
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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