
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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