмасови бутилки. 
Момичетата от десети клас предста-
виха „висша мода“. Моделът на Тони 
и  Диди беше пъстра дълга рокля от 
торбички и кутии от цигари, наречен  
„Екошантанел“. Мария и Криси пред-
ставиха модел, достоен за всяка модна 
къща: вечерна рокля със шлейф, из-
работена от лилав найлон и украсена 
с  разтварящи се хартиени лилии, из-
рязани от цигарени кутии.

Публиката аплодира бурно всич-
ки модели. И  за да се почувстваме 

като на истинско шоу от  светов-
на класа, ученици от 5-и и 6-и клас 
бяха украсили залата с  аранжиро-
вки от цветя, направени под ръко-
водството на г-жа Васева на тема „ 
Планетата Земя – моята градина“. 
Интересният плакат под формата на 
листо (върху рециклирана хартия, 
разбира се!) бе изработен от г-жа 
Станева и учениците от общежити-
ето. А  организаторките на модното 
ревю: г-жа Валентина Лазарова, учи-
тел по химия и физика и г-жа Милка 
Кралчева, учител по английски език, 
споделиха, че са щастливи от ориги-
налните идеи, от възможността да 
напомнят, че екологията и разделно-
то събиране на отпадъци трябва да 
се превърнат в ежедневие, и че уче-
ниците събират опит не само в  из-
работването на определен продукт, 
но и в подходящото му представяне 
пред публика.

А  в  края на шоуто, отвън, в  учи-
лищния двор, ни чакаше изненада – 
децата от начален курс представиха 
цветна мозайка, изработена от пласт-
масови капачки от безалкохолни на-
питки, събирани през цялата година.

Нали ви казах в началото – не ма-
териалът, идеята прави нещата уни-
кални! 

„от едно и  също цвете, змията пРави отРова, а  пчелата – мед”, казва стаРа аРменска поГовоР-
ка. а какво може да се напРави от РециклиРани найлонови тоРбички, стаРи вестници, коРи от 
поРтокал и пРазни пластмасови бутилки? отГовоРът  е: вечеРна Рокля и нетРадиционни накити 
и обувки към нея!

Модно ревю  
за Световния ден на екологията
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„Един неразделен клас“ в Едно не-
разделно училище!...

След многобройните снимки, за-
печатали мигове на сърдечност, вза-
имност и  поздравления, щастливите 
абитуриенти бяха поканени в  праз-
нично украсения салон. Под звуците 
на песента „Пътнико свиден, пътнико 
млад“ те се подредиха на сцената и из-
пълниха залата с трепетно почитание 
– смирен поклон пред светостта и жи-
вата душа на Училището в Прага.

Последва поздравителната про-
грама, подготвена от 11.клас: с ори-
гинални характеристики и  ярка 

образност беше представена ли-
чността на всеки един от завърши-
лите дванайсетокласници – взаи-
моотношенията със съучениците, 
участието в училищния живот, про-
фесионалните планове и  дръзно-
вените им мечти. Изпълнението на 
песента „Клетва“ прозвуча като съ-
кровено признание за обич и  вяр-
ност във времето на незабравата.

Развълнуваните абитуриенти 
благодариха на своите приятели от 
11.клас, а също и на всички учители, 
които се трудиха за тях всеотдайно 
и безкористно.

Класният им ръководител г-жа 
Кралчева изказа прочувствено 
слово за спомените с  тези чудес-
ни момичета и момчета. Тя изрази 
искреното си удовлетворение от 
съвместната им работа и  припом-
ни някои от най-интригуващите 
моменти на творческите им изяви.

Финалните думи бяха предос-
тавени на директора г-н Еленко 
Начев: той поздрави младежите 
с  успешното приключване на по-
следния клас в  Българското учи-
лище. Пожела им да не забравят 
най-добрите уроци по доблест 

засмени лица, оГРени от поРива на младостта към истина и лЮбов. великолепни бални Рокли 
и модни костЮми…ГРимове, пРически, неповтоРими съчетания на цветове и фоРми, изящество 
на всеки детайл – кРасиви, блестящи, неотРазими… това са те – нашите момичета и момчета от 
випуск 2011! в този ден – 20 май, те са по-пРекРасни от всякоГа, защото Ги изпРащаме с мноГо обич 
и сдъРжана тъГа.

Довиждане, 
приятели добри!
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и родолюбие и да помнят послани-
ето на Антоан дьо Сент Екзюпери 
към Малкия принц: „Сбогом…Ето 
моята тайна. Тя е  много проста: 
най-хубавото се вижда само със 
сърцето. Най-същественото е  не-
видимо за очите.“

На добър час, скъпи абитуриенти, 
в училището на живота, 

където „няма почивни дни“!
Бъдете смели, умни, весели, щаст-

ливи
и  обичайте България, както ви 

обичаме и ние! 

Молитвено
(Българското училище в Прага  
към абитуриентите)

Мили мои момичета,
мили мои момчета,
как да ви откъсна от сърцето,
как да закрия небето,
да пресуша океана,
да задуша огъня,
разпалил сетивата,
та горест от прощаване да няма?!
Как времето да изтрия,
да погълна земята,
как въздуха да изпия,
да прекърша крилата,
та в спомена да се скрия,
в песента на душата?!
И ви моля, момичета,
и ви моля, момчета,
да пребъдете верни,
да пребъдете в сила! –
в любовта ни безмерна,
 топъл дъжд подслонила!


(Абитуриентите  
към Българското училище в Прага)

Довиждане, приятели добри!
Ний пак сме заедно, дори
раздялата ни в болка да гори.
На път отправяме се ний сега,
но пак сме с вас – с усмихнати лица.
И в труд, и в мъка, и в захлас,
и в дързостта на всеки час
зовът на хиляди слънца
се слива с вас, приятелски сърца.
И тук, и там, в мига на вечността
възражда се спасена цялата земя
в едно небе, в добра мечта:
за мир и обич – красота.
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Как започна да шиеш?
Основните умения и  усета съм 

наследила от майка си, която умее-
ше да шие, да плете и да тъче. Аз за-
почнах да шия по време на второто 
майчинство. Това беше в  началото 
на 90-те, когато в България започна-
ха големите кризи. Магазините бяха 
празни, всичко беше скъпо. От май-
ка си бях наследила взискателност 
към облеклото и  стремежа дрехите 
и аксесоарите да са в тон. И тъй като 
не можех да си ги осигуря – започ-
нах да ги създавам. Имах приятелка, 
учителка в  Техникума по облекло 
и  хранене в  Шумен. Тя започна да 
ме учи да шия. Под нейно влияние 
продължих образованието си и  за-
върших „Технология на облеклото“.

И стана ли шивачка?
По това време бях смела, изпъл-

нена с желание да експериментирам 
и  да рискувам. Направих си фирма 
и  открих ателие на най-хубавата 
улица в Шумен. Хората ме научиха, 
създадох си име, станах член на за-
наятчийската камара. С  една прия-
телка започнахме да организирахме 
ревюта. Беше хубаво.

Къде стана засечката?
Годините бяха трудни. Бутикови-

те дрехи са скъпи, а  хората нямаха 
пари. Всичко тръгна назад.

Тогава ли се роди идеята да дой-
деш в Чехия?

Идеята да напусна страната си-
гурно е  тлеела, но се затвърди, ко-
гато един познат ми даде брошура 
за фирма, която предлагаше работа 
в  Чехия. Офертата беше прекрасна. 
Привлече ме. Реших да избягам от 
всичко и тръгнах.

Трудно ли беше?
Много. В  Чехия започнах като 

редова шивачка – истинска катор-
га, работа на смени в  продължение 
на година и  половина. Изтощих 
се и  започнах да плача и  да обмис-
лям връщане в  България. Тогава се 
появи обява за работа в  една ши-
вашка фирма в  Пршибрам, която 
търсеше моделиер-конструктор на 
работни облекла. Не знаех езика, но 
бях твърдо решена да опитам. Това 
беше следващото стъпало. Приеха 
ме много добре. До ден днешен ме 
търсят, когато имат някаква сложна 
поръчка.

Къде работиш днес?
От четири години и половина ра-

ботя в  най-големия сватбен салон 
в Прага. Собственикът е немец. Той 
ме научи на дисциплина и ред, които 
много помагат в работата – човек се 
чувства по-спокоен и уверен, когато 
нещата са планирани. От половин 
година съм управител на салона.

Каква беше последната ти по-
ръчка?

Сватбена рокля за едно момиче, 
което държеше аз да я ушия. Еле-
гантна, с голям шлейф и богата дан-
тела, шита върху шифона отдолу, то-

ест плат върху плат. Изключително 
трудно е  да се постигне финалния 
елегантен силует. Момичето остана 
много доволно.

Обичаш ли да шиеш?
Шиенето е моят живот. Учители-

те от Българското училище казват, 
че роклите ми сякаш са направе-
ни за съответното момиче – точно 
нейната рокля, според характера й. 
Може би е така, защото за мен е ва-
жен и процесът на общуване с кли-
ента. Опитвам се да го разбера, да го 
опозная. И дрехата да е част от него.

Отново търсиш самостоятел-
ност и  работата в  ателието не 
ти стига?

Да, така е. Качих част от моде-
лите си на Фейсбук – за да бъдат 
видяни под името ми, Snezhanka 
Aleksandrova. 

Снежанка Александрова приема 
поръчки на GSM 777097642.

снежанка александРова, шивачка и моделиеР, става известна 
в сРедите на бълГаРската общност в пРаГа пРеди четиРи Години, 
коГато ушива абитуРиентската Рокля на дъщеРя си. тоалетът 
впечатлява всички и й спечелва най-очаРователните клиентки 
на света – абитуРиентките, които випуск след випуск я тъРсят 
и тоалетите, които шие за тях, допРинасят за създаването на 
онази неповтоРима еуфоРия, която съпътства само най-Голе-
мите и щастливи събития.

„Шиенето  
е моят живот!“
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Д ора Петрова Габе (истинско 
име: Изидора) е  родена в  с. 

Харманлък, днес Дъбовник, Варнен-
ска област, през 1886 г. (под влия-
ние на женската си суетност тя сочи 
по-късна година на раждане – 1888, 
която по-нататък цитират и  някои 
справочници). Завършва гимназия 
във Варна, записва естествени нау-
ки в Софийския университет (1904), 
следва френска филология в Женева 
и  Гренобъл (1905–1906). Учителка 
по френски език в Добрич (1907). От 
1911 до 1932 г. пребивава многократ-
но (във връзка с  преводаческата си 
дейност) в чужбина – в Полша, Гер-
мания, Швейцария, Австрия, Чехия, 
Франция, Великобритания. През 

Р оден е  на 26-ти септември 
1886г. в Габрово. Завършва Ап-

риловската гимназия в Габрово и из-
вестно време след това работи като 
учител (1904–1908). За своите малки 
ученици написва първото си детско 

стихотворение „На косичка“, публи-
кувано в  списание „Светулка“ през 
1906 г. Следва славянска филология 
и  право в  Софийския университет 
(1908–1910), завършва право с  док-
торат в  Брюксел (1916). Известно 
време е  адвокат, но обичта му към 
децата става причина да започне да 
пише за тях.

Участва в  редактирането на спи-
сание „Светулка“, редактира вест-
ник „Врабче“. Работи като редак-
тор в  издателство „Хемус“, където 
излиза сп. „Детска радост“ – едно 
от най-известните детски издания 
в България. Председателства Друже-
ството на детските писатели и е един 
от създателите на художествено оф-
ормената детска книга в България.

Ран Босилек е  автор, съчетаващ 
рядката дарба на лирика и прозаика. 
Малко са българите, които да не са 
чели като деца „Косе-Босе“, „Пала-
ви ръчички“, „Патиланско царство“, 

„Родна реч“, „Я кажи ми, облаче ле 
бяло“. А  може би повечето от нас, 
връщайки се към детските си годи-
ни, си спомнят най-вече за това сти-
хотворение: 

125 години от рождението й
бълГаРска поетеса и пРеводачка.

125 години от рождението мУ
Ран босилек е псевдоним на Генчо станчев неГенцов, бълГаРски 
писател, поет и пРеводач.

Дора Габе (1886–1983)

Ран Босилек (1886–1958)

Птици

Като залутан звън през теб минавам, свят,
като на сън вървя през теб, живот чудесен,
раздавам се като трошици хляб,
изпявям се като най-чиста песен.

Ти като приказка със хиляди очи,
оставяш ми ръцете вечно с празни длани,
а някаква съдба ме гледа и мълчи
и тъй е страшно нейното мълчание!

Завиждам им, на птиците, небесните сестри
за пълните сърца със радости и грижи – 
по пътя начертан връх ясното небе
редицата им сребърна се ниже ...

Родна стряха

Бяла, спретната къщурка.
Две липи отпред.
Тука майчина милувка
сетих най-напред.

Тука под липите стари
не веднъж играх;
тука с весели другари
скачах и се смях ...

Къщичке на дните златни,
кът свиден и мил!
И за царските палати
не бих те сменил!
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В ангелия Пандева Гущерова (из-
вестна като Ванга, Петричката 

врачка, Баба Ванга или Леля Ванга) 
често е  наричана българска проро-
чица, заради приписваната й спо-
собност да вижда съдбата на човека, 
който я посещава, и  да предсказва 
събития.

Родена е  на 31-ви януари 1911 г. 
в  Струмица. Майка й умира докато 
тя е  невръстно дете, а  когато баща 
й е  мобилизиран в  българската ар-
мия през Първата световна война, 
тя живее наглеждана от съседите. 
В  детството си Ванга не проявявала 
някакво наличие на свръхестествени 
способности. Бащата й се жени пов-
торно, и през 1923 година се мести да 
живее в  родното си Ново село. Там, 
на 12-годишна възраст, Ванга загубва 
зрението си вследствие на внезапна 
буря, при която е  отнесена от сил-
на вихрушка и след дълго търсене e 
открита затрупана с камъни и пръст 
в една нива. Три години живее в дом 
за слепи, а след смъртта на втората си 
майка се прибира вкъщи, за да се гри-
жи за по-малките си братя и сестри.

Постепенно започват да й се при-
писват пророчески способности. 
Твърди се, че помогнала на баща 
си да намери открадната овца, като 
точно описала двора, в  който била 
скрита. Става известна през годи-
ните на Втората световна война, ко-
гато отчаяни хора, загубили връзка 
с близките си, отиват при нея с на-
дежда, че ще ги намерят.

В  повечето случаи предсказани-
ята на Ванга имат неясна формули-
ровка, но достоверността им извед-
нъж излиза на бял свят, след като 
събитията се случат.

Казват, че е  предрекла смъртта 
на баща си и на брат си Васил. През 
1941 г. рекла на сестрите си: „Тате ще 
си тръгне на Димитровден.“ Баща 
й починал на 8 ноември същата го-
дина – постарому Димитровден. 
В края на май 1944 г., когато по-го-
лемият й брат решил да стане парти-
занин, Ванга настойчиво го молела: 
„Не отивай, ще те убият на 23 годи-
ни!“. Васил наистина загинал на своя 
23-ти рожден ден.

Славата й стига и  до София. 
Първият политик, който я посеща-
ва, е цар Борис III. През 1942 г. една 
съседка й го довежда като непознат 
човек. Според очевидци Ванга му 
казва: „Расте твоята държава, раз-
прострял си се много нашироко, но 
бъди готов да се събереш отново 
в  орехова черупка. Помни датата 
28 август.“ Когато мъжът си тръг-
ва съседката им съобщава, че това 
е българският цар. Той умира на 28 
август 1943 г. и е погребан в орехов 
ковчег. По това време Ванга вече се 
е омъжила и живее в Петрич, къде-
то пред къщата й вечно има опашка 
от хора.

Много от предсказанията на Пе-
тричката врачка са документирани 
с  магнетофонни записи или за тях 
свидетелстват видни личности. Ван-

га предрича разпадането на Чехосло-
вакия, на Съветския съюз, връщане-
то на Симеон Сакскобургготски, но 
не като цар, и  дори потъването на 
руската атомна подводница „Курск“.

Ванга има пророчества, отнасящи 
се за далечното бъдеще, включител-
но и за ХХII век. Затова думите й не 
могат да бъдат забравени, ще се съ-
поставят със събитията и вероятно 
ще предизвикват смайване. Въпреки 
опитите на учените да изследват фе-
номена Ванга, те така и не успяват да 
намерят обяснение за удивителната 
й дарба.

Ванга умира на 11-ти август 
1996 г. 

100 години от рождението й

Ванга (1911–1996)

20-те и 30-те години на миналия век 
изнася в България и зад граница бе-
седи по проблемите на българската 
литература и  за съдбата на Добру-
джа. Дора Габе е  сред учредители-
те на Българския ПЕН-клуб (1927) 
и негова дългогодишна председател-
ка. Съветничка e по културните въ-
проси в Българското посолство във 
Варшава (1947–1950), представител-
ка на България в  международните 
конгреси на ПЕН-клубовете, в меж-
дународни срещи на писатели, пре-

водачи и  дейци на културата. Член 
на Националния комитет за защита 
на мира и на Комитета за балканско 
сътрудничество.

В първите стихотворения на Дора 
Габе преобладават интимни мотиви. 
Тя е автор, както на поетични кни-
ги за възрастни („Теменуги“, „Земен 
път“, „Лунатичка“, „Неспокойно вре-
ме“, „Почакай, слънце“, „Невидими 
очи“, „Сгъстена тишина“, „Глъбини“, 
„Светът е  тайна“), така и  на стихо-
сбирки за деца. Книгите й за деца от 

20-те до 60-те години на 20-ти век са 
настолно четиво на няколко поко-
ления български деца, принадлежат 
към класиката на детското литера-
турно наследство. Публикува също 
пътеписи, разкази, есеистична про-
за, импресии и литературни статии 
във вестници, списания и детски пе-
риодични издания.

От 1917 до края на живота си Дора 
Габе развива и активна преводаческа 
дейност. Превежда от полски, чеш-
ки, руски, френски и гръцки език. 
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М адарският конник е  един-
ственият скален релеф в Ев-

ропа от ранното Средновековие. 
На 29 юни 2008 г., след проведена 
национална анкета, е обявен за гло-
бален символ на България. Има ва-
риант изображението му да бъде 
поставено на първата българска ев-
ромонета.

Намира се в Североизточна Бъл-
гария, близо до село Мадара. Пред-
ставлява скален релеф (барелеф), 
изсечен през VІІІ в. сл. Хр. върху 
отвесна скала на 23 м височина. Раз-
мерите на изображението са 2,6 м 
височина и  3,1 м основа (ширина). 
Представлява конник в  естестве-
на големина, летящ пред него орел, 
подскочило куче, което го следва 
и прободен с копие лъв.

Според някои теории, компози-
цията символизира победа над вра-
га, напомня триумфалните сцени 
и  античните художествени тради-
ции. Според други изобразява хан 
Тервел като победител. Детайлите 
подкрепят тезата за (пра-) бъл-
гарския произход на релефа. Пра-
българските надписи са на гръцки 
език и съобщават за събития меж-
ду България и  Византия през 8–9 

в. при хановете Тервел, Кормисош 
и Омуртаг.

Барелефът е  бил е  свързан със 
създадания от хан Омуртаг голям 
култов комплекс (на терасата под 
скалите), включващ езическо све-
тилище, капища (езически храмо-
ве), дворцови и  жилищни сгради 
и  други постройки. В  подножието 
на скалите има голяма пещера, наре-
чена „Пещерата на нимфите“, където 
в  древността траките са почитали 
своите божества.

Има и  някои модерни трактовки 
на въпроса какво представлява Ма-
дарският конник. Според тях отго-
ворът е: хороскопно изображение на 
момента на създаването на първата 
българска държава в Европа от кан 
Авитохол през 165 г. Датата е  даде-
на в  „Именника на българските ка-
нове“, съставен през 765 г. по повод 
600-годишнината от основаването 
на България. В „Именника“, тя е по-
сочена като ДИЛОМ ТВИРЕМ, т.е. 
годината на Змията, месец четвърти.

Смелата идея е  лансирана от 
Александър Алексиев-Хофарт в кни-
гата му „Изгубените кодове на древ-
ните българи“. Авторът базира на 
сложни компютърни изчисления 

и на „Именника“, в който се съобща-
ва, че преди идването на Аспарух, са 
управлявали петима български вла-
детели в продължение на 515 г. Изо-
бражението-хороскоп от Мадарски-
те скали с точност до часове посочва 
небесно събитие през 165 г., което 
древните българи са избрали за звез-
ден паметник при раждането на Бъл-
гария, а именно 22 август 165 г.

Тази теория дава две трактовки за 
това какво точно изобразява бареле-
фът. Според първата, конникът сим-
волизира Слънцето. Въоръжен е не 
с копие и стрели, а с пастирска гега 
– символ на Слънцето като небесен 
пастир. Животното под конника не 
е лъв, а тигър, наричан от древните 
българи „барс“. В предните си лапи 
барсът държи змия – символ на го-
дината на Змията (165 г.). Кучето 
символизира планетата Венера.

Според втората трактовка, кон-
никът е могъщия Юпитер, който по 
това време е  съвпадал с  войнстве-
ния Марс. Докато Слънцето е  не-
бесният пастир през деня, то Юпи-
тер е небесният пастир през нощта. 
Той е  и  планетата, която е  била на 
особена почит у древните българи. 
В  астрологията, Юпитер се нарича 
Големият добротворец и  е  носител 
на слава, щастие и  успех. Барсът 
в краката на коня е планетата Марс, 
която е  управител на съзвездието 
Барс (Овен), и  затова е  изобразена 
със същия символ. Кучето изобразя-
ва Луната, а змията отново символи-
зира годината на събитието.

Тази теория има свое обяснение 
за създаването на барелефа. Пър-
вата българска държава е била съз-
дадена в  подножието на Кавказ от 
кан Авитохол след преселението на 
българите от районите на Памир 
и Хиндокуш през 165 г. Идвайки на 
територията на днешна България, 
прабългарите увековечават това съ-
битие, за да подчертаят древността 
и  приемствеността на българската 
държавност, а  също и  благослове-
нието, дадено от звездите – подобно 
тяхно разположение може да се пов-
тори едва след 26 000 години. 

вклЮчен в списъка на Юнеско пРез 1979 Г.

Мадарски конник

26 · брой 3 · Роден Глас

П
о

д
 

з
а

щ
и

т
а

т
а

 
н

а
 

ю
н

е
С

к
о

c  СТРАНИЦИТЕ ПОДГОТВИ: Мария Паунова



С тарият Несебър е  един от най-
древните градове на Европа, все 

още пазещ духа на различните наро-
ди, живели в него – тракийци, елини, 
славяни, византийци и българи. Впе-
чатляващ е  броят на добре съхране-
ните от древността църкви, къщите 
от периода на Възраждането – типич-
ни представители на черноморската 
архитектура, вятърните мелници, об-
ществените бани и чешми.

Полуостровът, на който се нами-
ра, е бил посещаван от кораби, доп-
лавали от близки и далечни брегове 
още през бронзовата епоха, през 
ІІ-то хилядолетие пр. Хр. Доказа-
телство за това са многобройните 
каменни котви, както и  керамични 
фрагменти, датиращи от този ранен 
период на тракийската история.

Древните траки наричали града 
Месабрия, което означава „град на 
Меса“, на името на неговия леген-
дарен основател. Първите гръцки 
заселници, по произход дорийци, 
пристигат в  края на 6 век пр. н. е. 
Новата колония се оформила окон-
чателно през 494 г., когато прогоне-
ни от персите граждани на Калхедон 
и  Бизантион дошли на полуострова 
и с благословията на местните траки 
трайно се заселили тук. Можем да 
предположим, че предходната, първа 
вълна от колонисти е дошла от Мега-
ра и  затова древните свидетелству-
ват, че Месамбрия има три метропо-
лии – Мегара, Калхедон и Бизантион.

През III век пр. Хр. удобното ге-
ографско разположение на града 
и  гъвкавата политика на неговите 
граждани довели до върхови момен-
ти в  неговото икономическо и  кул-
турно развитие. Градът постепенно 
се разраства, построени са храмо-
ве, училище и  театър. Около 440 г. 
пр.н.е. градът започва да сече собст-
вени монети. Широко е  влиянието 
му в  елинистическия свят. От това 
време датират най-богатите погре-
бения в  некропола на Месамбрия. 
Намерени са изключително ценни 
златни украшения. Множество сре-
бърни и  бронзови съкровища от 
месамбрийски монети са открити 

на различни места в  древния свят 
в  един периметър от днешно Косо-
во до древния Вавилон и от днешна 
Молдавия до Атина.

През 72 г. пр. н. е. градът е  зав-
зет без никаква съпротива от рим-
ляните и  става част от Римската 
империя. Със своите непокътнати 
крепостни стени и  големи общест-
вени сгради, той продължава да 
сече собствени бронзови монети 
и остава важен търговски и култу-
рен център. Ползва се с привилеги-
ята сам да решава съдбата си и има 
правото на „свободен град“. За ох-
раната на близките и далечни пъти-
ща „денем и  нощем“ 
се грижели шестима-
та стратези на града, 
които ежегодно били 
избирани от Народ-
ното събрание и  Съ-
вета на старейши-
ните. Първоначално 
един, а после двама от 
стратезите отговаря-
ли за монетосечене-
то, а други членове на 
същата колегия били 
натоварени с външно-
политическите дела на 
града.

След създаването 
на Българската държа-
ва Месемврия преми-
навала ту в български, 
ту във византийски 
ръце. Градът за пръв 
път става част от бъл-
гарската държава през 
812 година, когато 
хан Крум го щурмува 
и  завладява. Прежи-
вява голям разцвет по 
времето на цар Иван 
Александър. Зрялото 
Средновековие е  ос-
тавило в  града забе-
лежителни църкви. 
Оцелелите от тях да-
тират преобладаващо 
от периода ХII–ХIV в. 
Тогава в града криста-
лизира един оригина-

лен „живописен стил“ на църковна-
та архитектура.

В  средата на XIV в. българите 
започнали да произнасят името му 
„Несебър“.

За пръв път е нападнат от турците 
през 1396 г. Окончателното му падане 
в ръцете на Отоманската империя ста-
ва през 1453 г., няколко месеца преди 
Константинопол. През годините на ос-
манско владичество икономическият 
и културният живот не секват. Строят 
се църкви, изписват са икони.

Пристанището на Несебър и днес 
продължава да бъде главен външно-
търговски център на Черно море. 

вклЮчен в списъка на Юнеско пРез 1983 Г.

Несебър – античният град
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Църквата, която Баба Ванга  
е издигнала в село Рупите,  

домът й и гробът й.




