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СКъпИ ЧИТАТЕЛИ,
Още докато подготвях броя, се пи-

тах кое събитие ще бъде водещото, 
коя мисъл ще се превърне в  акцент 
и коя личност ще го направи ... непов-
торим. Знам, че ще се зарадвате най-
много на Православния календар 
и все пак търсех още нещо. И в про-
цеса на търсенето ми стана ясно, че 
по изключение почти целият брой 
е съставен от късички материали за 
весели (и  тъжни), по-забележими 

(и не дотам) събития и случки в на-
шата общност. И  си казах, че може 
би така е  правилно – да посрещнем 
Новата 2012 година с безброй дребо-
лии, които като пъстри парцалчета 
ще доукрасят паното на спомените, 
свързани с отиващата си 2011 година.

С  мозайката на събитията през 
ноември и  декември 2011 година 
редакцията на „Роден глас“ Ви по-
желава весела и щастлива 2012 го-
дина! 

за да получавате списанието у дома, един ден след 
излизането му от печат,

абонирайте се за „роден глас“ за 2012 година!
Цената на абонамента,  

включително пощенските разходи, е 120 крони!

5/2008 Година XXXVIII

Cena 20 Kč

1/2011

Антон  

СтАмболийСки 

навърши 80 години

йордАнкА ХриСтовА

 пя в Прага

бАбА мАртА 

донесе мартенички  

и в Прага

отпрАзнувАХме големия 

прАзник трети мАрт
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Уникалната  

Морска градина

продължава да краси Варна 

Чехите в България – 

огледален образ с някои различия

изложБа

на Луиза и Ирена Станеви

Президентски изБори ‘2011 
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Зелена светлина 
за Събора в Микулчице

Димитър Христов 
навърши 70 години

БалаДа За морето
в БКИ – Прага

Първолачетата
отпразнуваха научаването  
на буквичките
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Бойко Борисовна официално посещение в Прага

Галина Тодорова –  
новият директор на Българския 
културен институтсъсТав „киТка“навърши 10 години

Черно-БелияТ свяТ на 
никола иванов

калин Манолов  за антилибералния 20 век

Издание на Българската културно-просветна организация в Чешката република
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Подарихме Паметника

 на Св. Св. Кирил и Методий 

България 

в градините „Кински“ в Прага
УчеБната година

приключи за малки и големиармията 

не забравя героите

Издание на Българската културно-просветна организация в Чешката република
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В кРая на една напРаГната Година, за бълГаРското посолстВо В пРаГа Все пак настъпВа пРиВидно 
спокойстВие. В началото на декемВРи напРежението се е РазпРъснало, сякаш никоГа не Го е има-
ло. залите отекВат самотно, което пък събужда Вечното чоВешко любопитстВо и ВъпРоса В как-
Во се състои дейността на посолстВата на стРаните-членки на ес, след като Всичко се РешаВа 
В бРюксел?

Плановете тип 
„максимум“ и цената им

И стината е, че има много въ-
проси, които са предмет на 

двустранни отношения – проекти 
в  сферата на бизнеса, културата, 
образованието и  науката, сътруд-
ничеството на парламентарно ниво 

и  отношенията между институци-
ите на местно, регионално и нацио-
нално ниво. Във всички тези слу-
чаи Посолството е  звеното, което 
осъществява контактите и  създава 
благоприятните условия за успешен 

край. Важна е и работата на Kонсул-
ската служба. В  Чехия постоянно 
нараства броят на икономическите 
емигранти – отчита го количеството 
документи, които службата обра-
ботва. Всичко това очертава много 
широк спектър на взаимодействие, 
който има своята роля.

Онези, за които кулоарите на по-
солствата и другите правителствени 
институции са ежедневие, знаят, че 
различните по мащаби посолства 
имат и  различни задачи и  цели. За 
посолства като нашето – Българско-
то посолство в  Прага, обикновено 
има един основен акцент през годи-
ната. Той изисква продължителна 
и  прецизна подготовка, съсредото-
чава усилията на екипа и  е  знак за 
възможностите му. През тази годи-
на акцентът безусловно беше дву-
дневното официално посещение на 
българския министър-председател, 
Бойко Борисов, на 3–4 октомври 
и откритата от него изложба „Вели-
колепието на българските икони“.

Спомням си атмосферата, когато 
седмица-две преди голямото съби-
тие влязох по работа в Посолството. 
Вярно е, че нямаше подтичване и су-
етня, но напрежението се стелеше 
като декемврийска мъгла. Всяка дума 
между дебелите стени беше преме-
рена и  всяко действие – преценено. 
И имаше защо, тъй като посещение-
то беше планирано почти по минути, 
а  двайсет и  четирите часа (колкото 
на практика продължи) бяха насите-
ни с максимален брой събития: сре-
ща на Бойко Борисов с  президента, 
Вацлав Клаус, с премиера, Петър Не-
час и с председателя на Сената, Ми-
лан Щех; пленарни разговори между 
двете делегации; бизнес-форум за 
бизнесделегацията и, не на последно Елеонора Димитрова и Ливия Клаусова.
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място, подписване на дълго подгот-
вяната Програма за сътрудничество 
между министерствата на културата 
на Чехия и България.

Да не забравяме и  срещата на 
Премиера с  българската общност. 
Отстрани организирането й може да 
изглежда лесна задача, но всяка ней-
на част – от пропускането на хората 
до настаняването им и възможност-
та да се изкажат, също трябваше да 
бъде на ниво.

„Всичко беше още по-трудно, 
тъй като вече сме много малък екип 
– въздъхва Елеонора Димитрова, 
временно управляващ Посолството. 
– Необходима беше перфектна ло-
гистика и много точна организация. 
Всеки трябваше да изпълни зада-
чите си по най-добрия начин. Зато-
ва съм много благодарна на всички 
колеги, които бяха на своето място 
и изпълниха с мисъл и сърце свои-
те ангажименти. Посещението мина 
„по плана максимум“. Всичко, което 
бяхме планирали, се случи по най-
добрия начин.“

„ЧЕрЕшКАТА НА ТОрТАТА“ – 
КАКТО прОСВЕТЕНИТЕ зНАяТ, 
БЕшЕ ОТКрИВАНЕТО НА 
ИзЛОжБАТА „ВЕЛИКОЛЕпИЕТО 
НА БъЛГАрСКИТЕ ИКОНИ“ 
В рОжмБЕрСКИя ДВОрЕЦ НА 
хрАДЧАНИ.

Кое е  началото за едно събитие? 
Първо идеята и после – финансите.

Идеята възниква преди около 
две години, в  разговор между тога-
вашния посланик Здравко Попов 
и  министъра на културата на Бъл-
гария, Вежди Рашидов. Обмисляйки 
с  какво значимо културно събитие 
да представят България в  Прага, те 
стигат до идеята за изложба на сред-
новековни български икони.

С  времето, първоначалната идея 
претърпява редица промени. Визия-
та в началото е за експозиция на На-
ционалната художествена галерия 
в  София в  залите на Националната 
галерия в Прага. В началото на 2011 
г. вече има ясно изразено желание от 
чешката Президентска канцелария 
тя да се състои в комплекса „Храдча-
ни“. Следва същинската работа по 
подготовката. „В  началото на юли 
поех нещата в свои ръце – казва Еле-
онора Димитрова – и казах, че само 
природен катаклизъм може да ми 
попречи да я осъществя.“

Св. св. Константин и Елена, 15–16 в.,  
Пловдивска епархия
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Във връзка с изложбата, Българ-
ското посолство в  Прага кандидат-
ства за субсидия по Комуникацион-
ната стратегия на България за ЕС 
и  печели средства, които покриват 
разходите по докарването, инстали-
рането и откриването на изложбата, 
както и  подходящата й  промоция. 
Както допуска самата Елеонора Ди-
митрова, основният аргумент за 
спечелването на средствата е  очак-
ваният дипломатически ефект – фа-
ктът, че изложбата трябва да открие 
лично българският премиер.

Изложбата пристига заедно със 
своята кураторка, Светла Моско-
ва, която дни наред я  инсталира 
в Рожмберския дворец. Отпечатани 
са рекламни материали и великоле-

пен, луксозен каталог, с текстове на 
Светла Москова и  фотографии на 
Цветан Чатъшки, поръчани от Град-
ската художествена галерия в Плов-
див. Протича усилена кореспонден-
ция между Българското посолство 
в  Прага, Президентската канцела-
рия и  администрацията на Храдча-
ни. Неколкократно е  наблегнато, че 
президентът Вацлав Клаус отдава 
голямо значение на изложбата.

На 4 октомври, вернисажът про-
тече с  изискан блясък. Изложбата 
откриха чешкият президент и  бъл-
гарският премиер, в  присъствието 
на дипломатическия корпус, пред-
ставители на чешкия политически 
и културен живот и на българската 
общност.

А  цената? Винаги има цена. 
В  този случай тя включва не само 
финансови и  административни 
точки, но и човешкия фактор (как-
то винаги, всъщност). Запознатите 
вече се питат дали ще прочетат име-
то на Петър Иванов, амбициозен 
бизнесмен, директор на Architecture 
Week. Няма как да не споменем вто-
рия голям спонсор, изработил ар-
хитектурното решение и  изградил 
на свои разноски изложбата. Един-
ственото, за което може да бъде уп-
рекнат, е  липсата на едно качество 
(което днес и  без това не е  модер-
но): смирение. Съзнанието, че има 
неща по-важни и по-големи от нас. 
В  името на които би трябвало ... 
другото го знаете.

А  цената? Два месеца след вер-
нисажа Елеонора Димитрова само 
изморено махва с  ръка: „Като знам 
какво ми костваше – удовлетворе-
нието е още по-голямо.“

ОТДъхВАНЕ – НО зА КрАТКО, 
зАщОТО ВЕДНАГА зАпОЧВА 
пОДГОТОВКАТА зА ИзБОрИТЕ, 
КОИТО СъщО ИзИСКВАТ 
СЕрИОзНА ОрГАНИзАЦИя.

Инструкциите от Министерство-
то на външните работи на България 
пристигат една след друга. Безкраен 
брой страници с информация и из-
исквания. Както си спомняме, със-
тояха се два тура – първият на 23 
и  балотаж на 30 октомври. За щас-
тие, тук всичко протича без сериоз-
ни проблеми.

А къде да включим предколедни-
те подготовки – към напрежението 
и работата или към почивката и от-
диха? Сигурно зависи от гледната 
точка, от това дали ще погледнем 
през очите на организаторите или 
през очите на гостите. Във всеки 
случай и  едните, и  другите може-
ха да изслушат Коледна беседа на 
тема „Коледните традиции и обичаи 
в българската православна църква“, 
изнесена от Константийския епис-
коп Антоний, викарий на Западно- 
и  Средноевропейския митрополит 
Симеон на 16 декември. 

Изложбата „Великолепието на българските икони“ се намира в Рожмберския дворец, в комплекса 
„Храдчани“. Всеки желаещ да се потопи в чудния свят на българската иконопис може да го направи 

и да посети изложбата до 31.I.2012 г.

Св. Богородица, икона от 18 в. 
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Никулден в Бърно
Т радицията на общото чества-

не на големия празник води 
началото си някъде от 60-те го-
дини на миналия век. През годи-
ните са се сменяли залите и  рес-
торантите, където се е  празнувал, 
но българския дух на веселието се 
е запазил.

Както в последните няколко годи-
ни, така и тази година, празникът бе 
честван в ресторанта на хотел „Сло-
ван“ в  Бърно. Залата бе запълнена 
сравнително бързо и малко след на-

чалото вече бе трудно да се намерят 
места. Всичко от онова, което прави 
едно веселие българско, бе налице. 
Много българска музика и  танци, 
български вина и преди всичко, раз-
бира се, чудесни приятели, пазещи 
българското в  своите сърца. Всеки 
със своята приказка на масата, но 
всички заедно на хорото. С  фол-
клорна програма се представи тан-
цовият състав „Китка“. Томбола, по 
традиция богата, също имаше. След 
томболата, пак хорá и танци.

Хубав празник се получи. Си-
гурно и затова се събираме толкова 
много на него. Събираме се преди 
всичко, за да се повеселим и  то за-
едно. Забързани или унесени в еже-
дневните дреболии, понякога за-
бравяме за хубавите ни български 
традиции, които ни свързват. Може 
би празниците, като Никулден, ни 
обръщат с лице един към друг, за да 
осъзнаем своето общо начало и  да 
не се разминаваме ей така, като не-
познати. 

бълГаРското култуРно-пРо-
сВетно сдРужение В  бъРно не 
изнеВеРи и този път на тРади-
цията и  събРа сВоите члено-
Ве, пРиятели и  съмишленици 
да отбележат заедно един от 
най-Големите зимни пРазни-
ци – никулден.
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Д невният ред беше кратък 
и  целта му беше да запознае 

членовете с вече проведените изяви, 
да отговори на въпросите им и бързо 
да премине към свободните разгово-
ри на коледна и новогодишна тема – 
съобразно хубавата атмосфера и за-
доволството на присъстващите от 
срещата – още през „старата“ година.

В  началото на сериозната, „офи-
циална“ част, заместник-предсе-
дателят на Клуба, Илия Ишивов, 
приветства всички с  добре дошли 
и  покани председателя, Янчо Янев, 
да информира за най-важните съби-
тия през изтеклата година.

Беше подчертано, че през година-
та Клубът е организирал четири сре-
щи-събрания на различна тематика: 
празникът по случай Международ-
ния ден на жената, честване на офи-
циалния празник – Освобождение-
то на България, почитане на Деня на 
българската култура и  славянската 
писменост и отбелязване на нацио-
налния празник – Обединението 
на България на 6 септември. Бяха 
споменати и  общите срещи между 
клубовете в градовете Усти и Мост, 
по повод някои утвърдени народни 
празници, в името на общата работа 
и взаимна подкрепа.

Освен това присъстващите бяха 
запознати и с въпросите, разисквани 
по време на заседанията на предсе-
дателите на българските клубовете 
в страната в рамките на Българската 
организация.

С голям интерес беше изслушана 
информацията за посещението на 
българския премиер Бойко Борисов 
в Прага и за срещата му с българска-
та общност в  Българското посол-
ство, в която взеха участие предста-
вители на нашия Клуб.

Любопитство предизвика и  сре-
щата на Росен Иванов, председател 

на Държавната агенция за 
българи в  чужбина с  пред-
ставители на българската 
общност в  Българския дом 
в  Прага. Беше споменато, че 
на срещата бяха предложе-
ни теми за бъдещо взаимно 
сътрудничество и  по-добра 
комуникация, а  също така 
набавяне на необходими ма-
териали за клубовете.

Като предстоящи задачи 
беше спомената необходи-
мостта от подготовка и  ин-
формиране на чешките инсти-
туции по повод подготвяното 
ежегодно честване на Деня на 
българската култура и  сла-
вянската писменост в Микул-
чице, което през 2012  г. ще се 
проведе на 26 май.

Господин Янев отрази 
и  ролята и  значението на 
постоянния член в  Комите-
та за малцинствата в  Устец-
кия край, където се решават 
проблемите на малцинствата 
и възможностите за оказване 
на помощ.

Всички изяви, които Клу-
бът в Усти реализира, са естествено 
зависими от наличието на финансо-
ви средства, с каквито той не разпо-
лага и  няма възможност да набави. 
Ето защо беше изказана благодар-
ност на Клуба в Острава и неговата 
председателка, Сирма Зидаро-Ко-
унова, която редовно подпомага 
сдружението и  с  това съдейства за 
провеждане на планираните изяви.

Разбира се, не бяха забравени 
и бяха споменати имената на онези, 
които не са вече сред нас.

Атанас Беремов – председател 
на Българския клуб в  Мост, пока-
ни всички, които желаят, да участ-
ват на срещата с  членове и  гости, 

която ще се състои на 17 декември 
в Мост.

Като болезнен въпрос остана да 
виси положението с  новите пас-
порти. Много хора недоумяват, 
защо онези, които са в  напреднала 
възраст, не са здравословно добре 
и  не могат да пътуват, трябва да се 
сдобиват с  нови паспорти по такъв 
сложен – всъщност невъзможен за 
тях – начин. Някои огорчено отбе-
лязаха, че това състояние на нещата 
принуждава българите да си подават 
документи за чешко гражданство.

След споменатата информация се 
премина на свободна тема, свързана 
с предстоящите Коледни дни. 

на 4 декемВРи 2011 Г., бълГаРският клуб „сВ. сВ. киРил и методий“ В усти н. лабем, пРоВеде сРеща на 
членоВе и Гости на клуба, на която с мноГо настРоение си пРипомниха събитията, с които ще ос-
тане В паметта им отиВащата си Година. събитието се състоя В съотВетстВие с Решението, Взето 
от членоВете по ВРеме на събРанието пРез септемВРи.

Предколедни равносметки 
в Усти над Лабем

8 · брой 6 · Роден Глас

Б
ъ

Л
Г

А
р

И
Т

Е
 

В
 

Ч
Е

х
И

я
c  ТЕКСТ И СНИМКИ: Яни Лефтеров



К онсулът, Тюркян Акиф, каза, 
че се надява гишето да бъде го-

тово до края на януари 2012 г. В мо-
мента тече усилена кореспонденция 
и Посолството изпраща в България 
необходимите за инсталиране на би-
ометричното гише данни. Цените на 
паспортите ще са различни според 
възрастовата група, като за пенсио-
нерите ще бъдат по-ниски.

По време на срещата, органи-
зирана по инициатива на БКПО, 
бяха поставени въпроси, свързани 
с услугите, които предоставя Кон-
сулската служба към Посолство-
то. Бяха отправени и  конкретни 
запитвания относно нормативна-
та база в  Чешката република, ка-
саеща чужди граждани, а именно: 
регистрация в Полицията за чуж-
денци, изисквани документи за 
издаване/продължаване на разре-
шенията за пребиваване, придо-
биване на здравно-осигурителни 
права в  ЧР за притежателите на 
Европейска здравноосигурителна 
карта и др.

Тюркян Акиф потвърди, че лич-
ната карта е валиден документ, както 
за пътуване в рамките на ЕС и ЕИП, 
така и за пребиваване в ЧР; че лич-
ната карта от стария вид е  валидна 
до изтичане на срока й  на валид-
ност; че документ за временно или 
постоянно пребиваване (prechodný 
и  trvalý pobyt) следва да се издава 
и  на базата на лична карта, чийто 
срок на валидност за лица над 18 г. 
е 10 г., а за лица над 58 г. е безсрочна. 
Това обстоятелство облекчава бю-
рократичната процедура, свързана 
с  продължаването на срока на пре-
биваване, тъй като разрешенията са 
обвързани с  валидността на доку-
ментите за самоличност.

Подробно бе обсъден въпросът 
за медицинската застраховка. Тюр-
кян Акиф потвърди, че българска-
та карта за европейска застраховка 
е валидна в Чехия. Консулът опреде-
ли като много тревожен фактът, че 
мнозина български граждани пре-
бивават на територията на Чехия 
без каквато и  да била здравна за-
страховка. „Нередки са злополуките, 
битовите инциденти, трудовите ин-
циденти ... Често пъти българските 
работници разбират, че работодате-
лите им не ги осигуряват, едва след 
попадането си в болница. Нагласата, 
че на всяка цена трябва да се спести 
сумата от 16.80 лв., която е месечна-
та вноска на самоосигуряващия се 
в Българската здравна каса, може да 
доведе до разход в размер на стотици 
хиляди крони в  чешките медицин-
ски заведения. Министерството на 
външните работи, респективно По-
солството в Прага, използва всички 
възможни средства за информиране 
на гражданите си, но проблемът все 
още има сериозни измерения“, посо-
чи г-жа Акиф.

Госпожа Акиф заяви, че за близо 
единадесетте месеца на своята служ-
ба в  Прага на никого не е  отказала 
помощ. „Каквото и да се случи – каза 
тя – обаждате ми се или посещава-
те Консулската служба, и  можем 
съвместно да потърсим решение. 
Ако не мога да помогна, най-мал-
кото ще ви посъветвам. Очаквам 
вашите сигнали за констатирани 
трудности в  комуникацията с  чеш-
ките институции, за да елиминира-
ме заедно евентуалните погрешни 
практики“. Тя се пошегува, че в слу-
чай на необходимост, Kонсулската 
служба включва и  ексклузивна на-
вигационна услуга „как да стигна до 

посолството“ – каквато неотдавна 
е  получил възрастен гражданин от 
провинцията, който се е  обаждал 
през пет минути на мобилния теле-
фон на г-жа Акиф, за да не се изгуби 
по пътя от Централна гара до Посол-
ството.

За искреността и готовността й да 
съдейства, свидетелстваше фактът, 
че в края на срещата с охота раздаде 
визитни картички с телефона си.

Всички, които живеем извън 
България, имаме въпроси, свър-
зани с  пребиваването ни тук. Ето 
защо слабата посетеност на сре-
щата с  консула беше изненадваща. 
Възможно е обаче причина да беше 
предпразничното настроение, което 
не предполага решаване на сериозни 
въпроси. 

кой В  чужбина не е  задаВал Вечните ВъпРоси, поВтаРяни от емиГРанти – ноВобРанци и „стаРи 
кРимки“? изтича ми паспоРтът (Визата, личната каРта), ще се омъжВам (РазВеждам), пРеместВам 
се, започВам (напускам) Работа и т.н. този път, по ВРеме на консулския ден на 8 декемВРи В бълГаР-
ския дом, отГоВоРът на ВъпРоса: „изтича ми паспоРтът, какВо да пРаВя?“ изненада Всички: консу-
лът, тюРкян акиф, отГоВоРи, че В посолстВото е В пРоцес на изГРаждане биометРично Гише. осВен 
да кажем „дано!“ – дРуГо не остаВа.

Български паспорти  
„made in Prague“
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В ечерта започна с  представяне 
на Маркета Краевска и Мария 

Цветкова, които са студентки от 
Философския факултет на Карло-
вия университет. Двете момичета 
са тези, които се захващат със сери-
озната задача да преведат филма от 
български на чешки език. Благода-
рение на тяхната усърдна работа не 

само българи, но и чехи успяха да се 
насладят на прожекцията. Последва 
дискусия, водена от Марцел Черни. 
В  рамките на няколко минути той 
разказа за живота на Иречек, но раз-
бира се не отговаряше на въпросите, 
свързани с  филма, за да бъде про-
жекцията интересна на зритетелите.

Константин Иречек е роден през 
1854 година в чешко семейство във 
Виена. Той бил гениално дете. Още 

в училище, като 11-годишно момче, 
започва да редактира ученическото 
природонаучно списание „Papílio“. 
Като дванайсетгодишен започва да 
води систематичен дневник, кой-
то ни дава представа за срещите 
на неговото семейство с  изтъкна-
ти славянски и  европейски учени 
и  културни деятели от най-широк 

спектър. Ръкописният му дневник, 
собственост на БАН, на много места 
е остро ироничен. Писан е в песте-
лив, изискан стил.

През 1879 г. заминава за София, 
където в  продължение на пет го-
дини работи в  Министерството 
на народното просвещение. Т.нар. 
„Български дневник“ е  съставен от 
четири тетрадки, от които са взети 
цитатите във филма. Българският 

превод на Дневника е пълен, редак-
торът е  следял внимателно текстът 
да не бъде съкращаван.

Както става ясно от филма и ци-
татите, Иречек не е бил възхитен от 
младата българска държава. Като 
министър бил запознат с  нелицеп-
риятните задкулисни игри на бъл-
гарските политици, на които липсва 
европейски опит, дипломатически 
такт и ниво.

Иречек: „Аз не мога да се начудя 
на удоволствието на българите да 
навреждават един другиму.“ Колко 
правилно е това негово заключение. 
Нима в днешно време много от на-
шите сънародници не живеят също 
на този принцип?

Константин Иречек е  автор на 
първия академичен труд по история 
на България, а през 1881–1882 годи-
на е  бил и  министър на народното 
просвещение в  България. Иречек 
често е наричан „приятел на Бълга-
рия“. И макар в много от своите тру-
дове да критикува управлението на 
нашата държава, през годините на 
своето пребиваване там, пътувайки 
из родината ни, той вижда и  оце-
нява и  нейната красота, добротата 
и гостоприемството на хората извън 
столицата. Константин Иречек е  не 
само герой на Алеко Константинов, 
но и част от нашата история с верен 
поглед за действителността от мина-
лото, която действителност, за съжа-
ление, е доста близка и до днешната.

Иречек обаче не е  взискателен 
и  критичен само при оценката на 
българската реалност. Когато в края 
на 1884 г. се връща в Прага, където 
е назначен като професор по всеоб-
ща история в  Карловия универси-
тет, той записва в дневника си, че го 

на 15 ноемВРи В бълГаРския култуРен институт беше пРедстаВена пРемиеРата на бълГаРския доку-
ментален филм „сРещи с иРечек“ (2009) на РежисьоРите и сценаРистите юли стояноВ и асен Вла-
димиРоВ. филмът се състои от дВе части, които РазказВат за жиВота на иРечек, позоВаВайки се 
на неГоВите днеВници, В  които той описВа, както сВоите пРежиВяВания, така и  сВоите мисли, 
ВъзГледи и емоции. той е безпРистРастен към случВащото се В бълГаРия и именно заРади тоВа 
можем да Видим тоГаВашната дейстВителност, такаВа, какВато е  била, а  не такаВа, какВато ни 
я пРедстаВят обиноВено.

Константин Иречек – 
австриец, чех или българин?
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„Работата на Камен Старчев – 
цитира критиките за автора ди-
ректорът на Института, Галина 
Тодорова, – като технически пох-
ват е  нематериално, дигитално 
пространство. По природа е  гра-
фика, а  като резултат e по-скоро 
живопис. В  случая новата земя 
произхожда от съзнанието на ав-
тора и  времепространството на 
софтуера, защото електронното 
пространство няма нищо общо 
с  нашето физическо. Това е  от ре-
шаващо значение за изобразител-

ния жест. Старчев е изразил свое-
то съзнание или идеи за едно свое 
въображаемо пространство. При 
това го е  направил, без да профа-
низира медията, в  случая компю-
търа, което най-малкото говори за 
висок и  дисциплиниран интелект. 
Ако ми е  позволено да направя 
аналогия с музикалния синтезатор 
и  неговите безгранични възмож-
ности да генерира теми, струва си 
да се отбележи, че едва ли ще са 
много тези художници, които ще 
имат интелекта и  въображението 

да използват визуалния софтуер 
наистина като художници.“

Композиии като „Реквием“, „Ли-
мон“, „Натюрморт с кутия“ са не само 
деликатни пластични изследвания 
на границата между абстрактното 
и фигуративното. Този вид визуални 
следствия от търсене на автентична 
експресия предават един магически 
аспект на баналната действителност.

С изпълнението си на пиано, ве-
рнисажа обогати младата, чаровна 
и позната в българските среди Тани-
та Янкова. 

на 10 ноемВРи, бълГаРският култуРен институт В пРаГа откРи изложбата „ГРафика“ на бълГаРския 
тВоРец скулптоР по обРазоВания, В пРаГа камен стаРчеВ пРедстаВи диГитална ГРафика.

очаква „прехвърляне от българския 
в чешкия хаос“. От което вадим за-
ключение, че спрямо чешката реал-
ност се отнасял също тъй критично, 
както и към българската.

От 1893 година до смъртта си 
е  професор по история на славян-
ските народи във Виенския универ-
ситет. Вниманието му е  насочено 
главно към историята на славянски-
те народи и основно към историята 
на българския и сръбския народ.

Големи са заслугите на Констан-
тин Иречек за организиране на 
учебното дело в  България, за съз-
даване на редица културни инсти-

тути и  опазването на българската 
старина. Той е един от инициатори-
те за възобновяването на дейност-
та на Българското книжовно дру-
жество в София и от 1884 г. е негов 
редовен член. Извършва няколко 
обиколки из страната с научна цел. 
Благодарността на българите се 
е  изразила и  в  това, че български-
те села Иречеково и Иречек, както 
и връх Иречек в Рила, са наречени 
на негово име.

Би било хубаво да има човек 
като Константин Иречек и  в  наши 
дни. Човек, който не се страхува да 
каже истината, човек, който въпре-

ки критичните си възгледи, насоче-
ни към една чужда страна, съумява 
да я  опознае и  заобича. В  днешно 
време рядко се срещат хора, готови 
да заминат нанякъде, без да имат 
понятие къде, при кого, просто да 
си съберат багажа и  да отпътуват. 
Днешната действителност не е  тол-
кова по-различна от миналото, но 
сега всеки преосмисля решенията 
си по няколко пъти и се страхува да 
преприеме рискове, неочакваното 
ни плаши. Затова е  хубаво, че има 
кой от време на време да ни припом-
ня за хората от миналото, за хората 
като Иречек. 

Въображаемите пространства 
на Камен Старчев
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Н а тази среща студентите по бъл-
гарски език и  литература или 

балканистика, следващи в  Масарико-
вия университет, които вече са били на 
стаж в някой български университет, 
разказаха на своите колеги, които все 
още не са били там, какво е да следваш 
и да живееш няколко месеца в Бълга-
рия като чуждестранен студент.

На студентската среща, която беше 
организирана по инициатива на д-р 
Елена Крейчова, преподавател по бъл-
гарски език, бяха представени пре-
зентации, снимки и  видеоматериали 
от студентските престои в  Пловдив, 
София и  Велико Търново. Аудито-
рията имаше възможност да научи 
за различните програми и  форми на 
студентски обмен между Чехия и Бъл-
гария – не само за по-кратките летни 
школи, но и за по-дългите месечни или 
семестриални престои. Целта беше не 
само да се предостави информация от 
организационен характер, но предим-
но студентите да споделят личните си 
впечатления и да отговoрят на зададе-
ните въпроси от други студенти.

През втората част на срещата ди-
ректорът на Българския културен 
институт, Галина Тодорова, предста-
ви по-детайлно проекта „България 

в  чешките университети,“ в  рамките 
на който беше организирана и  тази 
проява. Проектът предвижда пореди-
ца от срещи с интересни гости, лекции, 
дискусии и прожекции и през 2012 г. 
Гамата от представени теми е широка 
– културно-историческо наследство, 
съвременно изкуство, обществено-
политическо състояние и  нагласи, 
кинематография, език и  литература, 
образователна система, православие 
и не на последно място българо-чеш-
ките взаимоотношения в исторически 
и съвременен аспект.

В  своето изказване, Галина Тодо-
рова говореше не само за историята 
и  настоящите цели на Института, но 
предложи на студентите няколко въз-
можности на сътрудничество в близ-
кото бъдеще. 

Елена Крейчова

„Звънчетата“ – тоест две цигулки, 
виола и  виолончело, бяха поверени 
в ръцете на квартет от четири момче-
та на възраст двайсет и двайсет и една 
години, от четири различни страни: 
Иван Борисов Иванов (цигулка) от 
София, Антон Чонка (цигулка) от 

Прешов, Чехия, Адам Пехочак (цигул-
ка) от Нитра, Словакия и Захар Оле-
гович Федоров (виолончело) от Стари 
Оскол, Русия.

От кратките им (все още) биогра-
фии става ясно, че и четиримата са та-
лантливи музиканти, които свирят от 
невръстни деца.

Иван Иванов започва музикалното 
си образование в Националното музи-
кално училище в София и продължава 
в музикалната гимназия „Ян Неруда“ 
в  Прага. Получава няколко награди 
от национални конкурси. Свири с из-
вестни оркестри като Чешкия нацио-
нален симфоничен оркестър и Чешка-
та филхармония.

Антон Чонка започва в  Начално-
то музикално училище в  гр. Прешов 
и  продължава в  Консерваторията 

в  Кошице. Победител е  в  няколко 
престижни цигуларски конкурса.

Адам Пехочак започва в Началното 
музикално училище в  Нитра и  про-
дължава в Консерваторията в Братис-
лава. Лауреат е на детски и междуна-
родни конкурси.

Захар Федоров завършва Начално 
музикално училище и  дълго време 
свири под ръководството на баща си.

В момента и четирите момчета учат 
в Пражката държавна консерватория.

На Коледния концерт в Българско-
то посолство изсвириха произведе-
ния на Лудвиг ван Бетовен, Джакомо 
Пучини, Павел Враницки и  Антонин 
Дворжак. Публиката хареса изпълне-
нието им и сърдечният й аплаус спе-
чели неочакван „бис“: първа част на 
„Малка нощна музика“ от Моцарт. 

семинаРът по южнослаВянски филолоГии и балканистика, оРГанизиРан от катедРата по слаВисти-
ка към философския факултет на масаРикоВия униВеРситет В бъРно ,заедно с участието на бълГаР-
ския култуРен институт В пРаГа оРГанизиРаха на 24 ноемВРи 2011 студентска сРеща „моята бълГаРия.“

Вместо да зазВъни с коледни зВънчета, бълГаРският култуРен институт, със съдейстВието на бъл-
ГаРското посолстВо, оРГанизиРаха на 9 декемВРи коледен концеРт – класическа музика, с която 
пожелаха на Всички бълГаРи (пРисъстВащи или не) Весели и щастлиВи пРазници.

Студентската среща „Моята България“

Квартет от коледни звънчета
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З а поколението, чието детство 
и  юношество е  преминало 

през 70-те, 80-те и 90-те години на 
миналия век, актрисата Надя То-
дорова ще остане завинаги в  спо-
мените като „Голямата актриса на 
малките роли“ (както сполучливо 
бе наречена в биографичните фил-
ми за нея на БНТ и ТВ „Европа“).

Многобройни са филмите, 
любими на няколко генерации, 
в които участва актрисата. Ролите 
й  обикновено не са от главните, 
но всяко нейно появяване в кадър 
предизвиква искрения възторг на 
зрителя – просто няма как да оста-
не незабелязана! Независимо дали 
е  Худерова във „Войната на тара-
лежите“, Кулишева в „Двойникът“ 
или Димитрова в  „Дами канят“ 
(„Димитрова, на теб някой казвал 
ли ти е, че имаш...страшни очи?!“, 
репликата на Стефан Данаилов от 
филма), леля Надя изгражда толко-
ва жив и  наситен образ, че много 
от другите герои просто бледнеят. 
Тя играе домакини и  обикновени 
работещи жени, плете пуловери 
или се кара на дечурлигата на дво-
ра, продава в  магазин или чисти 
с  метла стълбите на училището, 
носи табла или пазарска чанта...
както и  да се появи, в  която и  да 
е сцена, зрителите очакват нейната 
импозантна фигура, погледът и ре-
плики, които никой друг не може 
да изрече по такъв начин, че да 
предизвикат вълни от смях. Роли-
те й  на Седларова в  „Опасен чар“ 
и  Чистачката във „Вчера“ бяха 
толкова ярки и  впечатляващи, че 
години наред (и досега!) се помнят 
наизуст и  се цитират и  имитират 
при среща на приятели, спомнящи 
си с любов за чудесните български 
филми. „Ще ги наредим роднина 

– милиционер, роднина – мили-
ционер!“ е  култова нейна репли-
ка от „Опасен чар“, която е  извън 
сценария, но остава във филма, 
защото дарбата на леля Надя за 
импровизации е известна на много 
режисьори и те се осланят на точ-
ната й реакция и вярно чувство за 

хумор. Партнирането й  с  покой-
ния Георги Русев в тези два филма 
(в  „Опасен чар“ той е  предприем-
чивият Седларов, а  във „Вчера“ 
– директорът Цончев) е  толкова 
успешно, така добре си подхождат 
като двойка, че много зрители ос-
тават с  погрешното впечатление, 
че те наистина са съпруг и съпруга! 

Което говори много за актьорския 
талант и  на двамата, както и  за 
големия брой „култови реплики 
и  сцени“ от филмите, в  които са 
участвали. И може би затова и лю-
бовта на зрителите към голямата 
българска актриса е  като самата 
нея – голяма, въпреки малките 

роли, жива и  естествена, без пре-
вземки и празни думи; и с 2–3 съл-
зи в крайчеца на окото ... от смях!!!

За нас е  удоволствие да пред-
ставим на читателите голямата 
българска актриса Надя Тодорова, 
която в момента живее в Прага при 
дъщеря си. 

Милка Кралчева

Надя –
незабравимата

Актрисата с Милка Кралчева, по време на интервюто.

Роден Глас · брой 6 · 13

п
О

р
Т

р
Е

Т
И

c ИНТЕРВюТо ВзЕ: Ели Мандажиева  СНИМКИ: архив на Надя Тодорова



Как стана актриса, Надя? Как-
во беше началото?

Родителите ми, когато видяха, че 
съм устата, решиха да уча право. За-
писаха ме, изкарах първия семестър 
и като се прибрах в Асеновград, ви-
дях в центъра един огромен плакат, 
че откриват общински театър и на-
срочват изпити за артисти. Като ви-
дях – прималя ми! И без да знаят на-
шите, се явих. Приготвих монолога 
на Жулиета – който после така и не 
съм играла! Когато ми дойде редът 
– треперех, вълнувах се. Как съм го 
изиграла – не знам.

След монолога, режисьорът Тачо 
Танев ми зададе етюд: „Вървите, каз-

ва, по главната улица в центъра и из-
веднъж виждате на пътя един хубав 
диамантен пръстен. Какво бихте на-
правили?“ „Ще се наведа да го взе-
ма!“ „Как? Изиграйте движението.“ 
И  аз го изиграх. Как съм го напра-
вила – не знам, но накрая, понеже 
нямах джоб да го скрия, пъхнах го 
в деколтето и се обърнах да се огле-
дам. „Защо се огледахте?“ „Да видя 
дали някой не ме е видял!“

Когато излязоха списъците, бях на 
едно от първите места. А родителите 
ми още не знаеха! Дойде септември 
и баща ми пита няма ли да тръгвам 
за училището, а аз хъмкам... Майка 
ми прие решението ми и  ме благо-

слови в първия ден, в който отидох 
в театъра. Баща ми обаче много ми 
се сърдеше, не ми говореше много 
време. „Аз те пращам да учиш сери-
озна професия, а ти – карагьозчийка 
да станеш!“ И дълго време не дойде 
да ме види на сцената. Чак на една 
премиера, взех билети и  с  майка се 
разбрахме да го доведе. Преди пред-
ставлението погледнах през завесата 
– бяха дошли! След премиерата явно 
са го поздравявали и  омекна. При-
бирам се в къщи, те ме чакат за вече-
ря. Баща ми вика „Седни, мойто мо-
миче!“ И ми разказа една история за 
една наша роднина, Мара Чуклева, 
която направи голяма кариера като 
оперна певица. Пътуваше из цял 
свят, но по времето, за което раз-
казвам, вече беше възрастна и  заб-
равена. „Явно, каза баща ми, това ти 
е пътят, благославям те, на добър час 
и внимавай!“ Така започнах.

Хората ще те запомнят като 
филмова актриса, но ти имаш 
и много роли в театъра?

Имам. Големи, хубави, класиче-
ски роли. Но останаха там, в театъ-
ра. „Евгения Гранде“, „Снаха“. Хора-
та ме поздравяваха, харесваха ме, но 
там оставаше. А киното е магия!

Как започна да снимаш в  кино-
то?

Започнах много късно, на около 
50 годишна възраст. По това време 
работех в  театъра в  Сливен. Един 
ден минаха да правят пробни сним-
ки за някакъв филм. Попитаха ме 
дали няма да опитам. Казах им, че 
не ставам, но реших да опитам. И не 
след дълго ми се обадиха, че съм 
одобрена, да отида в  Киноцентъра! 
Аз не знам откъде е  пътят, а  те!... 
Отидох, разбира се, влязох, а вътре 
– лабиринт! Тръгна нанякъде, а  из-
лизам съвсем другаде.

Така започнах. Филмът беше 
„Трудна любов“, на Иван Андонов. 
С него се сприятелихме и не се раз-
делихме. Участвах в  много него-
ви филми. Все ме канеше. И  други 
ме канеха повече от веднъж, даже 
и  Рангел Вълчанов, който няма на-
вик да вика втори път един и  същ 
артист, и  той ме покани пак. Пър-
вият път му казах „Дай да свършва-
ме, ти повече и без това няма да ме 
извикаш!“ „Защо?“ „Ами така ти се 
носи славата!“ Но той ме извика...

14 · брой 6 · Роден Глас

п
О

р
Т

р
Е

Т
И

c



После се заредиха доста филми. 
Имаше артисти, които отказваха 
роли, но аз – не. Където ме поканят 
– отивах. Макар и  малка роля, ва-
жното е да се запомни. Така правех, 
че да се запомни! Сигурно затова ме 
кръстиха „голямата актриса на мал-
ки роли!“

Когато дойде предложението за 
ролята в  „Дами канят“, със Стефан 
Данаилов, си казах: няма да се от-
казваш, ще играеш любовница, друг 
път такава роля няма да ти се случи! 
Голяма част от филма се снимаше 
в Асеновград. А момичетата в града, 
като ме гледаха как го меря с  педи 
и го прегръщам – завиждаха! „Дру-
гарко Тодорова, викат, дайте, ние ще 
го премерим!“

Ти си от Асеновград и  базата 
ти остана там?

Свързано беше с майка ми. Кога-
то работех в  театъра в  Сливен – тя 
се разболя и напуснах театъра, за да 
се грижа за нея. Всички ме съветва-
ха да не го правя, да я  изпратя ня-
къде да я гледат. И аз мислех, че ще 
си проваля кариерата, но ми беше 
майка и реших, че трябва да изпъл-
ня синовния си дълг. Както казва 
Евангелието: „Почитай майка си 
и баща си, ако искаш да ти е добре 
и  да живееш дълго.“ И  така базата 
остана в  Асеновград. Но кариерата 
ми не свърши, продължиха да ме 
търсят. А  по празниците – все мои 
представления слагаха, защото бяха 
комедии – и то добри! Съпругът ми 
ме чакаше да свърша и се прибирах-
ме заедно, а Тонито с баба й ни по-
срещаха в къщи.

Разбираше ли се с колегите си – 
филмовите ти партньори?

Винаги наблюдавах как работят 
и се стараех да се наглася. Предраз-
полагах ги, за да се чувстваме всич-
ки добре.

Спомням си вечерите по време 
на снимките на „Дами канят“, в Асе-
новград. Съпругът ми, дядо Кольо, 
правеше хубаво винце и  обичаше 
да черпи. Стефан Данаилов вечер ме 
поглеждаше и  викаше „Ще дойдем 
да пием по едно винце!“. Оттогава 
останахме приятели. Когато беше 
министър, по случай моята 80-го-
дишнина, ми изпрати поздравите-
лен адрес. Отворен човек, широка 
душа.

Много добър тандем бяхме с  Ге-
орги Русев, много добре се разби-
рахме. Седим веднъж в едно бистро, 
минава почитателка, плясва с  ръце 
и  вика: „Божеее! Любимите ми ар-
тисти! Вие наистина ли сте мъж 
и  жена?“ „Абе не сме, казвам, ама 
сме решили да се разведем и  да се 
вземем.“ Пък Георги, нали е попски 
син, целият се изчерви, „Абе, Надя, 
какви ги говориш!“

Така и с Тодор Колев. Една вечер, 
по време на снимките на „Опасен 
чар“, трябваше да замина за Перник, 
където имах представление в театъ-
ра. Бях казала на директора на про-
дукция, но часът за 
тръгване наближава 
– и  нищо. Притес-
них се. Тодор Колев 
ме видя и пита какво 
става. Така и  така – 
обясних му. „Така ли, 
казва, тогава аз ще те 
закарам с моята кола 
до Перник!“ И  за-
почна да се преобли-
ча. Идва директорът 
на продукция, пита 
какво става и  Тодор 
Колев му обяснява, 
че ще ме закара до 
Перник. А  всички 
знаем, че има още 
да се снима. Подпла-
шиха се, скокнаха 
и  дадоха служебна 
кола...

Всички помним 
емблематичната 
реплика: „Роднина 
– милиционер!“ от 
„Опасен чар“. Пи-
перливото ти чув-
ство за хумор е все-
известно. От кого 
си го наследила?

Откровено – не 
знам. Майка ми 
беше хубав, всеот-
даен човек, но вина-
ги много сериозна, 
рядко се засмиваше. 
А аз все нещо измис-
лях и  всички раз-
читаха, че ще кажа 
нещо по-пиперливо. 
Спомням си сним-
ките за филма „Гос-
подин за един ден“, 

с  Тодор Колев в  главната роля. Аз 
играех бордел-мама в публичен дом. 
Режисьорът, Николай Волев, беше 
събрал за снимките професионал-
ните проститутки от Пловдив и ми 
казва: „Оправяй се!“ Абе какво да се 
оправя, какво да им кажа? Те мен ще 
оправят... Справихме се...

Репликата от „Опасен чар“ се 
роди случайно. Докато разкадроваха 
сватбената сцена, подхвърлих на Ге-
орги Русев: „Дай да ги наредим така: 
роднина – милиционер, за да им за-
пушим устите!“ Пък от филмовия 
щаб ме чули и  викат „Хайде, Надя, 
да го снимаме това!“ „Абе вие луди 

„Дами канят“.

„Неделни мачове“.

„Вчера“.
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ли сте, как ще го снимаме?“ А Иван 
Андонов вика „Айде, бе, Надя, на 
моя отговорност!“ И  го заснехме. 
По време на премиерата бях в Пра-
га, при Тони и си казвах, че сигурно 
при монтажа са го отрязали. Когато 
се прибрах в България, в София те-
лефонирам на Иван, нямам търпе-
ние да разбера как е минала преми-
ерата. „Откъде се обаждаш?“ – пита. 
„От София, от „Славейков“.“ „Стой 
до киното, идвам!“ Дойде, влязохме 
в киното, където прожектираха фил-
ма и аз чакам момента и като дойде 
репликата – целият салон буквално 
избухна, все млади хора, ръкопляс-
каха и се смееха. „Видя ли, казва ми 
Иван, а ти не искаше да я снимаме...“

Правех си импровизации, а на тях 
им харесваха. Докато с  Рангел Въл-
чанов снимах „Любов и нежност“, по 
сценарий на Валери Петров, всеки 
ден ми даваха по един лист от сце-
нария на самата снимачна площад-
ка. „Рангеле, казвам му, дай нещо 
повече!“ И  се обърнах, погледнах 
нагоре, на едно местенце обичаше да 
седи Валери Петров и го гледам как 
ми праща въздушна целувка и казва: 
„Давай! Давай!“ Абе я...

Когато те слушам – сякаш гово-
риш за друг свят и друго време.

Друго беше. Времето беше по-
добро. Нямаше такова напреже-
ние. Работеше се тихо и  спокойно, 
в  по-приятелска атмосфера. Имаше 

приятелство и  между 
колегите. Заобичва-
хме се и  работехме. 
В  един екип нямаше 
завист, всеки си свър-
ши работата, голяма 
или малка роля. Е, 
имаше тук-таме про-
блеми, но рядко. Вед-
нъж един директор 
на продукция се беше 
подписал и  взел моя 
хонорар. Но се случ-
ваше рядко.

Като заговорих за 
времето, сещам се 
и  за днешните абиту-
риентски балове и  си 
спомням моя. Дадоха 
ни по един купон да 
си купим плат за рок-
ля. На мен ми се пад-
на един син плат. Не 
ми хареса, но нямах 

избор. Отивам при шивачката, а  тя 
казва: „От това рокля не може да из-
лезе!“ „Как така не може?“ „Ами не 
може. Блуза може.“ Е, блуза – блуза! 
Направиха ми блуза, а  полата – от 
майка ми. Имаше жоржетена рокля, 
отрязахме я, направихме я  на пли-
сета и тръгнах на бал! Беше в „Лов-
ния дом“, на Баделема. Имаше малка 
сцена и оркестър. И имахме номера 
– всеки да си търси номера и това ще 
му бъде партньорът за танци. При 
мен дойде един Крумчо. Подозирах 
го, че си е сменил номера, за да бъде 
с мен, но беше много хубаво момче 
и аз го харесах. Започнахме да тан-
цуваме, а по едно време заваля про-
ливен дъжд. Ама проливен! Докато 
се приберем – целите мокри. Блуза-
та се намокри и  стана наполовина 
толкова голяма. Майка ми ме гледа 
и  ме пита какво съм правила, къде 
съм била? Как да й обясня? На дру-
гия ден майките си разказаха и ста-
на ясно, че на кой роклята станала 
минижуп, на кой чорапите окъся-
ли... Това ми е споменът. Нито с кола 
отидохме, нито с  рокли за по пет 
хиляди, но играхме на дъжда и беше 
хубаво. Бяхме решили и да се целу-
нем двойките, но не успяхме, защото 
заваля дъждът...

Днес си в  Прага, при дъщеря си 
Тони. Харесва ли ти?

Абе как живеете тук? В 15.30 па-
лиш лампата, как може такова нещо?

Тони се усмихва и допълва думи-
те на майка си:

Както си лежи тук и  изведнъж 
чувам: „Е, не е  възможно!“ Питам 
я какво има и тя „Е, как е възможно 
да е толкова тъмно!“

Липсва ли ти киното?
Ако кажа, че не – ще излъжа. Съ-

нувам – че танцувам – пък не мога 
да ходя! И като се събудя, както е из-
разът, „краката ми отвън“. Е, докри-
вява ми понякога, няма как.

Славата липсва ли ти?
Славата е  много опасно нещо. 

Имам чувството, че когато българ-
ските артисти стигнат горното „до“, 
не знаят каква глупост да направят. 
Но така е по цял свят! Човек трябва 
да е умен. Аплодисментите и славата 
могат да заглушат съвестта.

Имаш ли любими роли?
Всяка роля така я  заобичвам, че 

ставам ревнива към всяка реплика. 
Една дума не мога да пропусна. Един 
режисьор ми беше казал: „Дай по-
бързо!“ „Я, казах му, моите три ми-
нути не си ги давам на никого! Ако 
не ги искаш – махни ролята съвсем. 
Аз ще си ги направя, пък ти ако ис-
каш!“

Понякога ме питат има ли рецепта 
как да играеш. Няма рецепта. Трябва 
да ти идва отвътре. Всичко е любов. 
Каквато и да е работа, ако я вършиш 
с любов – резултатът е сигурен. 

„Врабчето“.

„Криворазбраната цивилизация“.
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на 16 декемВРи, посолстВото на бълГаРия В чехия и бълГаРският култу-
Рен институт В пРаГа оРГанизиРаха пРедпРазнична беседа с константий-

ския епископ антоний, ВикаРий на западно и  сРедноеВРопейския митРо-
полит симеон, който пРистиГна за беседата специално от беРлин. темата беше 

„коледни тРадиции и обичаи В пРаВослаВната цъРкВа“. В статията, със съкРащения, 
поместВаме думите му, В които той РазказВа за пРазника РождестВо хРистоВо и неГо-

Вия смисъл, за събитията, които Го пРедхождат, както и за сВъРзаните с неГо тРадиции, 
обичаи и суеВеРия.

В   основата на библейското 
събитие, Рождество Хри-

стово, стои безграничната любов 
на Бог Отец, с  която той изпраща 

своя любим син да се превъплъти 
чрез Дева Мария в човешки образ и да 
заживее сред нас, човеците, за да въз-
станови връзката между Бога и чове-
ка. С раждането му започва неговото 
дело и затова се казва, че това е денят, 
в  който се поставя дългоочакваното 
начало на спасението на човеците.

Всички ние сме чели в „Битие“ ис-
торията за сътворяването на човека 
– как Бог сътвори Адам и от неговото 
ребро извая Ева. Всички сме чели за 
проявеното непослушание на нашите 
прародители – Адам и  Ева към Бога 
и  за прекрачването на онази възбра-
на за яденето на плода от Дървото на 
живота. Именно нарушавайки тази 
първа възбрана, се нарушава и  Бо-
жията заповед, поради което нашите 
прародители биват изгонени от Рая. 
Но Бог, който е преди всичко любов, 
който е  всемилостив, дълготърпелив 
и  изпълнен с  благост, не оставя чо-
вешкия род да гине в  грях, а  обеща 
на нашите прародители, че семето на 
жената, която Ева ще роди, ще смаже 
главата на змията. Това е великолепна 
алегория за дългоочакваното ражда-

не на месията, който ще произлезе от 
семето на жената и  чрез своето въз-
кресение, чрез поемането на грехо-
вете на човеците върху си, ще смаже 
главата на змията, тоест ще срази дя-
вола. С това отново ще се възстанови 
падналата човешка природа и  връз-
ката между Бог и човек. Благодарение 
на тази изкупителна жертва на нашия 
спасител Иисус Христос, всеки един от 
нас отново ще получи – чрез светото 
кръщение – възможността отново да 
се върне със своята душа след смъртта 
при Бога, да даде своя отговор в Съд-
ния ден и да бъде спасен.

Преди да говорим за смисъла на 
самия празник искам да направя една 
ретроспекция на очакването на праз-
ника.

От много запазени книги знаем, че 
Старозаветното човечеството винаги 
е  живяло под тежестта на първород-
ния грях, поради което Старозаветни-
те човеци са живели с дългоочаквана-
та надежда за раждането на Спасителя. 
За Светата църква, Света Богородица 
е стълбата, чрез която Иисус Христос 
се превъплъщава и слиза при нас, чо-
веците. Нейното предназначение за-
почва да се изпълва, когато по време 
на Благовещение, Архангел Гавраил 
й донася благата вест, че тя е избраната 

да роди Спасителя на човеците.
Всички знаем за положението на 

жената по онова време и  разбираме 
съмненията на Йосиф, когато научава 
от нея голямата вест. Воден от време-
то, същата нощ Йосиф се опитва да из-
бяга, но именно тогава ангел божи се 
явява и му разкрива истината. И ако 
сте забелязали, при рисуването на 
иконата на Рождество Христово, мо-
жем да видим зад Йосиф човек, обле-
чен в черно, който шепне нещо в ухото 
му. Това е начинът, по който иконог-
рафската традиция изобразява този 
момент на съмнение на праведния Йо-
сиф, коeто е имал поради зачатието на 
Света Богородица.

В даровете, които по време на свое-
то поклонение пред младенеца подна-
сят влъхвите – мъдреците, също има 
символика. Те поднасят злато – като на 
цар на царете, ливан – като на пророк 
сред пророците и смирна – като на ве-
лик първосвещеник. Защото именно 
Христос е  онзи пророк, небесен цар 
и първосвещеник, той принесе себе си 
в жертва, за да бъдат изкупени грехо-
вете на човеците.

По своята значимост, празникът 
Рождество Христово е  равнопоста-
вено по значимост с  тържеството на 
тържествата, с  празника на празни-
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ците – Възкресение Христово. Макар 
и Възкресението да е по-тържествено, 
тъй като е завършек на изкуплението 
на човечеството, Рождество Христо-
во е също тъй значимо, тъй като без 
да се роди, той не би страдал и не би 
възкръснал.

За разлика от Възкресение, Рож-
дество Христово навежда на онези 
мисли, които касаят съществуването 
на човека и  разкрива преди всичко 
значението на християнското се-
мейство с  неговата роля на домашна 
църква, в която връзките между жена-
та и мъжа са скрепени въз основата на 
любовта.

Празникът Рождество Христово, 
поради всеобщия радостен трепет на 
очакването да се роди нашият Спаси-
тел, дава указания и  за хранителния 
режим по време на очакването – пос-
тите. Всички знаем, че според прави-
лата на православната църква, от дни-
те на Въведение Богородично, когато 
се чества празникът на християнското 
семейство и на християнската младеж, 
до Игнажден, църквата е  разрешила 
да се яде риба. Това е направено по-
ради и човешката немощ и слабост, 
за да може по този начин всички 
ние да усетим и предвкусим и чрез 

храната радостта от раждането 
на Спасителя.

И  малки, и  големи очакват 
Коледата с нетърпение. Мал-

ките очакват своите пода-
ръци, големите – също. 

И всеки се суети в при-
готвянето на праз-

ничната трапеза, 
в  това какво 

да облече 
и  как-

ви и  колко вкусни неща да сложи на 
трапезата. Това не е ли знак, че поста-
вяме раждането на нашия Спасител на 
заден план? Защото не е важно колко 
скъп и красив подарък ще подарим на 
нашите близки, колко красива рокля 
ще облечем и колко вкусни гозби ще 
сготвим, а  е  важно преди всичко да 
си спомним за всички онези събития, 
които са били свързани с  раждането 
на Иисус Христос и най-вече да се за-
радваме духовно на Рождеството.

За подготовката на трапезата на 
Бъдни вечер има най-различни по-
верия и  традиции. Правилото, което 
е  общозадължително е, че приготве-
ните ястия трябва да бъдат постни, 
защото това е  последният ден, кул-
минацията на очакването. Броят им 
е според възможността на семейство-
то. Не бива да бъдат излишни, защото 
храната не бива да е  в  излишък и  да 
бъде изхвърлена. Суеверието, че ма-
сата не бива да се раздига, за да могат 
мъртвите да хапнат, е  неправилно. 
Душите са при Бог и не се хранят със 
земна храна.

Трапезата се прикадява с тамян. От 
една страна той е символ на божието 
присъствие. Знаем, че в миналото Бог 
не се е разкривал в пълнота на Старо-
заветните праведници и пророци, а се 
е явявал като видение. В голяма част 
от тези видения, които са божии про-
явления и се наричат теофания, Бог се 
е появявал под формата на гъсти об-
лаци от дим, които изпълвали поме-
щенията и това говорело за Неговото 
присъствие.

Тамянът освен това е символ на въз-
дигането на нашата молитва към Него. 
Както пеем в песнопенията: „Както се 
въздига към тебе тамянът, така и на-
шата молитва да бъде възнесена.“

След това най-старшият в  семей-
ството произнася молитва и  всички 
заедно сядат да вечерят – със съот-
ветната любов помежду си. Любовта 
е  причината близките да се съберат 
от близо и далеч и да споделят своите 
и радости, и скърби и да намерят утеха 
в Рождество Христово.

Рождество Христово е  свързано 
с много обичаи, които в своята същ-
ност са весели и игриви. Това са коле-
дуването и  сурвакарството, известни 
по всички краища на нашата родина. 
Дълбоко в себе си, те имат дълбоко ре-
лигиозен аспект и смисъл. Коледарите, 
облечени като пастири са спомен за 
онези весели пастири, които първи са 
узнали за раждането на Спасителя от 
ангела, който се явил и били свидетели 
на ангелската вест. Именно тази блага 
вест те разнасят из всички краища на 
земята. Пастирите – първите свидете-
ли на раждането на Спасителя – раз-
насят благата воля за обич и мир и да 
пребъдва в нашия дом. Затова и поже-
ланията на коледарите и сурвакарите, 
са свързани със здраве и преуспяване.

В  ранното християнство нямало 
установена дата, на която да честваме 
раждането на Спасителя. Тя е устано-
вена по-късно, по времето на импера-
тор Теодосий I Велики, който налага 
християнството като официална рели-
гия в Римската империя. Датата 25 де-
кември е избрана, за да се замести вяр-
ването и почитта към езическия бог на 
слънцето Митра и езическия празник 
на раждането на слънцето. Голямата 
част от православните църкви го чест-
ват на 6 януари, което е свързано с раз-
ликите в грегорианския и юлианския 
календар. Всяка една дата за почитане 
на раждането на Спасителя е правил-
на. 

Елеонора Димитрова, временно управляващ Българското 
посолство в Прага и Константийския епископ Антоний.

 икона „Рождество Христово“, Андрей Рубльов, 14 в.



ГОСпОДНяТА мОЛИТВА
Отче наш, Който си на небесата! Да се свети 

Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде 
Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; 
насъщния ни хляб дай ни днес; и  прости нам 
дълговете ни, както и ние прощаваме на длъж-
ниците си; и не въведи нас в изкушение, но из-
бави ни от лукавия; защото Твое е  царството, 
и силата, и славата вовеки. Амин! (Мат. 6:9–13)

прЕДИ СъН
Дядо господи, прости ме,
моля ти се от душа,
с ум и разум надари ме
да не мога да греша!
дай на мама, дай на тате,
здраве, сила и живот,
мир, любов на всички братя
и добро на наш народ!
Амин!

(Иван Вазов)

ОфИЦИАЛНИ прАзНИЦИ
1 януари

Нова година
3 март

Освобождение на България
13 април

Велики петък
15 и 16 април

Възкресение Христово
1 май

Ден на труда
6 май

Ден на храбростта и Българската 
армия

24 май
Ден на българската просвета 
и култура и на славянската 
писменост

6 септември
Ден на съединението

22 септември
Ден на Независимостта

1 ноември
Ден на народните будители

24 декември
Бъдни вечер

25 и 26 декември
Рождество Христово (Коледа)

ЦърКОВНИ прАзНИЦИ
1 януари

Св. Василий Велики (Василовден)
6 януари

Богоявление (Йордановден)
7 януари

Св. Йоан Кръстител (Ивановден)
2 февруари

Сретение Господне
25 март

Благовещение
15, 16 и 17 април

Възкресение Христово
6 май

Св. вмчк Георги (Гергьовден)
11 май

Св. Кирил и Методий
24 май

Възнесение Господне (Спасовден)
3 юни

Петдесетница
4 юни

Св. Дух
29 юни

Св. апли Петър и Павел 
(Петровден)

20 юли
Св. пророк Илия (Илинден)

6 август
Преображение Господне

15 август
Успение на Пресвета Богородица

8 септември
Рождество на Пресв. Богородица

14 септември
Въздв. На Св. Кръст 
(Кръстовден)

19 октомври
Преп. Йоан рилски Чудотворец

26 октомври
Св. вмчк Димитрий 
(Димитровден)

8 ноември
Събор на архангел Михаил 
(Архангеловден)

21 ноември
Въведение богородично

6 декември
Св. Николай Мирликийски 
(Никулден)

25 декември
Рождество Христово

26 декември
Събор на Пресвета Богородица

27 декември
Св. първомчк и архидякон 
Стефан (Стефановден)

Официални и църковни 
празници





често сме чуВали упРеците на Родители и пРеподаВатели, че „младите днес нищо не знаят и не уме-
ят“, че от Година на Година качестВото на обРазоВанието спада дРастично, че ученици и студенти 
не четат и  не мислят за бъдещето, че... тиРадата обикноВено пРодължаВа пРаВопоРционално на 
ВъзРастта на „лектоРа“ и неизменно заВъРшВа с „ние едно ВРеме какВи бяхме, а те сеГа...?“ дали обаче 
тези укоРи са следстВие от задълбочени изследВания сРед младите хоРа, или са пРосто „жалба за 
младост“ на няколко поколения, които не са имали днешните Възможности за изяВа и Реализа-
ция? и не пРаВим ли често пРибъРзани обобщения?

П риятно ми е да ви представим 
на страниците на списанието 

двама студенти, които опровергават 
в  пълна степен горните твърдения. 
Отличници още от Българското учи-
лище в  Прага, двамата завършват 
с  пълно отличие бакалавърската си 
степен, защитават (отново с  отлич-
на оценка!) дипломните си работи 
и продължават с магистратури спе-
циалностите си. Това, което впечат-
лява, е  трудолюбието и  усърдието, 
с което работят. И скромността – ка-
чество, което все по-малко се среща 
(и  цени)! Нали, някак си, всички 
искаме да изпъкнем, да направим 
впечатление в  това динамично вре-
ме, и  неусетно хиперболизираме 
и  най-дребните си постижения; за 
всяка идея се говори като за „про-
ект“, произведения на изкуството 
с неясен замисъл се наричат „инста-
лация“, а програмите ни са запълне-
ни с „мийтинг“, „хепънинг“ и „пър-
форманс“!

Николай и  Ивайло не се вели-
чаят и не говорят за успеха си като 
за нещо изключително, а тъкмо об-
ратното – той е  естествен резултат 
от положените усилия и  годините, 
в  които без да се отказват, са усво-
явали знания и умения. Отличният 
им успех не ги е направил горделиви 
и самовлюбени, а отговорни и реше-
ни със също толкова старание и тър-
пение да продължат напред.

Вероятно забелязахте, че през ця-
лото време говоря в  множествено 
число. Да, и  причината е  „видима“ 
– момчетата са близнаци, израсна-
ли в  сплотено семейство (баща им 
е  известният художник и  илюстра-
тор Борис Бранков, а майка им, Еми-
лия Стаматова-Бранкова, е филолог 
и  преводач) и  много често ще ги 
срещнете заедно. Вероятно поради 

това пожелаха отговорите на мои-
те въпроси да бъдат от името и  на 
двамата, отново скромно избягвай-
ки да се шуми около успеха им. Но, 
помнете ми думата, след няколко 
години, сигурна съм, ще срещаме 
имената им сред тези на преуспелите 
българи в чужбина! Защото „круш-
ката не пада по-далече от дървото“, 
и дори и да е в чужбина, „върбата не 
ще роди лимони“! И  когато ридаем 
какви плодове сме пожънали, е май 
по-добре да се замислим какво дър-
во сме посадили!

Ивайло, Ники, и  двамата сте 
изключително скромни и не обича-
те да се говори за постиженията 
ви. Чувствате ли се успели българи 
в чужбина?

Успели? На нашата възраст 
е твърде рано да се говори за успех – 
ако говорим за успех като професио-
нална реализация. Бъдещите 15–20 
години ще покажат дали сме успели.

Знам, че отличните ви резул-
тати са свързани с  много труд 
и  положени усилия. Каква все пак 
е  цената? Кои са нещата, които 
всеки от вас е пожертвал в името 
на това представяне?

Най-много сме жертвали свобод-
ното си време, тъй като нашите спе-
циалности изискват изключителен 
труд, постоянство и търпение.

Винаги сте били заедно, как се 
случи, че избрахте различни специ-
алности? Нямаше ли сърдити?

Ние и сега сме заедно и си помага-
ме. Що се отнася до избора на специ-
алностите ни, макар да сме близна-
ци, имаме и различни интереси, така 
че всеки от нас сам реши какво иска 
да учи в университета.

Семейството ви е много задруж-
но и  сплотено. Каква е  ролята на 
родителите за правилния избор на 
детето и доколко нещата зависят 
от самото него?

Смятаме, че нещата зависят глав-
но от желанията и предпочитанията 
на самото дете. Естествено, добрите 
родители ще го посъветват и  под-
крепят морално.

Баща ви е  художник, вие също 
рисувате. Обмисляли ли сте идея-
та да наследите неговата профе-
сия?

Нашите специалности изискват 
пространствено мислене, рисува-
не и  дизайн, графично изразяване 
и творчество, така че малко или по-
вече, сме наследили нещо от профе-
сията на баща ни.

А  какви качества сте наследи-
ли от майка ви, която е  филолог 
и преводач?

От нея сме наследили усета към 
езиците, умението да пишем и да се 
изразяваме добре, дори да превеж-
даме – неща задължителни за наше-
то следване при изготвяне на курсо-
ви работи, презентации и др.

Възпитаници сте на БСОУ „Д-р 
Петър Берон“ в Прага. Защо избра-
хте българското средно образова-
ние и  как отчитате предимства-
та и недостатъците му, след като 
можете да направите съпоставка 
с  нивото на състудентите си, за-
вършили чешки средни училища?

Трудно можем да сравняваме 
българското и  чешкото училище, 
защото не сме запознати с  начина 
на преподаване в чешките училища. 
Но смятаме, че обучението на роден 
език има поне за нас голямо значе-

За крушката и дървото
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ние, защото когато човек на опре-
делена възраст има добра основа на 
родния си език, възможностите за 
сравнение и работа с чуждия език са 
по-големи.

Как състудентите ви приемат 
факта, че сте българи, при това 
отлични студенти? Имате ли при-
ятели сред тях или се чувствате 
изолирани? Случвало ли се е  да ви 
завиждат?

В  университета сме приети съв-
сем нормално. Имаме приятели 
и колеги, не се чувстваме изолирани. 
Помагаме си, разменяме информа-
ция, работим заедно над съвместни 
семинарни работи и проекти.

Вие сте от хората, които оби-
чат „тихо“ Родината си, без да се 
бият в  гърдите, че са патриоти. 
Имате ли планове да се върнете 
и работите в България? Имате ли 
някакви предложения в тази насо-
ка?

Що се отнася до бъдещето, то все 
още е  много далеч за нас, чакат ни 
две години следване за магистърска 

степен, след това може би 3–4 годи-
ни аспирантура, специализации... 
В коя страна и на кой континент ще 
се реализираме впоследствие, сигур-
но е написано някъде в звездите... 

ВИзИтКИ „ОтКРИйте РазлИКИте“:
Ивайло Бранков
Възраст: 23 години
Зодия: Лъв
Средно образование: БСОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Прага
Висше образование: Чешки Технически Университет в Прага
Факултет: Факултет по машиностроене
Специалност: Транспортна техника
Бакалавърска степен – 2011
Дипломна работа: „Осемцилиндров двигател“
Обучение за магистърска степен: от септември 2011, същата специалност
Любима книга: „Бай Ганьо“, А. Константинов
Филм: криминалета
Музикален жанр: Рок и поп
Изкуство: Графика
Други интереси: Компютърни технологии

Николай Бранков
Възраст: 23 години
Зодия: Лъв
Средно образование: БСОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Прага
Висше образование: Чешки Технически Университет в Прага
Факултет: Строителен факултет
Специалност: Архитектура и строителство
Бакалавърска степен – 2011
Дипломна работа: „Проект на еднофамилна къща“
Обучение за магистърска степен: от септември 2011, същата специалност
Любима книга: „Железният светилник“, Д. Талев
Филм: Исторически
Музикален жанр: Рок и поп
Изкуство: Графика
Други интереси: Дизайн

http://www.bgschool.eu

Ивайло. Николай..
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Б огатата експозиция от художест-
вени творби, вдъхновени от при-

ближаващите коледни празници, беше 
подредена в  галерията на БКИ. В  на-
чалото на вернисажа, директорът на 
Българското училище, Еленко Начев, 
изрази своята радост и удовлетворение 
от уникалната инициатива, която цели 
да представи разнообразните коледни 
и семейни традиции на всяка от стра-
ните-участнички през погледа на де-
цата. Елеонора Димитрова, временно 
управляващ посолството на България, 
поздрави присъстващите, изрази ис-
крено възхищение от красивата експо-
зиция и изрази увереността си, че фес-
тивалът ще се превърне в традиция.

В заключение на кратката официал-
на програма бяха раздадени подаръци 
на всички участници и грамоти за вся-

ко училище-участник, които Еленко 
Начев тържествено връчи на директо-
рите на съответните училища.

За веселото празнично настроение 
в  залата допринесе и  вокална група 
„Лира“ към Българското училище, коя-
то изпълни фолклорната песен „Радо, 
мари Радо“ и популярната коледна пе-
сен „Звънят звънчета“, изпълнена на 
английски, чешки и български език.

След това вниманието се насочи 
към изложените творби. Като зимен 
калейдоскоп се редуваха пъстрите ри-
сунки на Мартин от 1-ви клас, на Паула 
от 2-ри клас, на Филип и  Емилия от 
5-ти клас, на Денис, Георги и Маргари-
та от 6-ти клас, на Каролина и Реджеб 
от 7-ми клас и на Кирил и Теодора от 
8-ми клас. А заедно с тях и триизмер-
ната пространствена композиция, изо-

бразяваща Рождество Христово – дело 
на Кирил от 8-ми клас, колоритните 
български сурвачки, както и  ангелите 
и  тримата крале на чешките деца. От 
всички творби лъхаше красотата на бе-
лоснежната зима – с истинския блясък 
на коледното настроение, с усещането 
за празник и детски усмивки. 

ТрЕВОжНО
Господи! – въздъхнах, аз, веднъж.
И гласът ми чу се на шир и длъж.
Но уви Господ не ме чу,
а раната продължаваше да кърви. 
Виках, аз, часове и дни,
виках и гледах безбройните звезди. 

Ни звук, ни картина! Сякаш
напразно изпъвах гласните си струни. 
Чувах само тишината гадна. 
А сърцето ми бе изтръгнато,
някой го открадна, а може би само си падна. 
Душата ми – и тя избяга, 
тръгна да го търси и в пространството остана. 
Вярата – и тя замина заедно с щастието и любовта,
трите хванали се за ръка. Че за какво са ми,
когато нямам ни сърце, ни душа?

Но ти не се тревожи! 
Аз и така съм си добре,
в една ръка марихуана, а в другата – кафе... 

НАДЕжДАТА умИрА
Любовна мисъл, 
като цвете пак разцъфва, 
но с тъмни като катран листа. 
Цветето след миг изсъхва в бистра самота. 
 
От една страна си ти с усмивка,
като коприна нежна,
а света през твоите очи
така красив изглежда. 
От другата страна, аз, стоя,
а любовта в мен напира, чак ще полетя ... 
 
Любов гореща, бурна, непоносима,
толкова чиста, дори ненаранима.
Но сладост или болка е се чудя? 
Да те обичам толкова силно,
че да се погубя ... 
Сега разбирам, че съм рицар,
но без сърце – то тупти в твоите ръце.
 
Стоим и си говорим, 
изведнъж гръм удари,
усетих как отвътре ме запали. 
Изведнъж разбирам, 
че приятел ме наричаш
и надеждата умира,
че някога ще ме обичаш...

поРедната изяВа на учениците от бълГаРското училище бе междунаРодният фестиВал за детско 
тВоРчестВо на тема „коледа, моето семейстВо, моята Родина“, оРГанизиРан съВместно с бълГаРски-
ят култуРен институт В пРаГа. със сВои тВоРби ВъВ фестиВала участВаха деца от междунаРодните 
училища В пРаГа: немското училище, училището към посолстВото на Руската федеРация, японско-
то училище, укРаинското училище, чешкото училище Náměstí svobody и бълГаРското училище.

В творчеството на един от големите наши писатели попаднах на определението „саморасляци“. Не знам 
по-точен израз за творчество, което няма нужда от насърчаване (или, недай Боже, „облагородяване“) 
и което щедро блика самó, защото авторът има нужда да изрази нещо – болка и радост, мъка и щастие, 
с една дума – себе си, вечният и търсещ човешки дух, неспокойно бродещ с щастливи или изранени нозе.
Такава е и поезията на Петър от Българското училище, която публикуваме с желание и уважение.

Коледа през детските очи
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В   програмата участваха Мария, 
Тони, Петър и Дарин (11.клас), 

Силвана (10.клас), Тансу, Стефан 
и Кристиан (9.клас), Иванина, Ния, 
Кемалие и  Кирил (8.клас), Габриел 
(7.клас), Маргарита (6.клас) и Никол 
(5.клас). Сценарият и  постановката 
бяха дело на Светла Болчева, мулти-
медийната презентация – на Светла 
Болчева и Александра Дончева, а по-
становката на „Мързелан и  Мързе-
ланка“ – на Светлана Васева.

Водещите Иванина и  Кристиан 
откриха тържеството с  вълнуващи 
думи, като подчертаха значението 
на поетичното изкуство за младите 

хора днес. Поезията е  вечна, както 
са вечни светлината, музиката и лю-
бовта.

След клипа на „Тежък характер“, 
на неповторимата Йорданка Хри-
стова, започна представянето на 
шестимата поети – със синтезирано 
експозе на житейската и творческа-
та им биография, снимки, клипове 
и най-важното – с прочувствени ре-
цитации на любими техни стихотво-
рения. Прозвучаха „Да съм слънчево 
момиче“, „Лятото изтече“ и  „Зимна 
ваканция“ от Петя Дубарова с изра-
зителните гласове на Ива, Ния и Ке-
малие, а  внушенията на „Доброта“ 
бяха съпътствани от музикалното 
изпълнение на вокалната ни група 
с ръководител г-н Моравенов.

Копнежите по завръщането към 
топлия уют на детството, на рода 
и  щастливите спомени бяха преда-
дени от Кирил, Стефан и  Кристиан 
чрез стихотворенията „Да се завър-
неш в бащината къща“, „Помниш ли, 
помниш ли...“, „Черна песен“, „Аз ис-
кам да те помня все така...“. Болката 
и примирението на „Сиротна песен“ 
пресъздадоха Дарин и Петър, които 

се вживяха и в тържествения патос 
на „Cor cordium“ от Теодор Траянов 
и  в  донкихотовската същност на 
Асен Разцветников и  баладичната 
му съпричастност от „Жертвени 
клади“.

Жизнерадостно оживление внесе 
артистичното изпълнение на забав-
ната и  поучителна приказка „До-
брите стопани“ („Мързелан и Мър-
зеланка“) от Маргарита, Никол 
и Габриел.

Последва мултимедийната пре-
зентация на Блага Димитрова. Ней-
ните мъдри прозрения за любовта 
и отговорността на жената в съвре-
менния свят („Дълъг беше моят път 
до тебе“, „Сама жена на път“) бяха 
изказани с  изящество и  сдържана 
нежност от Силвана и Мария.

Заключителната част на програ-
мата беше предоставена на Миряна 
Башева. Поетичните й  внушения 
от „Тежък характер“, „Безнадежден 
случай“, „Булевардът“, „Да е  лято“ 
заредиха публиката с  очарования-
та и  трепетите на модерната душа, 
устремена към порива на изуми-
телното „Дано“. Последната творба 
зазвуча като песен на цялото учили-
ще, одухотворено от поезия, музика, 
любов и доброта.

Празникът на Българската по-
езия не само „ни завърна в  бащи-
ната къща“, но се превърна и в път 
към самите нас, към изстраданата 
взаимност и  към бленуваната хар-
мония на времето – сега и във веч-
ността. 

пРазникът на бълГаРската по-
езия, осъщестВен от учени-
ците на бсоу „д-Р петъР беРон“, 
пРедстаВи шест бълГаРски по-
ети, чиито сВетли Годишнини 
отбелязВаме пРез тази учебна 
Година: димчо дебеляноВ, те-
одоР тРаяноВ, асен РазцВет-
никоВ, блаГа димитРоВа, петя 
дубаРоВа и  миРяна башеВа. 
идеята се Роди спонтанно, ВъВ 
ВРъзка с  устаноВената от ня-
колко Години тРадиция бъл-
ГаРският език и  литеРатуРа да 
бъдат честВани като ежеГоден 
училищен пРазник.

„Да се завърнеш  
в бащината къща“
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Чук, чук, чук,
Дядо Коледа е тук!
До вратата – ей го чака,
и с тояга трака, трака!
Стар е, бял е като сняг,
но на гости ще е пак.
Подранил е като лани
носи цял чувал със армагани.

Анатоли Аврамов, IV клас

на 22 декемВРи, бълГаРското училище В пРаГа пожела Весела коледа на Всички Гости на тъРже-
стВото и на базаРа, които се бяха събРали В салона и актоВата зала на училището.

Весела Коледа
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Н а 15-ти ноември в  „Лилавия 
салон“ на Чешкия център 

в  София се събраха почитатели на 
чешката литература, изкуствоведи, 
художници, архитекти, театроведи, 

журналисти, студенти-бохемисти 
и  техни преподаватели, защото 
името на магьосника на словото 
вече е  познато на българските чи-
татели от публикации на негови 

творби в сборници и периодичния 
печат.

Поетесата-журналистка Силвия 
Чолева и литературният критик Ми-
тко Новков представиха новоизлез-
лите книги на Михал Айваз, темпе-
раментно споделиха впечатленията 
и  мислите си, възникнали под вли-
яние на прочетеното и не по-малко 
темпераментно дискутираха заедно 
с автора и публиката на тема що е то 
художествено произведение и  как 
възниква. Преводачката, Маргари-
та Кюркчиева заяви, че ще остане 
вярна на „своя“ автор и вече се под-
готвя за превод на новоизлязлата му 
повест „Люксембургската градина“.

Писателят гостува и  в  Пловдив-
ския университет на студентите-
бохемисти, които не за първи път 
се срещат с  майстори на чешката 
художествена реч. Те вече познават 
Ева Кантуркова и  Ян Яндоурек, за 
посрещането на Михал Айваз бяха 
подготвили куп въпроси и само не-
умолимият часовник, който ги при-
зова за следващата редовна лекция, 
прекъсна интересния разговор меж-
ду автора и бъдещите му преводачи. 
Мил подарък поднесе на госта д-р 
Жоржета Чолакова, професор и зам. 
ректор на университета. Тя го изне-
нада с  превода си на негово стихо-
творение, което бе прочетено в ори-
гинал и  в  превод и  стана повод за 
оживена дискусия на тема иносказа-
телното в литературната творба.

Изненада в гостуването на Михал 
Айваз беше повишеният интерес 
към чешката белетристика, проявен 
от габровската културна общест-
веност. В  Габрово развива дейност 
сдружението „Приятели на Чехия“. 
В него членуват абсолвенти на чеш-
ки висши учебни заведения и чита-
тели, изкушени от прочетените до-
сега произведения на чешки автори, 
от изложби, гостуващи в  града със 
съдействието на Чешкия културен 
център в София и от други прояви, 
дали възможност за допир с чешка-
та култура. Този път програмата на 
посещението се различаваше от пре-
дишните две. В България не е твърде 
популярно така нареченото „автор-
ско четене“, особено от страна на 
чуждестранни писатели. Тази форма 
на популяризация на художестве-
ни творби бе представена за първи 
път пред многобройните домакини: 
авторът прочете в  оригинал откъс 

не се случВа често В  течение 
на една календаРна Година 
да излязат В  пРеВод на бъл-
ГаРски език тРи книГи от един 
чешки аВтоР. тази Година тоВа 
се случи! най-напРед В  изда-
телстВо „еРГо“ излезе обемис-
тият Роман на майстоРа на 
пеРото „пътуВане на юГ“ В пРе-
Вод на маРГаРита кюРкчие-
Ва. и  пак В  неин пРеВод изле-
зе В  издателстВо „паноРама 
плюс“обаятелната поетично-
философска импРесия „пет-
десет и  пет ГРада“. под печат 
В  момента е  Романът „дРуГият 
ГРад“ В  пРеВод на добРомиР 
ГРиГоРоВ.

Михал Айваз 
в България
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от своя роман, а  Мария Кюркчиева 
прочете превода на същия откъс. 
Проведе се оживен разговор, писа-
телят разказа как се раждат идеите 
и сюжетите на творбите му, как про-
изведенията му се разрастват, поня-
кога „не по волята“ на техния автор, 
колко често героите са „непослуш-
ни“ и  с  поведението си изненадват 
дори своя творец. Радушното по-
срещане приключи с гореща покана 
и  настояване за ново посещение на 
Михал Айваз в Габрово.

И това не е изненадващо. В семей-
ната история на госта има епизод, 
свързан с  пребиваването на баща 
му в България при бягството му от 
Кавказ след събитията през 1919 го-
дина. Но далече по-привлекателни 
за читателите са вълшебните редове, 
написани от поета, белетриста, фи-
лософа, есеиста, теоретика Михал 
Айваз.

Обемистият роман „Пътуване на 
юг“ е  решен като разказ в  разказа 
и  илюстрира авторовата мисъл, че 
художественото произведение ни-
кога не свършва, че дори излиза от 
рамките на един жанр и преминава 
в  друг. В  безброй разкази, взаимно 
преплетени като в калейдоскоп, на-
ред с хората се появяват като дейст-
ващи лица демони и  роботи, Кан-
товата „Критика на чистия разум“ 
е  представена като балет, Kабалата 
– като комикс и екшън, таоизмът – 
като сайънс фикшън. Не е спестена 
иронията спрямо американските 
трилъри. С изискан хумор, който по-
някога кара усмивката на читателя 
да замръзне, се разказва как с умела 
манипулация един несъществуващ 
проблем се превръща в  сериозен 
национален политически въпрос. 
В  повествованието е  вмъкнат цял 
роман, чийто текст е изписан с огъ-
ната тел. Основните протагонисти 
пътуват на Юг, пътуват към себе си, 
а пътят им рисува върху картата на 

цяла Европа един огромен йерог-
лиф, който им помага да намерят 
собственото си Аз.

В поетичното есе „Петдесет и пет 
града“ авторът разсъждава как чо-
векът и  градът се оформят взаим-
но чрез паметта, очите, думите и се 

превръщат в  един общ организъм.
Колкото и  да са различни двете 

произведения по обем и структура, 
обединява ги голямото майсторство 
на създателя им, а  читателите вече 
очакват нови преводи на творби от 
Михал Айваз. 

МИХал айВаз
(30.X.1949 г., Прага) е  чешки 
поет, писател, есеист, философ 
и  преводач (от немски език), 
представител на т.нар. магиче-
ски реализъм в  съвременната 
сайънс-фикшън литература.
Произхожда от семейството на 
кавказки емигрант – химик 
и  преводач. Завършва специ-
алността чешки език и  есте-
тика в  Карловия университет 
в  Прага. След дипломирането 
през 1974 г. почти двайсет го-
дини упражнява работнически 
професии – иконом, нощен 

пазач, работник в предприятието „Водопроводи и канализация“. По-късно, като редактор и по-
стоянен сътрудник на в-к „Литерарни новини „ дава предимство на свободната практика.
Първата му издадена творба е сборник с поезия (1989 г.). В творчеството му има много символи-
ка. Произведенията му се отличават с определена игривост, която олекотява философските теми, 
но от това те не губят сериозността си, а присъщата естествена митологичност и магичност на 
текстовете е съхранена.
От 2003 г. Михал Айваз работи в Центъра за теоретични изследвания към Академията на науките 
и Карловия университет.
Той е един от първите истински представители на магическия реализъм и на жанра урбан фанта-
зи в чешката литература.
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П редставлението беше поверено 
в опитните ръце на театъра на 

Марка Микова, който пътува и рад-
ва децата от детски градини, начални 
училища и дори болници. Късичките 
му, хумористични постановки имат 
съвременен текст и  разчитат на от-
клика и реакцията на децата.

В Дома на малцинствата малките 
зрители бяха посрещнати с  щипки 
и връвчица за пране, на което „бяха 
проснати“ за пуловерчетата и  ри-
зките си и полюлявани от песнички, 
докато изсъхнат. Последва приказ-
ката „Козунак за мацки“ и  накрая 
малчуганите станаха свидетели на 
истинско чудо, по време на което 
сива и  невзрачна пещера се пре-
върна в център на света, скривайки 
в утробите си новородено момченце 
и посрещаща тримата източни влъ-
хви, дошли да му се поклонят.

В  края на празненството за де-

цата бяха органи-
зирани игри и  при-
готвен богат бюфет 
от „хлебички“ и  ба-
нички, който зарад-
ва не само тях, но 
и  поизгладнелите 
през дългия ден те-
хни родители. Мал-
чуганите освен това 
получиха торбички 
с  лакомства – кои-
то стартираха със 
сигурност много 
дългата поредица от 
коледни подаръци.

Единствената за-
бележка към глав-
ния организатор, 
Мариана Новотна, 
председател на „Българска беседа“, 
остава без промяна: ако отдели по-
вече внимание на подходяща раз-

гласа, ще зарадва със свежите си 
и непретенциозни хрумвания много 
повече хора. 

В текста на Светото писание, 
определен да се чете на Задуш-

ница, между другото се казва: „Да се 
поклоним и да се помолим, за да им 
се прости всяко волно и неволно пре-
грешение!“ Това е  смисълът на този 
ден и  точно това направиха всички 
онези, които на 4 ноември се събраха 
в Българския дом в Прага, за да по-
четат Голяма Задушница и да се по-
молят за душите на своите починали.

Според преданието, на Задушни-
ца Господ пуска душите да посетят 
своите близки. Можем да парафра-
зираме друг текст от Светото писа-
ние и  да кажем, че са благословени 
онези, които вярват, че на този ден 
техните починали близки са с  тях. 
Независимо обаче от това кой и кол-
ко вярва, повечето хора я почитат и 
с готовност спазват традицията.

Панихидата в Българския дом от-
служи отец Пламен. В  уводните си 
думи той разказа колоритна случ-

ка, която ни връща 
в далечното минало 
на зараждането на 
християнството: не-
гов приятел, който 
през лятото бил на 
екскурзия в  Сици-
лия, посетил голе-
мите и  известни – 
втори по слава след 
римските – местни 
катакомби. Докато 
по време на разход-
ката разглеждали 
гробовете на пър-
вите християни, на-
правило им впечат-
ление, че на плочите, с  които били 
покрити покойниците, имало три 
вдлъбнатини. Запитали екскурзо-
водката за какво са служили и тя им 
обяснила, че по този начин първите 
християни са контактували с покой-
ниците – носели със себе си храна, 

която поставяли във вдлъбнатин-
ките. Своеобразното жертвопри-
ношение им е  носело чувството на 
сближаване с  мъртвите. Явно е, че 
обрядът е запазен и до днес в тради-
циите на Българската православна 
църква. 

на 2 декемВРи, пРедВкусВайки духа и непоВтоРимото настРоение на РождестВо хРистоВо, ГРаж-
данско сдРужение „бълГаРска беседа“ покани Всички желаещи деца и техните майки и таткоВци 
на детско коледно тъРжестВо В дома на малцинстВата В пРаГа.

Коледен театър за най-малките

Да се поклоним и да се помолим!
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С редствата, които именитите 
дами събират по време на база-

ра, се предават в общ, благотворите-
лен фонд, от който после се разделят 
между различни фондации. През 
тази година, щандът на Българското 
посолство в Прага предаде в общия 
фонд 7500 кр. Главни участници 
в базара бяха Емил Димов, предста-
вител на „Рефан“ и  Филип Танев, 
вносител на вина, фирма „Провайн“. 
В разговор за списанието, Филип Та-
нев подчерта, че представя и  други 
вносители – като магазин „Тракия“ 
на улица „Владиславова“, от който 
е  взел лютенички, луканки, сирене 
и подправки.

Светла Янчева, съветник СТИВ 
в Българското посолство обобщи, че 
интересът на купувачите се е  насо-
чил към коняк „Плиска“, виното, ро-
зовата вода на „Рефан“ и чубрицата 
– от ароматичната родна подправка 
били продадени над 100 бр.

По време на базара стана въпрос 
за недостатъчната реклама на бъл-
гарските вина, което е  задача и  по-
литика на Винарските камари на 
всяка държава. С  цел подобряване 
на имиджа, те организират промо-
ции и  презентации и  финансират 
представянето на производителите. 
За съжаление, българската Нацио-
нална лозаро-винарска камара не го 
прави и чешкото общество е свикна-
ло, че българските вина са качестве-
ни, но евтини, което в днешно време 
е на практика невъзможно. 

както Всяка Година, блаГотВоРителният коледен базаР на дами-
те от дипломатическия коРпус В чехия се състоя В хотел „хил-
тън“. дали поРади Ранната дата – 13 ноемВРи, или поРади дРуГа 
пРичина, но тази Година неГоВата патРонка, лиВия клаусоВа, 
отсъстВаше. което не попРечи на онези, които искаха да си на-
пазаРуВат за коледа, да се наРедят В стРойна опашка пРед ВРа-
тите полоВин час пРеди отВаРянето.

В „Хилтън“ без Клаусова

Б Държавниците от световен ма-
щаб, тълпите от хора и официал-

ното погребение в катедралата „Свети 
Вит“ (чест, каквато не е била оказана 
и  на Т. Г. Масарик) показаха съвсем 
ясно, че на 18 декември си отиде една 
от големите личности в съвременната 
световна история.

От българска страна пристигнаха 
да почетат Вацлав Хавел „сините пре-
зиденти“ Петър Стоянов и Желю Же-
лев, както и настоящият министър на 
външните работи, Николай Младенов.

„Вацлав Хавел беше символ на неж-
ните революции“ – коментира пред 
„Дарик радио“ Желю Желев. По ду-
мите му, той е един от малкото евро-
пейски политици, които са успели да 

променят Източна Европа без насилие 
и  затова завинаги ще остане символ 
на нежните революции. „Не случайно 
през цялата тази година хора, които 
оглавяваха революционни демокра-

тични движения в арабския свят, не-
прекъснато се интересуваха и  позо-
ваваха на нежните революции. И  за 
вбъдеще това ще се получава“, каза 
още Желев. 

Светът се сбогува с Вацлав Хавел
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М айка ми, Соня Сенова, по 
баща Димова, е  родена на 

9.III.1928 г. в  село Любимец. Баща 
й, Иван Димов, бил средношколски 
учител, а майката, Елисавета Димова, 
домакиня. Майка ми завършва осми 
клас в Девическата гимназия в Стара 
Загора, където живее при брата на 
баща си, Христо Димов. През 1947 г. 
решава да следва медицина и заедно 
с Лидия Циганкова и Делчо Иванов 
заминава за Чехословакия.

В първи курс се запознава с баща 
ми, Камил Реслер, също студент по 
медицина. Аз, Елишка, съм родена 
на 17.II.1949 г. Когато съм станала на 
9 месеца, родителите ми са ме изпра-
тили със самолет при дядо и  баба. 
С  тях живях до навършването на 
шест години, за да може майка ми да 
завърши следването си. През 60-те 
години тя продължи специализаци-
ята си в Пилзен – стоматология. Го-
дина след моето раждане, родители-
те ми се развеждат. В  продължение 
на няколко години живеехме с май-
ка ми сами, докато през 1959 г. тя се 
омъжи за втория ми баща, Махендер 
Сена. През 1964 г. се роди брат ми, 
Амрит Сен.

В  продължение на дълги години 
майка ми работеше като зъболе-
кар в  поликлиниките в  кварталите 

„Жижков“, „Бржевнов“ и „Шпейхар“. 
На практика всички уикенди, Коледа 
и  Нова година прекарваше в  спеш-
ните отделения в различни болници. 
Обичаше професията си и помагаше 
и лекуваше много сънародници, кои-
то, както разбирам, си спомнят за нея 
с благодарност до днес.

През 1997 г., малко след навърш-
ване на 70-ия й юбилей, майка забо-
ля от Синдрома на Сьогрен – опасно 
хронично възпалително автоимунно 
заболяване, в следствие на което ос-
лепя. Претърпя 26 операции на очи-
те. Имаше един период, през който 
отново виждаше, но напредването 
на болестта не можеше да бъде спря-
но. Страдаше от силни болки и беше 
в постоянен контакт с Отделението 
за силни болки.

Не беше възможно да живее сама. 
Известно време живя с мен и моето 
семейство, а последните три години 
в  Дом за възрастни със засегнато 
зрение. Имаше по-спокойни пе-
риоди, когато състоянието й  беше 
стабилизирано. В  такива моменти 
внимателно следеше събитията на 
политическата сцена.

Мозъкът й  остана неувреден до 
последния момент, но живот без ра-
бота, в слепота, утежнен от болка, не 
я радваше. През последните три сед-

мици постоянно се оплакваше. Спря 
да се храни. Посещавах я всеки ден 
и й готвех български ястия – онези, 
които обичаше и с които беше свик-
нала.

Последни, ден преди смъртта й, 
с нея говориха съпругът ми Вацлав 
и  отец Пламен Тодоров. Отиде си 
тихо, на 1 ноември, в присъствието 
на медицинска сестра от Дома. За 
нея смъртта беше освобождение. 

Почивай в мир, мамо!
Елишка Троянова

Б арух Бернщайн е  роден през 
1924 г. в  София. По време на 

Втората световна война се включва 

в  нелегалното антифашистко дви-
жение, по-късно става партизанин. 
До 1945 г. воюва като доброволец 
в Югославия.

След войната, през 1947 г., прис-
тига в  Чехословакия, за да продъл-
жи образованието си и  записва 
специалността машинен инженер. 
Почти веднага се запознава с  бъде-
щата си съпруга Алена, която след-
ва медицина и през 1949 г. сключват 
брак. И  двамата произхождат от 
многодетни семейства – тя е  шеста 
от седем деца, а той е първо от чети-
ри. И двамата са последни от братя-
та и сестрите си.

През целия си живот пътуват 
из Европа и до България. С време-
то пътуванията намаляват, но за 
щастие техниката напредва и  бла-
годарение на вездесъщи програми 
като Skype, семейство Бернщайн 
ежедневно разговарят с  близките 
и приятелите си в Чехия, България 
и Израел.

Алена и  Барух Бернщайн имат 
четири деца – Ева, Ору, Максим 
и Саша, внуци и правнуци.

Снимката на страницата е  от 
2009 г., от празнуването на диаман-
тената сватба на съпрузите Берн-
щайн. 

На 1 ноември почина д-р Соня Сенова

На 16.11.2011 г., тихо, в съня си, в своя дом 
в Прага, почина Барух Израел Бернщайн.
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Н а древния арамейски език – 
езикът, на който е  говорил 

Иисус Христос, вместо „Отивам 
в  Йерусалим“ казвали „Изкачвам 
се в Йерусалим“. И не само, защото 
градът е съграден върху хълм, кой-
то настина трябва да бъде изкачен. 
Казват, че Йерусалим е  мястото, 
където човек е  най-близо до Бога. 
А приближаването към Него винаги 
е  свързано с човешкото извисяване 
и изкачването на душата нагоре към 
Създателя.

Старият Йерусалим е  основан 
от цар Давид преди повече от 3000 
години. Хоризонтът е  отрупан със 
средновековни укрепления и  кули, 
рушащи се останки от римско 
и  арабско време. Около него има 
долини и  склонове, превърнати 
в  просторни, зелени морави. Спо-
ред преданията, при цар Давид той 
се нарича Йевус. На арабски език 
името му е  ал-Кудс, което означава 
„свещен“. От дълбока древност е на-
ричен „пъп“ и  „център“ на света. 
В различно време е бил владение на 

Юдейското царство, държавата на 
Александър Македонски, Римската 
империя, Византия, Арабския хали-
фат, кръстоносците, татаро-монго-
лите, мамелюците, Османската им-
перия и Британската империя.

Старите крепостни стени са про-
рязани от седем порти. Шест от тях 
са отворени денонощно. Седмата, 
Златната порта, е зазидана. През нея, 
яздейки бяло магаре, е влязъл Спаси-
телят. Според едно предание, визан-
тийският император Ираклий запо-
вядал да я зазидат, след като внесъл 
през нея възвърнатия Свети кръст 
– за да не тъпче никой друг святото 
мястото с  нозете си. Според друго 
предание, портата зазидал Сюлейман 
Велики – за да не се сбъдне вярването 
на християните, че в Съдния ден през 
тези порти отново ще влезе Спаси-
телят. Пред Златната порта се нами-
ра най-скъпо струващото гробище 
в  света, тъй като евреите вярват, че 
в  Деня на Страшния съд ще бъдат 
възкресени най-напред юдеите, по-
гребани пред Златната порта.

Точно срещу Златната порта, от 
другата страна на долината, се на-
мира Гетсиманската градина. Тук 
е гробът на Света Богородица. Голя-
мо стълбище отвежда в подземието 
на храма, където е каменното ложе, 
приело тялото на Божията майка. 
Според преданието, оттук то е  ка-
чено на небето и отново съединено 
с душата й. Зад гроба, който е и цър-
ковен олтар, е  поставена чудотвор-
ната икона „Св. Богородица Йеруса-
лимска“.

Най-вълнуващият за христия-
ните маршрут безспорно започва 
при някогашната римска крепост 
Антония – до Лъвската порта. Тук, 
след бичуването на Спасителя, Пи-
лат си измива ръцете и го осъжда на 
смърт. На това място се издига храм, 
в  чийто купол е  изобразен голям 
трънен венец – спомен за Христо-
вите страдания. Оттук започва „Виа 
долороса“ – „Пътят на Страданието“ 
или „Пътят на Кръста“. Това е тясна, 
каменна улица, често преминаваща 
в стълбища, осеяна със сергии и ма-
газинчета, а между тях – параклиси 
и църкви, бележещи местата, където 
е  спирал Христос по пътя към Гол-
гота.

Заветната цел на поклонника-
християнин е Божи гроб. Евангели-
ето разказва, че Иисус е  погребан 
набързо в гробницата, която Йосиф 
Ариматейски приготвил за себе си. 
Църквата на Божи гроб представля-
ва огромен храмов комплекс, побрал 
хълма Голгота, гроба Господен и хра-
мовете на различни християнски из-
поведания – православни, католици, 
арменци, копти. Основната част от 
храма има кръгла форма – сим-
вол на безкрайността на Вселената. 
В центъра е Гробът Господен – оли-
цетворение на самия Бог, Творецът 
в  центъра на цялото си Творение. 
Куполът, който се издига над ротон-
дата и Божи гроб, е наричан омфлос 
– т.е. пъп, и всички християни смя-
тат това място за център на света.

Евангелието разказва, че кога-
то Иисус издъхва на кръста, става 
земетръс и  скалите се напукали. 
Невинната кръв на Спасителя по-
пила в  земята, където в  далечни 
библейски времена бил погребан 
Адам. Христовата кръв достигна-
ла до останките му и така първите 
хора били опростени, а човешкият 
род – изкупен. 

Да се изкачиш 
до Йерусалим

Църквата на народите в Гетсиманската градина.
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Р илският манастир е  ставропи-
гиален манастир в Югозападна 

България. Той е най-големият мана-
стир в България и един от най-зна-
чимите й културни паметници.

Построен е  през 927–941 г. от 
Иван Рилски. Още с основаването си 
става книжовно и просветно среди-
ще. До днес в него се пазят ръкопи-
си, старопечатни книги и документи 
от 14–19 век. През Възраждането, 
Неофит Рилски основава в него ки-
лийно училище. Манастирът дава 
подслон на Васил Левски, Ильо вой-
вода, Гоце Делчев и др.

По време на османското робство 
манастирът бива честа жертва на 
набези. Неколкократно е  изгарян, 
ограбван и  опустошаван, но отново 
е  издиган. Днес ансамбълът на мана-
стира обхваща територия от 8800 кв. 
м, от които 5500 кв. м застроена площ. 
Манастирските крила, изградени по 
различно време, заобикалят от всички 
страни единствения двор във форма 
на неправилен петоъгълник.

хрЕЛьОВАТА КуЛА С пАрАКЛИС 
„прЕОБрАжЕНИЕ ГОСпОДНЕ“

През 1335 г., местният владетел, 
протосеваст Хрельо Драговол, из-
дига в  двора на днешния манастир 
отбранителна кула и  малка едноко-
рабна черква. Днес кулата е най-ста-
рата запазена сграда в манастирския 
комплекс и по стил принадлежи към 
архитектурата на Търновската худо-
жествена школа. На върха на кулата 
се намира параклисът „Св. Преобра-
жение“ с ценни фрески от 30-те го-
дини на 14 век.

ЦърКВА „рОжДЕСТВО 
БОГОрОДИЧНО“

Църквата „Рождество Богоро-
дично“ е  съборен храм на Рилския 
манастир. Средновековната църк-
ва, построена от Хрельо Драговол, 
е  съществувала до 1834 г., когато 
по решение на манастирското брат-
ство е  била съборена и  на мястото 
й  е  построена днешната съборна 
църква. Строител на новия храм 
е  първомайстор Павел Иванович 

от с. Кримин, потомък на стар род 
строители. Стенописната украса на 
съборната църква е дело на най-из-
тъкнатите зографи от ХІХ в., между 
които Димитър Христов Зограф, 
Захари Зограф, Димитър и  Симеон 
Молерови и др. Иконостасът е дело 
на Атанас Теладур от Самоков и Пе-
тър Гарка.

ЦърКВА „ВъВЕДЕНИЕ 
БОГОрОДИЧНО“

Църквата „Въведение Богородич-
но“ е  гробищната църква на мана-
стира. Включва двуетажна църква-
костница с масивни, каменни стени, 
строена през ХVІІІ в. и  изписана 
през 1795 г. Иконостасът е  дърво-
резбен и  датира от ХVІІІ или нача-
лото на ХІХ в. По-късно са прис-
троени още една двуетажна сграда 
и двуетажна галерия.

ЦърКВА „уСпЕНИЕ НА СВЕТИ 
ИВАН рИЛСКИ“

Източно от манастира, на пътека-
та, която води за старата постница, 
е разположена църквата „Успение на 
Свети Иван Рилски“, построена над 
предполагаемия гроб на светеца.

ЦърКВА „СВЕТИ ЛуКА“
Построена в  края на ХVІІІ в., на 

мястото на първоначалния парак-

лис, издигнат в памет на племенника 
на Свети Иван Рилски.

ЦърКВА „пОКрОВ НА СВЕТА 
БОГОрОДИЦА“

Намира се северно от църквата 
„Свети Лука“, на по-високо издиг-
ната тераса. Построена е  през 1805 
г. от майсторите Михаил и Радоица 
от с. Рила, върху основи на по-ста-
ра църкова. Стенописите й  от 1811 
г. са дело на Тома Вишанов Молера 
и други майстори от Банската худо-
жествена школа. 

Включен В списъка на юнеско пРез 1983 Г.

Рилски манастир

СтаВРОПИГИя
Думата е с гръцки произход, от „кръст“ и „за-
бивам“, и  означава манастир или църква, 
които са под пряката юрисдикция на върхов-
ната църковна власт– в България това е Све-
тият синод.
Категоризацията на ставропигиалните мана-
стири е  свързана с  основаването им, когато 
в  основата на манастира се забивал кръст. 
Когато кръстът бил забит не от епархийския 
епископ, а от патриарха, манастирът бил став-
ропигиален.
На територията на България, ставропигиални-
те манастири са три: Рилски манастир „Свети 
Иван Рилски“, Бачковски манастир „Успение 
Богородично“ и  Троянски манастир „Успение 
Богородично“. Ставропигиален е  и  патриар-
шеският катедрален храм-паметник „Свети 
Александър Невски“ в София.
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Завършва драматична школа 
и  е  актьор от 1938 г. Работил 

е  в  театрите в  Русе и  Бургас, от 
1949 г. в Народния театър.

Някои филми и роли: „Страхил 
войвода“ (1938); „Тревога“ (1951); 
„Снаха“ (1954, Пено Пандуров); 
„Това се случи на улицата“ (1956, 

директорът на гаража); „Любимец 
№13“ (1958); „Хитър Петър“ (1960, 
Настрадин Ходжа); „Инспекторът 
и  нощта“ (1963, Баев); „Верига-
та“ (1964, евреинът от влака); се-
риалът „Демонът на империята“ 
(1971). 

П опулярен драматичен и кино-
актьор. Завършва актьорско 

майсторство в  Държавното висше 
театрално училище (1949–1953). Бил 
е строителен работник и сътрудник 
на вестници. В периода 1953–1992 г. 
играе в  Народния театър в  София. 
Създава ярко очертани образи от 
българската класическа и съвремен-
на драматургия. Носител на множе-
ство награди.

Любим актьор на няколко по-
коления кинозрители, той участва 
в  множество филми, представяй-
ки се в  характерни и  незабравими 
роли. Ето някои от тях: „Неспоко-

ен път“ (1955, Казака); „Законът на 
морето“ (1958, Петър); „А  бяхме 
млади“ (1961, Младен); „Златният 
зъб“ (1962, кап. Липовски); „Най-
дългата нощ“ (1967, Мълчаливия); 
„С дъх на бадеми“ (1967, д-р Нико-
димов); „Осмият“ (1969, Осмият); 
„На всеки километър“ (1969–71, 
Войводата); „Селянинът с  колело-
то“ (1974, Йордан); „Матриархат“ 
(1977, Милор); „Сами сред вълци“ 
(1979, нач. на полицията); „Милост 
за живите“ (1981, бай Стефан); 
„Стената“ (1984, Чичов); „Те надде-
ляха“ (1986, бай Драган); „Кръго-
врат“ (1993, Шанов). 

П исател, драматург, сценарист. 
Роден в  София, завършва 

българска филология в  СУ „Св. 
Климент Охридски“. Работи като 
редактор във в. „Народна младеж“ 
и  „Стършел“. Драматург в  Държав-
ния сатиричен театър в София.

Филмови сценарии: „Гардеро-
бът“ (1974); „Пазачът на крепост-
та“ (1974); „Кратко слънце“ (1979); 
„Слънце на детството“ (1981); „Ор-
кестър без име“ (1982); „Равновесие“ 
(1983); „Посетени от Господ“ (2001); 
„И Господ слезе да ни види“ (2003); 
„Врабците през октомври“ (2006). 

100 ГОДИНИ ОТ рОжДЕНИЕТО му

85 ГОДИНИ ОТ рОжДЕНИЕТО му

70 ГОДИНИ ОТ рОжДЕНИЕТО му

Лео Конфорти (1911–1970)

Георги Георгиев – Гец (1926–1996)

Станислав Стратиев (1941–2000)
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К омпозитор, аранжор и  пиа-
нист. Завършва Академията 

за музикално и  танцово изкуство 
в Пловдив. През 60.те години на ми-
налия век е  ръководител на оркес-
търа на Емил Димитров, през 70-те 
– ръководител на оркестъра, съпро-
вождащ Лили Иванова. Създател на 
групата „Диана Експрес“.

Митко Щерев се реализира като 
изключително известен и  харесван 

композитор на филмова музика. 
Автор е  на някои култови българ-
ски филми като „Дубльорът“ (1974), 
„Осъдени души“, „Сладко и  гор-
чиво“ (1975), „Почти любовна ис-
тория“ (1980), „Адаптация“ (1981), 
„Комбина“ (1982), „Скъпа моя, 
скъпи мой“ (1986), „Вик за помощ“ 
(1986), „Жребият“ (1993), „Ла донна 
е  мобиле“ (1993), „Принцът и  про-
сякът“ (2005), „Мъж за милиони“ 

(2006), „Ваканцията на Лили“ (2008) 
и др.

Носител е на множество награди 
за популярна и филмова музика. 

И звестен актьор, любимец на 
няколко поколения. Завърш-

ва ВИТИЗ през 1957 г. Един от осно-
вателите и  дългогодишен актьор на 
Държавния сатиричен театър. Иг-
рал е в Драматичния театър в Бургас 
и в театър „София“. Участвал е в мно-
жество филми, например: „На мал-
кия остров“ (1958); „Инспекторът 
и нощта“ (1963, д-р Колев); „Веригата“ 
(1964, войничето); „Привързаният ба-

лон“ (1967, Веселия); „Шведските кра-
ле“ (1968, бай Божко); „Бялата стая“ 
(1968, Васил Радев); „Няма нищо по-
хубаво от лошото време“ (1971, Ван 
Алтен); „Тихият беглец“ (1972, Гошо 
Калимански); „Топло“ (1978, Сне-
гов); „Константин Философ“ (1983); 
„Време разделно“ (1988); „Индиански 
игри“ (1991); „Пантуди“ (1993).

Последната му филмова роля е във 
филма „Рапсодия в бяло“ (2002). 

П исател и  сценарист. Завършва 
химия, но с  литература се 

занимава от студентските си години. 
Автор е  на много пиеси и  филмови 
сценарии. Голяма популярност 
получава още с  първите си книги 
„Деца играят вън“ (1970) и  „При 
никого“ (1972), по-късно филмирани.

Автор или съавтор е  и  на сцена-
риите на филмите: „Примък-отмък“ 
(1976); „Почти любовна история“ 
(1980); „Мъжка песен“ (1980); „Похи-
щение в  жълто“ (1981); „В  името на 
народа“ (1984); „Забравете този слу-
чай“ (1985); „Време разделно“ (1988); 
„А  сега накъде?“ (1988); „АкаТаМуС“ 
(1988); „Карнавалът“ (1990); „Големите 
игри“ (1999); „Една калория нежност“ 
(2003); „А днес накъде?“ (2007) и др. 

65 ГОДИНИ ОТ рОжДЕНИЕТО му

85 ГОДИНИ ОТ рОжДЕНИЕТО му

75 ГОДИНИ ОТ рОжДЕНИЕТО му

Митко Щерев (*1946)

Константин Коцев (1926–2007)

Георги Данаилов (*1936)
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 РУБРИКаТа ПоДгоТВИ: Николай Балчев



ul. Vladislavova 8, Praha 1 
работно време:
понеделник – петък: 10.00 – 20.00 ч.
събота: 11.00 – 19.00 ч.
за информация:
GSM: 607 665 447
www.trakia.cz 
trakiaobchod@seznam.cz

Заповядайте в българския 
магазин „Тракия“!

Познатите 
продукти, 
които 
обичаме!




