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Скъпи читАтели,
Обичате ли да 

готвите? Защото аз 
– не. Може би за-
щото готвя само за 
себе си, а  то е  като 
да наливаш – само 
за себе си. Второто 
води до алкохоли-
зъм, а първото чупи 
кантара. Ето как ста-
ва, че вечер си седя 
в  креслото, гледам 
звездите (през лято-
то хващам и залеза!) 
и  обмислям какво 
да направя за наше-
то „звънко родно 
гласче“. Утеха в  са-
мотното начинание ми е филмът „Дяволът носи Прада“ и вдъхващата ужас 
Миранда, главната редакторка на „Runway“, която (също) си заспиваше със 
списанието.

Дали заключенията, до които стигам в такива вечери са добри или не – ос-
тавям да решите вие. Във всеки случай едно е истина: на всеки пет – шест го-
дини, всяко уважаващо себе си издание подготвя за читателите си промени. 
Колкото и редакционният екип да си харесва пътечките, които е проправил 
и да му е лесно да си върви по тях, трябва да внася промени, за да се задържи 
на гребенчето на вълната.

Първата промяна, която видяхте, още когато протегнахте ръка към спи-
санието, е новият дизайн на корицата. От всички страни ни убеждаваха, че 
старият бил стар и решихме да ви изненадаме. Съобразихме се със съвре-
менните трендове и се надяваме корицата да притежава онази притегателна 
сила, която да ви накара да посегнете към списанието и да го разлистите. Ако 
го направите – значи вече сте ни подали пръстче (и можем да продължим 
към рамото).

Разлиствайки списанието, ще видите, че заглавията на някои рубрики 
също са променени – осъвременени и с повече динамика. Обогатена е и ре-
дакционната колегия – благодаря на всички онези, които помагат на списа-
нието и с радост включвам имената им в редакционното каре.

Най-хубавата – надявам се – изненада, ви чака в края на списанието: въ-
ведохме рубриката „Библиотека“, в  която във всеки брой ще ви носим по 
един разказ на съвременен български автор. За целта сключихме договор 
с  издателство „Сиела Норма“ АД, което откликна на молбата ни за съвет 
и съдействие в тази насока. Първите три автори вече са договорени, но ще 
ви кажа името само на първия: Захари Карабашлиев и ще ви препоръчам да 
си изберете някои други страници за прескачане, тъй като разказът му се 
чете наистина на един дъх.

След като ви омайвах толкова много, сигурно се досещате как ще завър-
ша? С въпроса: защо не вземете да се АБОНИРАТЕ за списанието, за да го 
получавате у дома, един ден след излизането му от печат? Знам, че сте свик-
нали да си го вземате безплатно и ще ви припомня къде можете да го на-
правите: в  Българското посолство в  Прага, в  Българския културен инсти-
тут – пак там, в БСОУ „Д-р Петър Берон“ и в седалищата на Българските 
клубове в различните градове. И все пак, сумата от 120 крони за шестте броя 
е символична и в действителност покрива само пощенските разходи. За нас 
тя е знак, че харесвате списанието – а ние правим невъзможното, за да е така!

Приятно четене!
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По случай националния ПРаз-
ник на БълГаРия 3 маРт, Бъл-
ГаРският култуРен институт 
в  ПРаГа откРи изложБата „Бъл-
ГаРски тРадиционни накити“ 
в  националния етноГРафски 
музей на чехия. изложБата 
е  Резултат от съвместната 
РаБота на института, нацио-
налния етноГРафски музей на 
чехия и  етноГРафския музей 
в Пловдив. включва оРиГинал-
ни накити от XVIII, XIX и ПъРви-
те десетилетия на XX век и тРа-
диционни БълГаРски носии 
от Различните етноГРафски 
оБласти.

Уникални накити
за големия празник

Изящният летен дворец „Кин-
ски“, в  който се помещава На-

ционалният етнографски музей, 
отвори на 1 март врати за всички 
онези, които пожелаха да надникнат 
в света на българското ювелирно из-
куство от Възраждането.

По време на официалното откри-
ване, думата последователно взеха 
официалните гости и  организатори 
на оригиналното събитие: доц. д-р 
Ангел Янков, директор на Регионал-
ния етнографски музей – Пловдив, 
д-р Михал Лукеш, генерален дирек-
тор на Националния етнографски 
музей на Чехия и  Галина Тодорова, 
директор на Българския културен 
институт.

Изложбата далеч не 
е  първа по рода си. 
„ П р о д ъ л ж а в а м е 

традиция – каза д-р Михал Лукеш, 
– започнала с  обширната и  впечат-
ляваща изложба „България – земя 
и хора“, организирана през 1938 г. по 
случай 60-годишнината от Oсвобож-
даването на България от oсманско 
робство. Тя протича под патронажа 
на чехословашкия президент Едуард 
Бенеш и на българския цар Борис III 
и става една от най-ярките изложби 
в  историята на музея. Разположена 
в  двата етажа на двореца, тя пред-
ставяла живота и културата на бъл-
гарския народ в цялата му пъстрост 
и  богатство и  се превърнала в  едно 
от най-впечатляващите събития 
в  културния живот на тогавашна 

Прага. Значението и  популяр-
ността й  подкрепят ре-

дица съпровождащи изяви, включи-
телно голямо градинско увеселение. 
В  мрачното навечерие на Втората 
световна война, изложбата демон-
стрирала близостта и  сходството на 
славянските народи и значението на 
славянската култура за Европа.“

Втора значима изложба, посвете-
на на България, се състои в залите на 
музея в началото на 50-те години. На-
стоящата е трета по рода си и, както 
изтъкна доц. д-р Ангел Янков, „За нас 
е чест да я открием на 1 март, когато 
всички в България си връзваме усу-
кани бели и  червени кончета, наре-

чени мартенички, кои-
то символизират 

здравето, силата 
и  плодородието 
– празник, за 
който можем 
да кажем, че 
е  един от най-
популярните 
и  най-живи 

и  до ден дне-
шен.“

Неоценимата 
стойност на из-

ложените накити 
е  резултат от повече 
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от един фактор. В  осно-
вата е  материалът – по-
вечето са изработени 
от злато и  сребро. Да-
леч по-важно от ма-
териала е  ювелирното 
майсторство,с  което 
са изработени, което 
в  българските земи има 
древни корени, израсли 
от културното наследство 
на траки, славяни и прабъл-
гари. Най-важният фактор 
е  етнографската им стойност. 
Накитите имат обредно-магич-
на функция. При раждане, годеж, 
сватба и  смърт, в  празник и  в  дел-
ник, накитът е бил неотменен дар. На 
него се приписва чудодейната сила – 
да пази от зло, да носи здраве и бла-
гополучие.

„Според народната вяра, българ-
ският традиционен накит е знак, сим-
вол и магия – каза Соня Семерджие-
ва, главен уредник на Регионалния 
етнографски музей – Пловдив. – Той 
има апотропейна, защитна функция. 
Сложен на главата той пази ума, а по 
непокритите части от тялото, до ос-
новните отвори около дрехата – ръ-
цете, пазвите – предпазва местата, 
откъдето може да нахлуе злото. Най-
известният накит, пафтите, е  пред-
назначен да пази детеродните органи 
на жената. Коланът пък е символ на 
посветеност и полова зрялост. Наки-
тът като цяло е и символ на семейно 
и  социално положение – представе-
ната мизийска носия е  била носена 
само 40 дни след сватбата. С нахлува-

н е т о 
на ев-
ропейските 
влияния в  края 
на 19 и  началото на 
20 век се видоизменят и са-
мите накити и техният вид. Гривни-
те, например, стават по-ефирни и по-
нежни, накитите за глава отпадат, 
налагат се брошките.“

Целта на изложбата е  да покаже 
многообразието на традиционната 
българска култура и  изкуство чрез 
облеклото и аксесоарите към него – 
един цял микросвят, изпълнен с пос-
лания и  закодирани фрази, почти 
непознат за европееца. „Надяваме 
се – усмихна се в края на думите си 
Соня Семерджиева – с изложбата да 
допринесем за опознаването на бъл-
гарската култура.“ 

Изложбата „Български тради-
ционни накити“ ще продължи в  На-
ционалния етнографски музей в  летния 
дворец „Кински“ до юли 2012 г.

Галина Тодорова по време на откриването.

Доц. д-р Ангел Янков и д-р Михал Лукеш
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на 6 маРт, елеоноРа димитРова, вРеменно уПРавляващ БълГаР-
ското Посолство в чехия, даде коктейл във вРъзка с национал-
ния ПРазник на БълГаРия 3 маРт. сРед Гостите, ПРиели Поканата, 
имаше ПРедставители на чешката и  БълГаРската култуРна оБ-
щественост и на Политическия живот, диПломати и членове на 
БълГаРската оБщност.

Денят, извадил  
България от забрава

П ристигащите гости бяха посре-
щани от Елеонора Димитрова, 

chargé d’affaires, Светла Янчева, Съ-
ветник – СТИВ към Посолството, 
Галина Тодорова, Директор на Бъл-
гарския културен институт и  Росен 
Минев, представител на Министер-
ството на вътрешните работи на 
България. До тях четири ученички от 
БСОУ „Д-р Петър Берон“, облечени 
в национални носии, закичваха вли-
защите с мартенички.

Официалната част включваше 
кратко слово, произнесено от Еле-
онора Димитрова, което в  залата, 
отдалечена на хиляда километри от 
България, като ехо отрази значение-
то на празника: „Преди 134 гoдини, 
в мaлкoтo гpaдче Сан Стефано e пoд-
пиcaн дoгoвopът, c койтo сe възpaж-
да нaй-cтaрaтa дъpжaвa в  Eврoпa – 
Бълrapия. Ha cъщия ден, пpивeчeр, 
прeд рyскитe пoлкoвe, cтроeни зa рe-
шитeлeн щyрм срeщy Цaригрaд, из-
лиза гpaф Игнaтиeв и  тъpжeствeнo 
обявявa „Mиpът e пoдписaн!“ Mи-
рът, кoйтo нe прoстo cлaгa кpaй нa 
Рyскo-тyрскaтa вoйнa, кoятo ниe 
бългaритe нaзoвaвaмe Оcвoбoдитeл-
нa. Тoзи миp, кoйтo cлaгa кpaй нa 
eднo вeкoвнo рoбствo. Миpът, кoйтo 
нe бeз oсновaниe смятaмe зa звeдeн 
миг, извaдил бългapитe oт прoдъл-
житeлнa истopическa зaбрaвa.“

Заключението на Елеонора Ди-
митрова беше предназначено за бъ-
дещето: „Beче пeт гoдини България 
e пълнoпpaвeн члeн нa Eвpoпeйcкия 
cъюз. Eдвa ceгa, и  кaтo тaкъв, ниe 
имaмe шaнca и oтгoвopнocттa дa бъ-
дeм нe пpocтo oбeкт нa пoлитикaтa 
нa Вeликитe cили, нo caми дa пишeм 
cвoятa нaциoнaлнa иcтopия.“ 

На 1 март, по повод 134-ата годишнина от 
Освобождението на България от oсманско 
робство, Българското посолство в  Прага 
покани всички желаещи в  катедралния 
храм „Св. св. Кирил и Методий“, където бяха 
отслужени заупокойна молитва за загина-
лите във войните за освобождението на 
България и молебен за благоденствието на 
българския и на чешкия народ. Отслужиха 
ги архиепископ Криштоф, глава на право-
славната църква на Чешките земи и  Сло-
вакия и  Константийския епископ Антоний, 
викарий на Западно- и Средноевропейския 
митрополит Симеон.
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Лични документи вече се  
поръчват и получават в Прага

Какъв е  срокът за получаване 
на готовите документи и  каква 
е таксата?

Таксата за издаване на български 
личен документ се определя в зави-
симост от възрастта на апликанта, 
като най-често издаваният паспорт /
на лица от 14–58 г./ струва 1096 ч.кр. 
Размерът на таксата за издаване на 
лична карта се запазва. Срокът за 
издаване е 90 дни.

Каква е процедурата за издава-
не на паспорти с биометрия?

Апликантът попълва заявление 
по образец, след което консулско-
то длъжностно лице заснема с  ци-
фрови устройства подписа, лицето 
и  пръстовите му отпечатъци. При 
приема на заявлението, длъжност-
ното лице въвежда в автоматизира-
на информационна система: 1. лич-
ните данни, вписани в заявлението; 
2. информация за приложените до-
кументи; 3. подписа; 4. снимката и 5. 
пръстовите отпечатъци на заявите-
ля и  регистрира заявлението като 
„Искане за издаване на паспорт“.

Искането за издаване на паспорт 

се изпраща в  МВР, по електронен 
път чрез защитена комуникационна 
връзка. В срок до 5 работни дни МВР, 
по електронен път, връща отговор 
до дипломатическото или консул-
ско представителство относно въз-
можността за издаване на паспорт. 
В случай, че има пречка за издаване 
на паспорт поради определени несъ-
ответствия на попълнените данни, 
МВР изпраща до представителство-
то по електронен път указания за 
отстраняване на несъответствия-
та. Представителството, в срок до 7 
работни дни, уведомява заявителя. 
В случай, че в срок до един месец от 
уведомяването всички несъответ-
ствия не бъдат отстранени, проце-
дурата по искането за издаване на 
паспорт се прекратява от МВР.

След издаване на паспорт от МВР, 
той се изпраща чрез МВнР до дипло-
матическото или консулско предста-
вителство, което уведомява заявите-
ля за издадения му документ в срок 
до 7 работни дни. Министерство на 
външните работи може да изпра-
ща персонализираните паспорти до 
дипломатическите или консулски 

представителства на Република Бъл-
гария в  чужбина по служебен път 
или чрез сертифицирана за пренос 
на ценни пратки фирма, осъществя-
ваща куриерски услуги, ако заяви-
телят е поискал използването на ус-
лугата „препращане чрез куриерска 
фирма“ и е заплатил за тази услуга.

Казано накратко, заявленията 
се изпращат до МВР по електронен 
път, но получаването на готовите 
лични документи зависи от графика 
на дипломатическите куриери към 
МВнР. Призоваваме гражданите, за 
които не е възможно да изчакат по-
лучаването на готовия личен доку-
мент по стандартния ред, да заявят 
доставка чрез куриерска фирма.

Има ли интерес от страна на 
българските граждани? И от друга 
страна – няма ли опашки?

Броят на подадените заявления 
за издаване на лични карти на този 
етап е изравнен с броя на молбите за 
биометрични паспорти. Консулски-
те длъжностни лица полагат мак-
симални усилия за бързо обслуж-
ване на гражданите. Въпреки това 
понякога се стига и  до забавяне по 
независещи от нас обстоятелства /
по-трудно се взимат пръстови от-
печатъци от възрастни хора, както 
и  от такива, практикуващи профе-
сии, свързани с работа с лепила, ня-
кои видове строителни материали 
и др./

Имаше ли някакви специални 
въпроси, които трябваше да бъ-
дат решени при инсталирането на 
техниката? Проблеми?

Единствената трудност произти-
чаше от обстоятелството, че тряб-
ваше да пригодим съществуващото 
гише към наложените стандарти. 
Проблеми в работата със системата 
не са констатирани. 

БиометРичното Гише в консулския отдел на БълГаРското Посолство в ПРаГа Беше инсталиРано 
на 19–20 февРуаРи т.Г. БлаГодаРение на това вече няма нужда да Пътуваме до съседните стРани 
(или до БълГаРия) и  можем да си ПоРъчаме от новите ПасПоРти с  БиометРични данни в  ПРаГа. 
желаещите моГат да се възПолзват от новата възможност всеки РаБотен ден от 8.30 до 11.30 ч., 
каквото е ПРиемното вРеме на консулската служБа.
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В секи, който в  жестокия студ 
рискува да излезе навън и  да 

отиде на Кинопанорамата, получи 
възможността да се потопи в атмос-
ферата на България – от една стра-
на да надникне в ежедневния живот 
там, а от друга – в очите и визиите 
на съвременните й  творци. И  да го 
направи, без да настъпва правител-
ствата по мазолите, теглейки ленти-
те от нета. И въпреки съобразяване-
то със закона, удоволствието да му 
излезе безплатно, тъй като прожек-
циите на FAMU си бяха free, а  кар-
тите за безплатен вход в  „Луцерна“ 
се предаваха от ръка на ръка (дано 
догодина „Луцерна“ да не ни пусне 
решетките!).

Фестивалът се откри със среща 
с  творците и  продуцентите, прис-
тигнали от България. През тази го-
дина те бяха повече от когато и  да 
било по-рано, което навежда на 
мисълта за постепенното утвържда-
ване на Кинопанорамата и за много 
добрата работа на Института в тази 
насока. Присъстваха Валери Йорда-
нов, режисьор на „Кецове“, артистът 
Иван Бърнев, участващ в  „Кецове“ 
и „Зад кадър“ (в Чехия го познаваме 
от „Obsluhoval jsem anglického krále“, 
където играе главната роля), Све-
тослав Овчаров, режисьор на „Зад 
кадър“, продуцентите Галя Тонева 
и  Кирил Кирилов от „Гала Филм“ 
(„Кецове“, „Зад кадър“), Стефан 

Вълдобрев, режисьор на „Манчес-
тър Юнайтед от Свищов“ и неговият 
продуцент, Драгомир Керанов. Сре-
щата беше кратка. Както с  усмивка 
заяви Светослав Овчаров, преди 
прожекцията на филма говорят 
с публиката онези творци, които не 
смеят да застанат пред нея след това.

А кАкво кАзАхА филмите?
Кинопанорамата започна с  про-

жекцията на документалния филм 
„Манчестър Юнайтед от Свищов“ 
на Стефан Вълдобрев. Както с  тъга 
призна режисьорът, по време на 
следването във FAMU не е  имал 
намерение да снима документални 
филми. „Исках да правя игрални, 
големи продукции.“ Документът 
е резултат на „наивната мисъл да се 
упражнявам, докато дойде ред за иг-
ралния филм, защото е по-малко от-
говорен. Тогава не знаех – сега знам, 
– че документалният филм е  далеч 
по-отговорен, защото представя ис-
тински хора и съдби.“

Филмът разказва за строителния 
работник Здравко Левиджов от Сви-
щов, чийто живот е осмислен от лю-
бовта му към футболния властелин 
„Манчестър Юнайтед“. В  името на 
тази единствена истинска ценност 
в  живота си, той предприема биб-
лейска битка с държавните и божи-
ите институции, за да смени името 
си от Здравко Левиджов на Манчес-
тър Юнайтед. Филмът ненатрапчи-
во рисува портрета на работника 
и бавно градира напрежението, за да 
достигне кулминационния момент: 
телефонното обаждане на треньора 
на Димитър Бербатов, който кани 
Здравко да присъства на мач на своя 
идол в Англия. Ако силата на доку-
менталното кино нараства с  улове-
ните в мрежата му реални събития, 
заредени със силен емоционален 
заряд, то Стефан Вълдобрев достига 
върха в  минутата, когато след раз-

от 10 до 12 февРуаРи в ПРаГа за четвъРта ПоРедна Година се ПРо-
веде киноПаноРамата „дни на БълГаРското кино“. неин иници-
атоР и  оРГанизатоР е  БълГаРският култуРен институт в  ПРаГа, 
ПаРтньоРи Бяха чешката и  БълГаРската филмови академии. 
ПРожекциите ПРедставиха ПоРедица от иГРални, документални 
и късометРажни филми, създадени в БълГаРия ПРез Последните 
Години. като Гости на киноПаноРамата от БълГаРия ПРистиГна-
ха някои от твоРците и ПРодуцентите на филмите. ПРожекциите 
Бяха в киното на чешката филмова академия (FAMU) и кино „лу-
цеРна“. официалното откРиване се състоя на 10 февРуаРи в По-
солството на БълГаРия в ПРаГа.

Крехката пролет  
на българското кино

Официалното откриване на Кинопанорамата в кино Lucerna
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говора с  треньора героят му плаче 
от щастие, скрил лице в шепите си. 
Следва умело ръководен спад на на-
прежението и  край, който напомня 
безбрежен океан от философско 
примирение на героя в смисъл „как-
во толкова му трябва на човек“.

Ударението на Кинопанорамата 
беше поставено върху трите бъл-
гарски игрални филма, заснети 
през 2010 и  2011 година: „Кецове“ 
на Валери Йорданов и  Иван Вла-
димиров, „Зад кадър“ на Свето-
слав Овчаров и „Love.net“ на Илиян 
Джевелеков. „Зад кадър“ е  разли-
чен, но „Кецове“ и „Love.net“ имат 
нивото на българска haute couture 
в  киното: свежи и  професионално 
издържани, съумяващи да ни нака-
рат да усетим мириса на соленото 
море и правото на щастие и свобо-
да („Кецове“), както и засмукващи-
ят водовъртеж, наречен интернет 
(„Love.net“).

„Кецове“ беше рекламиран като 
„един от звездните филми“ на Ки-
нопанорамата и  нищо не пречи да 
се съгласим с  тях. Сценарият е  на 
известния български актьор Вале-
ри Йорданов, който с  него прави 

„Кецове“, реж. Валери Йорданов

„Love.net“, реж. Илиян Джевелеков
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и  режисьорския си дебют в  тандем 
с Иван Владимиров.

Филмът е създаден по действите-
лен случай. Анонсиран е като „битка 
за последните незастроени плажове 
на България“, но описанието е тър-
сило по-скоро външен драматизъм 
и  не е  съвсем точно. В  действител-
ност, по тийнейджърски свежа-
та и  разпускаща лента разказва за 
група млади хора, които можем да 
наречем, както аутсайдери, така 
и  непоправими бунтари – от оне-
зи, които в  ограничено количество 
ражда всяко поколение и които или 
загиват или преобръщат света нао-
паки. През едно горещо лято, ужа-
сяващото торище, наречено „Град“, 
им писва до такава степен, че по-
бягват от него през глава. Срещат се 
на един забравен от цивилизацията 
плаж – и остават там. Присъствието 
им привлича рояк от младежи и за-
едно си създават малък рай – кой-
то, в крайна сметка, няма как да не 
привлече вниманието на лошите от 
торището, които с  рев и  пистолети 
идват да си търсят правата.

Световната премиера на филма се 
състои на Московския филмов фес-
тивал, където печели две награди: 
приза на киноклубовете в Москва – 
„Бодлив поглед“ и  Специалната на-
града на журито – каквато няма на 
този форум, създадена е  специално 
за филма. Печели и сърцето на една 
от големите дами на киното, Дже-
ралдин Чаплин, която заявява, че 
цялото жури обожава филма и  съ-
жалява, че не е могло да им присъди 
по-висока награда. „Той е необикно-
вен и възхитителен. Вижте, аз дори 
обух кецове към вечерната рокля, 
за да покажа своето отношение към 
него!“

Според официалните данни, 
следващият филм, „Love.net“ на ре-
жисьора Илиян Джевелеков, е  най-

касовият български филм за 2011 г. 
Разказва за любовта и секса в съвре-
менния град, кара ни да се смеем, да 
немеем и да „префокусираме“ някои 
свои мнения за обществото. С една 
дума – да го съпреживеем с героите 
и  да си излезем помъдрели. Прави 
го чрез проследяване на десетина 
персонажи и  събитията около тях, 
пречупени от лещата на интернет. 
Те се запознават и разделят, влюбват 
и разочароват, страдат и... стигат до 
оргазъм.

Идеята за филма е на Илиян Дже-
велеков. През 2007 г. печели субси-
дия от Националния филмов цен-
тър и продуцентите се свързват със 
собствениците на най-големия бъл-
гарски сайт за запознанства, www.
elmaz.com и се договарят за сътруд-
ничество. В  сайта на „Елмаз“ е  по-
местена покана към участниците да 
изпратят описание на най-интерес-
ната история, която са преживели 
чрез интернет, както и  посланието: 
„Да направим заедно този филм!“ 
През следващите месеци, профилът 
на „Love.net“ повежда в рейтингови-
те класации на сайта.

Ще цитирам един блог, който каз-
ва, че „Love.net“ е нещо ново, което 
до момента не е правено в България, 
нещо, което заслужава своите час 
и  40 минути внимание. Поредното 
доказателство, че има надежда за 
българското кино.“

По-сложна е оценката на „Зад ка-
дър“ на Светослав Овчаров. Идеята 
на филма съдържа много силен за-
ряд, заимстван от живота: разказва 
историята на първокласен българ-
ски кинооператор от 70-те. Съпруга-
та му заминава заедно със сина им 
за Западен Берлин – и  остава там. 
Семейството се оказва разделено 
от непреодолимата преграда от не-
навист и  страх, наречена Желязна 
завеса. Той не успява да ги послед-

ва – а и дали иска, след като има та-
лант и възможност да го реализира 
в България? След години, Желязната 
завеса е разкъсана, но за техния жи-
вот е вече късно.

Великолепната идея, за съжале-
ние, изчезва някъде из дългите 107 
минути, които трае филмът. Режи-
сьорски и авторски издържана, лен-
тата неясно как губи ритъм и се лута 
из красивите, но лишени от вътре-
шен динамизъм кадри, без да успее 
да събуди любопитство към съдбата 
на героите. Остава самата история – 
която е безспорно силна и няма как 
да бъде забравена.

Премиерата на лентата в  Бълга-
рия ще се състои на 18 април – бой-
ното й  кръщение ще направи бъл-
гарската публика.

Точката зад игралните филми на 
Кинопанорамата постави чешкият 
филм „Želary“. Няма да се спирам на 
него, тъй като той си е (брилянтен) 
чешки филм, включен в програмата 
като реверанс към българския му 
оператор – Асен Шопов. Мога само 
да добавя признанието на чешката 
критика, че „респектиращият филм“ 
– както го нарече MF Dnes, дължи 
голяма част от блясъка си на вели-
колепната камера на (нашия?) опе-
ратор.

Голяма изненада бяха късоме-
тражните филми, включени в Кино-
панорамата, дело на чешката FAMU 
и  българската НАТФИЗ. Българ-
ският културен институт в  още 
един аспект е обогатил събитието, 
привличайки за партньор елитна-
та Пражка филмова школа.

FAMU тенденциозно подбира къ-
сометражни филми, заснети от сту-
денти с български произход. Ленти-
те са реализирани през 60-те години 
и  са дело на творци, които днес са 
доказали своя талант: Венец Ди-
митров, уважаван оператор и  пре-

във времето на интернета, колкото и да сме съпричастни към драмата на продуцентските къщи, 
няма как да не теглим ленти от нета (гореща тема в момента). ето защо много от нас, въпреки 

че живеем в чехия, гледаме български филми на воля и не страдаме от липса на мостри от 
българската култура. и все пак, фестивалите и кинопанорамите по цял свят са не само възможност 

да видим филмите. те са тръпката и магията на „големия екран“ и тъмната зала, възможността 
да се докоснем до творците и да споделим настроението си от видяното с някого, който току-

-що е съпреживял същото. те са отделеното време, настроението и радостта от предвкусваното 
удоволствие. ето защо бих искала да благодаря на организаторите – българския културен 

институт – за това, че продължават да ни доставят този лукс – въпреки не особено високата 
посещаемост и недоволството ни, че трябва да си платим билетите.
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подавател в  НАТФИЗ („Můj čas“ 
и „Útěk“), Илко Дундаков, сценарист 
и  режисьор („Čtyři osudy v kufru“) 
и  Константин Карагеоргиев, който 
работи в  Чехия („Smrt obchodního 
cestujícího“).

Интересно е да се видят първите 
филмови опити на известните име-
на. Като стил на работа те ясно под-
сказват принадлежността си към 60-
те години. „Čtyři osudy v kufru“ има 
и невероятно добра тема – създава-
нето на театрална група от четири-
ма студенти, които оказват влияние 
върху развитието на чешката Теа-
трална академия (DAMU).

Дълго време в  чешката Филмова 
академия се разказваше тънък виц 
за стария маестро, който потупва по 
рамото младия кандидат за световна 
слава и  му казва: „Е, млади момко, 
тъй като не овладяхте занаята, не 
ви остава друго, освен да експери-
ментирате и  да правите голямо из-
куство!“ От тази гледна точка е  из-
ключително приятно откритието, 
че НАТФИЗ явно съумява да научи 
своите кандидати за слава на май-
сторлъка.

Късометражните филми, пред-
ставени от Светослав Овчаров, 
преподавател в  НАТФИЗ, показаха 

умение да се борави с  филмовия 
език, да се създаде необходимата 
атмосфера и  да бъдат обрисува-
ни образите, както и да се градира 
напрежението. За възпитаниците 
на Академията не представлява 
никакъв проблем да пресъздадат 
точно и  със завидна сила широка 
скала от емоции: страха от смър-
тта – по-слаб, отколкото отчаяние-
то от живота („Преди живота, след 
смъртта“), безутешността на света 
(„Минути след това“) и абсурдната 
бруталност („Семейна терапия“). 
Късите ленти без затруднение 
и препъване описват, както морал-
ни категории, така и простички ис-
тории. Остава само въпросът защо 
до една бяха подтискащи и мрачни? 
Дали това е отражение на реалнос-
тта в България или убеждението, че 
трагедията предоставя по-сигурно 
поле за изява?

Като неотменима част от Кинопа-
норамата и тази година присъстваха 
– макар и минимално – анимацион-
ни филми. „Въздушен ас“ показа, че 
и няколко минути са достатъчни, за 
да бъде творбата завършена и неза-
бравима. Драмата на жабата, която 
от всичко на света най-много иска 
да лети – дори ако единственият 

начин да го направи, е в човката на 
щъркела – е позната на всеки, който 
силно е  желал нещо. А  „Пет пъти“ 
доказва, че една и съща късичка ис-
торийка може да бъде разказана по 
няколко различни начина – и всеки 
от тях да е  безкрайно различен от 
всички останали.

Хвърленият назад, към изгле-
даните ленти, поглед води към въ-
проса: защо, все пак, киното ни 
има още какво да учи за филмовия 
език и силния изказ. И най-прости-
ят отговор е: липсата на опит. От 
2004 г. в  България действа закон за 
филмовата индустрия, който гаран-
тира производството на минимум 7 
игрални и  14 документални филма 
годишно, както и  160 минути ани-
мация. Достатъчно ли е? В никакъв 
случай. Особено, когато от обеща-
ните милиони се отпуска една много 
малка част.

В  началото на Кинопанорамата 
Галя Тонева заяви, че българската 
публика ходи на български филми 
повече, отколкото на американски. 
Което не е малко. И ако отпусканите 
от държавата финанси не намалеят 
още, може би крехката пролет на 
българското кино няма да бъде по-
косена от внезапен студ. 

„Зад кадър“, реж. Светослав Овчаров
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К акто изтъкнаха Вихра Григоро-
ва и  Таня Арангелова по вре-

ме на вернисажа, да събереш в една 
изложба представители на различ-
ни поколения, стилове и творчески 
търсения не е  лесна задача. За ус-
пешното й  реализиране им помага 
мотото на проекта – „Линия, форма, 
цвят“.

„Линията, формата и  цветът – 
казаха те – са основните изразни 
средства на визуалните изкуства, 
чиито вариации и  възможности за 
взаимно проникване са безкрай-
ни. Условното обединяване, което 
направихме, на графиците в  подте-
мата „линия“, на скулпторите във 
„форма“ и на живописците в „цвят“ 
не бива да се приема като строга из-
куствоведческа класификация, а по-
скоро като интелектуално предиз-
викателство към публиката.“

Според концепцията, линията, 
формата и  цветът са трите ключо-
ви думи в  изящните изкуства и  те 
най-кратко и  изчерпателно изразя-
ват, както творческия процес, така 
и резултата от него. 

Трите изкуства – живописта, скулп-
турата и графиката – активно рабо-
тят и с трите категории, като всяко 
от тях поставя акцента върху една 
от тях, деликатно докосвайки се и до 
другите две.

Линията е  основното изразно 
средство на графиката дори в  най-
съвременния й вид, когато включва 
и  форма, и  цвят, даже и  обем. Но 
дори тогава линията си остава „на-
чало на всички начала“. Ето и пове-
лителите на линията – графиците от 
представената колекция: Ицко Маз-
нев, Моника Роменска, Димитър 
Стоицов и Румен Нечев.

Представата ни за форма е  най-
изпълнена със съдържание, кога-
то е  триизмерна. Тук думата имат 
скулпторите. Съвременната плас-
тика залага и  на линията и  цвета, 
постигнати с подбор и комбиниране 
на материалите, игра на структури, 
политура и патина с почти живопи-
сен ефект, а понякога и с гравьорска 
прецизност на детайла: Димитър 
Чонов, Милена Бочукова, Янко Не-
нов.

Цветът е стратегическото оръжие 
на живописта, а  тъй като цветът 
е свойство на светлината, често каз-
ваме, че живописците рисуват свет-
лината. Цветът е средство, но и цел, 
с цвета освен хармония се изразява 
и постига линия и форма. Те от своя 
страна се съюзяват с цвета, помагат 
му да се изостри или омекоти, да за-
звъни в ярко кресчендо или да зам-
ре в  приглушени полутонове. Така 
всяка творба зазвучава в собствена 
неповторима мелодия: Лили Кючу-
кова, Нина Златева, Валери Ценов, 
Ралица Стайкова, Вихра Григорова, 
Атанас Хранов, Нели Ценова, Ста-
нимир Видев.

От цялата изложба е  ясно, че 
петнадесетте ярки творчески ин-
дивидуалности, представени в  нея, 
са много различни като усещане 
и  натюрел – лирични и  драматич-

ни, необуздани бунтари и  нежни 
романтици, съзерцатели и  хора на 
действието. В  съвременния глоба-
лизиран свят, възможността да се 
срещаме и опознаваме взаимно пре-
връща изкуството в  най-желания 
и успешен посланик.

„Между творците и  публиката 
– казаха в заключение Вихра Григо-
рова и Таня Арангелова – има една 
протегната ръка – ръката на изку-
ството. Почувствайте нашите въ-
трешни светове, чуйте посланията 
ни. Надяваме се да бъдем интересни 
за вас, да ви се сторим непознати 
и близки едновременно.“

Не забравиха мило да изтъкнат 
красивия град, в  който гостуват: 
„Златна Прага с  меките извивки на 
Вълтава и емблематичния Стар град 
– какъвто има и Пловдив, притежа-
ва аура на духовно средище и древна 
скъпоценност. Пловдив няма свой 
кралски замък, но специфичният 
му барок, обитаван от някогашната 
пловдивска аристокрация, има не-
повторим облик. Не е  случайно, че 
двата града са измежду най-краси-
вите в  Европа, включени в  списъка 
на Юнеско за световно културно на-
следство. Затова подбрахме творци 
именно от Пловдив, наречен „гра-
дът на художниците“ или дотолкова 
свързани в  битността и  изявите си 
с него, че вече могат да бъдат наре-
чени пловдивски. Имахме усещане-
то, че техните творби ще се впишат 
най-органично в атмосферата и кул-
турния календар на вашия приказен 
град.“ 

на 2 февРуаРи, БълГаРският култуРен институт в ПРаГа откРи изложБата „линия, фоРма, цвят“, ПРедста-
вена от вихРа ГРиГоРова – куРатоР и автоР и от таня аРанГелова, сПонсоР. в нея Бяха включени твоРБи 
на 15 съвРеменни Пловдивски твоРци. на веРнисажа ПРисъстваше най-младият от тях – димитъР 
стоицов. изложБата Гостува в ПРаГа до 3 маРт, след което ПРодължи Пътя си По евРоПа.

„Линия, форма, цвят“
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И  двете представления бяха из-
ключително успешни, за кое-

то можем да съдим от запълнените 
със зрители зали. Моноспектакълът 
е  международен проект на млади 
български творци, които привличат 
и  чуждестранни изпълнители-му-
зиканти и го реализират в различни 
градове на Европа. Тандемът Да-
веров-Миков има планове за нови 
представления от подобен характер. 
На българската версия, актьорът 
изпълни постановката изцяло сам, 
като музикалното оформление беше 
на запис, докато на английската вер-
сия за озвучаването се погрижи та-
лантливият българин Страхил Гай-
дарски.

Спектакълът в  БКИ се състоеше 
от 4 фрагмента, които по един или 
друг начин бяха свързани със за-
главието на постановката. Англий-
ската версия съдържаше 5 фрагмен-
та, като 3 от тях бяха аналогични 
с българските, а два се различаваха. 
За някои постановката може би се 
е сторила цинична, често от публи-
ката се чуваха възгласи като „ужас“ 
или „отвратително“. Но може ли да 

е  цинично нещо, което ни показва 
житейски истини и се опитва да ни 
накара да пресмислим своите мо-
рални ценности? А  и  все пак това 
е изкуство.

Повечето от монолозита на ак-
тьора бяха комични, някои леко 
трагични, а  на места получаваше 
и  помощ от публиката, задавайки 
въпроси като учителя по география 
в клас или молейки за кутия цигари 
и  сандвич, вживявайки се напълно 
в ролята си на просяк.

В  края и  на двете представления 
Георги Даверов, неговата игра и мо-
носпектакълът като цяло бяха висо-
ко оценени с бурни аплодисменти.

По повод заглавието на поста-
новката Ерик Богосян казва: „Изра-
зът „секс, наркотици, рокендрол“ бе 
като татуиран върху живота ми през 
последните двадесет и  пет години. 
Всъщност, доста време си мислех, 
че „секс, наркотици и  рокендрол“ 
е  самият живот. Всеки, който не се 
движеше със скорост от сто и  пет-
десет километра в  час под звуците 
на ревящата музика, не беше жив. 
Ако не слушаше рокендрол, не беше 

между живите. В действителност из-
лезе точно обратното. Наркотиците 
и СПИН отнесоха много хора, мно-
го приятели. Днес изразът не звучи 
толкова купонджийски като пре-
ди петнадесет години. От време на 
време той предизвиква мъртвешки 
танц.“

Ако на някого му се отдаде въз-
можност да види постановката – 
препоръчвам му да отиде. Преживя-
ването си заслужава! 

на 17.  1.  2012 БълГаРите в  ПРаГа 
имаха възможността да ПРи-
състват на моносПектакъла 
„секс, наРкотици и  РокендРол“ 
в  изПълнение на актьоРа ГеоР-
Ги давеРов. РежисьоР е михаил 
миков. съБитието се ПРоведе 
По инициатива на БълГаРския 
култуРен институт в ПРаГа, в чи-
ято зала се състоя сПектакъ-
лът. на 20. 1. 2012 същата Поста-
новка Беше ПРедставена ПРед 
чуждестРанна ПуБлика, на ан-
Глийски език, в залата на MAlé 
VInohrAdské dIVAdlo, ПРаГа.

„Линия, форма, цвят“

„Секс, наркотици 
и рокендрол“ в Прага

Роден Глас · брой 1· 13
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Идеята за фотографската се-
рия се ражда преди няколко годи-
ни, когато Нели и  Бойко участват 
в  пленер, на който заедно с  група 
фотографи снимат кукерските игри 
и  шествията по време на празника 
„Сурва“ в  Югозападна България, 
с  център Перник. „С  Бойко – раз-
казва Нели, – съвсем случайно по-
паднахме в  центъра на събитие, 
заредено с  толкова силен емоцио-
нален заряд, какъвто не сме допус-
кали, че съществува. Познавахме 
празника най-вече от репортажите. 
Знаехме, че има много багри и  ко-
лорит, но на самото място усещане-
то е неимоверно по-силно.“

Повечето от маските в  района 
на Перник са ценност – оригина-
ли със сложна изработка, които се 
пазят и  предават от поколение на 
поколение. Внуци носят маските 
на дядовците си. Трудни са за съх-
ранение, защото са направени от 
естествени материали. Дело са на 
съответния човек или семейство 
и  всяка от тях е  уникат. Има май-
стори, които правят маски за цяло 
село, но са на изчезване, останали 
са двама – трима.

Омагьосана от „енергийната еу-
фория“, Нели се разравя и установя-
ва, че като изключим репортажите, 
които само регистрират събитието, 
без да навлизат под повърхността, 
за празника има много малко ин-
формация. „Нямаше как да не си за-

дам въпроса кои са хората зад мас-
ките и  кое ги кара да продължават 
многовековната традиция. Откри-
хме, че са обикновени хора, които 
цяла година очакват едно – „Сурва“. 
„В миналото – допълва Бойко, – са 
се занимавали със земеделие и жи-
вотновъдство. Днес децата им рабо-
тят в  сферата на ИТ технологиите. 
Хубавото е, че продължават тради-
цията въпреки промените и  глоба-
лизацията на света.“

Така се ражда идеята за проекта, 
който цели да разкрие и документи-
ра хората зад маските чрез серия от 
портрети и  режисирани сцени. Да 
създаде своеобразен архив, първи-
ят по рода си, който да отговаря на 
високата летва на събитието. „Това 
е  такава магия – въздъхва Нели, – 
такава приказка, че според мен в ни-
какъв случай не бива да разрешим 
да се изгуби!“

Нели и Бойко се свързват с етно-
лога Симеон Мильов, който орга-
низира снимките. Пътуват от село 
в  село и  навсякъде ги очаква мас-
кирана група, която им позира с ра-
дост и  настроение. Снимат, както 
през зимата, на минусови темпера-
тури, така и през непоносимите лет-
ни жеги. Всеки от героите има своя 
история, която Нели и  Бойко също 
документират с надеждата един ден 
да ги покажат – „човешки съдби 
на кротки и  мирни хора, заредени 
с нещо, което ние не познаваме.“

„Фотографиите ни – казва Нели, 
– са един от начините да върнем 
любовта, която получихме, когато 
се срещнахме с  тези хора. Зад вся-
ка една от тях стои страшно много 
енергия, миризма, огън и  дим. Не 
мога да спра! Продължавам и искам 
да разширя първоначалната идея.“

Резултатът от работата им е  не-
забравима фотоизложба и  впечат-
ляващ албум. Част от творбите са 
представени в  Европейския пар-
ламент в  Страсбург, в  рамките на 
честванията на Българската Коледа 
и  традиции. През 2009 година ко-
лекцията е представена в Национал-
ната художествена галерия в София.

Нели и  Бойко са професионални 
фотографи. Като малка, Нели е оби-
чала да рисува – докато в ръцете й не 
попада фотоапарат и всичко остана-
ло изчезва. „За съжаление, се ока-
за, че съм се насочила в една много 
трудна посока, особено за България. 
Художествената фотография е изку-
ство, което тепърва воюва за свои-
те позиции. Клиентите ми са само 
чужденци. Болшинството от хората 
в  България харесват художестве-
ната фотография, но с  определена 
дистанция. Вкусът и необходимост-
та от нея, според мен, са въпрос на 
възпитание и  усет, на определена 
съпричастност. С  живописта е  раз-
лично, нейното място е  извоювано. 
Фотографията тепърва воюва за 
пространство.“ 

на 10 януаРи, БълГаРският култуРен инсти-
тут в  ПРаГа откРи новата Година стилно 
и  тематично – с  фотоизложБата „лица на 
маски – маски за лица“ на нели ГАврило-
вА и бойко йордАнов, която ПоПуляРизи-
Ра БълГаРския оБичай „суРва“. ние не сме 
в БълГаРия, но чРез яРките си и вПечатлява-
щи фотоГРафии, двамата фотоГРафи съу-
мяха да ПРенесат маГията на дРевния оБи-
чай ПРи нас, в центъРA на ПРаГа.

ИЗКУСТВО 
ли е фотографията?

Роден Глас · брой 1· 15

 ТЕКСТ: Ели Мандажиева  СНИМКИ: Нели Гаврилова и Бойко Йорданов



С ловосъчетанието „софийска 
бохемистика“ е обобщено наз-

вание за един трудно обозрим кор-
пус от минало и настояще, за който 
човек може сериозно да се колебае 
от коя страна да го подхване. Раз-
бира се, най-лесно е да се тръгне по 
историческата нишка. Тогава може 
уверено да се каже, че са обективно 
правдиви изречения като: „Бохемис-
тиката в България води началото си 
от преподаването на чешки език 
в Софийския университет в рамки-
те на тогавашния Историко-филоло-
гически факултет през 30-те години 
на ХХ век.“ Този факт е  известен. 
Известно е също, че преподаването 
е  било факултативно и  е  предоста-
вяло на студентите възможност за 
разширяване на предимно бълга-
ристично ориентираните им спе-
циалности Славянска филология 
и  История. Но може би тези сухи 
факти не са много информативни 
за съвременния човек, който трудно 
може да си представи атмосферата 
в единствения тогавашен български 
университет. За току-що построена-
та му сграда всеки студент е  при-
тежавал собствен ключ от универ-
ситетските коридори, до които са 
имали достъп само преподавателите 
и студентите, а научните занимания 
например на Семинара по славян-
ска филология са имали стойността 
на истински откривателски научни 
форуми. Именно по това време пър-
вите преподаватели във факултета 
проявяват интерес към Чехия (или 
по-точно към тогавашната Първа 

чехословашка република) и към на-
учния, можем с пълно право да ка-
жем, кипеж в Прага по онова време.

Друга линия, която може да ни 
позволи да систематизираме непре-
гледното множество от факти, са 
хората, създали притегателната сила 
на съвременната бохемистика. Така 
например в  Прага специализират 
професорите Борис Йоцов и Стойко 
Стойков, които пренасят в  София 
интереса към научните постижения 
на Пражката школа и  към чешка-
та литература. С  преподаването на 
чешки език в София се заема от сре-
дата на 30-те години младата тогава 
асистентка, а  по-късно професор 
в Катедрата по славянско езикозна-
ние и етнография Цветана Романска. 
Тя е и автор на първия академичен 
чешко-български речник със среден 
размер, съставен в невероятно труд-
ните условия на Втората световна 
война в  бомбардираната София, от 
която жителите се евакуират.

Същинската бохемистика като 
самостоятелна специалност е  осно-
вана след войната, когато общата 
реформа на висшето образование 
в България създава нови универси-
тети и  открива преподаванията по 
редица дотогава непознати специал-
ности. Така от 1953 г. специалността 
Славянска филология се оформя от 
три нови профила – полска, чешка 
и  сърбохърватска филология. Сту-
дентите в нея са сравнително по-ма-
лобройни от другите във Филологи-
ческия факултет и затова профилите 
се редуват през две години. Така ре-

дът на чешката филология, или бо-
хемистиката, както сме свикнали 
да я  наричаме, идва през 1954 го-
дина, когато започва следването си 
първият випуск млади бохемисти. 
Преподаватели в  специалността са 
Цв. Романска и  младият тогавашен 
асистент, а по-късно професор и ръ-
ководител на Катедрата по славян-
ско езикознание Светомир Иван-
чев, изоставил дипломатическата 
служба в Прага, за да се посвети на 
науката и на обучението на младите 
бохемисти. От 50-те години датира 
и съществуването на лекторатите по 
чешки и по словашки език в Софий-
ския университет и  по български 
език в Карловия университет в Пра-
га и  в  Университета „Ян Амос Ко-
менски“ в  Братислава. Лекторатите 
се създават в резултат на междудър-
жавна културна спогодба. Въз осно-
ва на нея всяка година в Прага спе-
циализират в течение на 5 месеца по 
трима от завършващите бохемисти, 
а  в  Братислава – други двама, тъй 
като в България няма самостоятелна 
специалност словакистика. Първият 
лектор по чешки език е Карел Мара, 
а по словашки език – Милан Кудлич-
ка. Чешка и  словашка литература 
преподават проф. Емил Георгиев 
и неговият асистент, а по-късно до-
цент и професор Недялко Драганов.

От началото на 70-те години спе-
циалността Славянска филология се 
разраства и  всяка година започват 
да се обучават студенти и  по трите 
й  профила, т.е. в  рамките на бохе-
мистиката обучението вече започва 

За софийската       бохемистика

16 · брой 1 · Роден Глас

у
ч

е
н

и
ч

е
С

к
и

 
к

А
л

е
й

д
о

С
к

о
п

c  ТЕКСТ: доц. д-р Маргарита Младенова  СНИМКИ: архив на автора



всяка година. Преподавателският 
екип се разширява с  преподава-
телката-чехкиня Милада Минчева, 
асистента по чешки език Янко Бъч-
варов и асистента по чешка литера-
тура Иван Павлов. От осемдесетте 
години броят на преподавателите се 
увеличава с  Людмила Кроужилова, 
чешка поетеса и  българска препо-
давателка по чешки език, литерато-
ра Величко Тодоров и  езиковедите 
Маргарита Младенова и  Стилиян 
Стойчев – възпитаник на Карловия 
университет в Прага. Сътрудничест-

вото с  Чехословакия се задълбо-
чава и  от подписаните двустранни 
договори за сътрудничество между 
университетите, в рамките на които 
се организират двустранни чешко-
български конференции, а препода-
вателите получават възможност за 
краткосрочни командировки.

Сериозни промени в  положе-
нието на специалността настъпват 
през 90-те години на ХХ век, когато 
обществените процеси сериозно се 
отразяват и  върху университетите. 
Създават се бохемистичните цен-
трове в Пловдив и Благоевград, раз-
ширява се интересът към чешкия 
език и  сред студентите от нефило-
логическите специалности в София. 
По инициатива на доц. В. Тодоров 
се създава академичното сдруже-
ние „Бохемия клуб“ с  първи пред-
седател доц. Я. Бъчваров и  почетен 
председател проф. Никола Георгиев, 
литературен теоретик и  познавач 
на чешката литература и култура от 
бурния период на нейната Пражка 
пролет. Дейността на Kлуба е колко-
то разнообразна, толкова и нетради-
ционна. Това е сдружение на всички, 
които имат професионално отноше-
ние към Чехия, но не искат да оста-
нат само в полето на науката или на 
светлите спомени от посещенията 
си там. Една от главните дейности 
на „Бохемия клуб“ е  издаването на 
списание „Хомо бохемикус“ и него-
вите литературни и научни „разкло-
нения“ – „Малка чешка библиотека“ 
(съдържаща преводи на понякога 
съвсем не „малки“ по обем и значе-

ние творби от чешката литература) 
и „Голяма чешка библиотека“ (в коя-
то излизат научни съчинения на 
българските бохемисти). Но това да-
леч не изчерпва дейността на Kлуба. 
Организират се разнообразни сбир-
ки, на които се представят различни 
страни от литературния и  култур-
ния живот в Чехия. Сред тях може да 
се посочи например популяризира-
нето на Театъра на Яра Цимърман, 
цикълът лекции на театроведа Весе-
ла Груева за малките чешки театри, 
гостуванията на известни чешки 

писатели, литератори и  езиковеди 
(сред тях специално искам да при-
помня гастролите на Иван Вискочил 
в  София и  Пловдив), отбелязване-
то на юбилеи на известни фигури 
в българската бохемистика. Тук бих 
споменала 70-годишния юбилей 
на изтъкнатия преводач на чешка 
поезия Вътьо Раковски, организи-
ран с  изключителен замах от доц. 
В. Тодоров. И  още – проекта за из-
следване „Чехи в България – история 
и  типология на една 
цивилизаторска роля“, 
реализиран в три тома 
от поредицата „Голя-
ма чешка библиотека“, 
отново по инициатива 
на доц. В.Тодоров.

През 90-те години 
редиците на препо-
давателите по чешка 
литература се увели-
чават от Добромир 
Григоров, Ани Бурова 
и  Славея Димитрова, 
а  през първото де-
сетилетие на новото 
хилядолетие започват 
да преподават чешки 
език и Цветанка Авра-
мова, Радост Железа-
рова и  Божана Нише-
ва.

В  никакъв случай 
не е  за подценяване 
и  работата със сту-
дентите-бохемисти. 
Благодарение на тех-
ния ентусиазъм вече 

почти 15 години продължава тра-
дицията на коледните празненства, 
организирана в  сътрудничество 
с  Чешкия център в  София, на кои-
то студентите правят свои театрал-
ни постановки на чешки език, през 
последните години изключително от 
техни авторски текстове.

Както се вижда, историческата 
нишка плавно ни довежда до съвре-
менността, където фактите са също 
толкова много и трудни за система-
тизиране – тук трябва да отнесем 
и научните постижение на препода-

вателите, и неукротимата енергия на 
студентите, и топлите отношения на 
истинско професионално приятел-
ство, които възникват между тях. 
Израз на откровена професионална 
амбиция и  самочувствие е  издава-
нето на студентското списание „Че-
хопис“ (всъщност „Čechopis“), спис-
вано изцяло на чешки език само от 
студенти-бохемисти, без намесата 
на други преподаватели, освен лек-
торите (последователно) Ева Ковар-

За софийската       бохемистика

проф. Никола Георгиев и Людмила Кроужилова

Коледа ‘2009
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жова и  Давид Бернщайн. Може би 
трябва да се спомене и  издаването 
през 2002 г. на двутомния академи-
чен Чешко-български речник, запо-
чнат от колектив под ръководството 
и под редакцията на проф. Св. Иван-
чев и доведен до успешен край след 
неговата кончина. Тук трябва да от-
несем и  Краткия чешко-български 
речник на некнижовната лексика, 
разработен от доц. Янко Бъчваров 
и  около 30 души негови студенти, 
на които той преподава общоразго-
ворен чешки език и  заедно с  които 
успява да намери българските (нек-
нижовни) еквиваленти на чешките 
некнижовни думи – първо по рода 
си издание не само в България.

И  нека добавим в  заключение – 
софийската бохемистика допринесе 
и  за създаването на пловдивска-
та и  благоевградската, както чрез 
прякото участие на своите препо-
даватели, така и  чрез своите въз-
питаници, които сега са в  центъра 
на извънсофийската бохемистика. 
Но не бива да пропускаме факта, че 
обогатяването е  взаимно. Най-до-
бро свидетелство за това са срещите 
на студентите-бохемисти, които се 
организират от преди 8 години по 
инициатива на колегите от Благоев-
град. Инициативата бе подета с бла-
годарност от всички, а свидетелство 
за нейния положителен ефект е брой 
1–2 за 2010 г. на сп. „Хомо бохеми-
кус“, в  който са публикувани сту-
дентските работи от третата (засега 
последна) проведена среща – в  Со-
фия през 2010 г. През настоящата го-
дина предстои нова – отново в Бла-
гоевград. Очакваме я с нетърпение.

Трудно е  накратко да се изброи 
всичко интересно, което се е случи-
ло и продължава да се случва в рам-
ките на софийската бохемистика. 
Достатъчно е  да кажем, че нейна-
та активност не престава – като се 
започне със студентите от първия 
випуск, които и  до ден днешен, на 
своята вече не твърде малка възраст, 
не престават да се интересуват, да 
търсят творческа и  преводаческа 
изява, да творят в  специалността, 
която ги е завладяла преди толкова 
години. За интересуващите се мо-
жем да посочим интернет адреса 
на Бохемия клуб, където могат да 
открият още информация за това 
какво правят бохемистите в София: 
http://www.bohemiaklub.org 

доц. Янков Бъчваров (вляво)

Литературоведска катедра

Коледа ‘2009
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С ледването на т. нар. „малки“ 
филологии изисква определена 

нагласа и  специфично отношение, 
както към самия език, така и  към 
средата, народа, манталитета, култу-
рата, дори държавата и  съответния 
микрокосмос. Решихме чрез анкета 
да се опитаме да установим основ-
ните мотиви, подтикнали студенти-
те не само да започнат, но и да про-
дължат да изучават български език.

В отговорите на анкетата, не при 
всички, но при голям процент от 
студентите се срещнахме с  пред-
варителни познания за България 
и  българското, за конкретен допир 
до България и българите и оттук по-
родена мотивация за следване имен-
но на тази специалност.

Много от първите контакти за 
онези, които не са от български 
произход и  нямат родствени връз-
ки в  България, са се осъществили 
благодарение на посещението им 
в България като туристи. Често сре-
щан отговор на първия ни въпрос 
е  посочването на факта, че българ-
ският език е  екзотичен, че на па-
зара на труда няма толкова много 
специалисти и  затова студентите 
предполагат, че ще намерят начин 
за професионална реализация (като 
отново посочват най-често областта 
на туризма и преводите). Друг фак-
тор е, че за изучаването му не са не-
обходими никакви предварителни 
познания. Някои студенти посочват 
общия си интерес към славянските 
езици, който е  подбудил интере-
са им и  към българския език. При 
студентите от смесени бракове или 
чистокръвни българи мотивацията 

за следването е  прозрачна. Някои 
от тях посочват конкретните хора, 
които са послужили за импулс да 
изберат тази специалност (роднини, 
познати и т.н.), а други се спират на 
факти от ежедневния живот – като 
харесването на българската кухня. 
Куриоз (а  може би не чак такъв?), 
е  популярността на телевизионния 
канал „Планета“.

На въпроса „Знаехте ли нещо за 
България, преди да започнете да 
учите български език?“ студентите 
посочиха доста еднотипни отговори 
без конкретни данни, въпреки екс-
плицитното ни желание да посочат 
с  какви именно знания са дошли 
в  университета. Болшинството от 
студентите казват, че са знаели малко 
неща, които са научили от часовете 
по география и  история в  средните 
училища (за съжаление малко от от-
говорите съдържат нещо конкретно, 
само един студент посочва, че знае 
повече за земеделието и за розовото 
масло, друг споменава единствено 
кирилицата като графична система). 
Други споделят, че знаят основната 
информация за България, тъй като 
вече са я  посетили (отново, без да 
посочат конкретни факти). Някои 
от студентите от българска филоло-
гия посочват, че са знаели, че това 
е  страна с  красива природа, отлич-
на кухня и  морски курорти. Един 
от студентите отговаря, че не е зна-
ел нищо, само че при отговори „да“ 
и „не“ българите кимат „на обратно“ 
и това му се е сторило симпатично. 
Експлицитно някои посочват, че са 
знаели само основните географски 
данни, но нищо за езика, културата, 

традициите, обичаите. В  някои от 
отговорите е посочено, че студенти-
те са познавали българската култура 
и  манталитет и  знаят, че българите 
са много мили и сърдечни.

Разбира се, съвсем различна е си-
туацията при студентите от смесени 
бракове или от български произ-
ход – техните познания за България 
и  българското са обусловени от се-
мейната среда.

Интересни са отговорите на въ-
проса „Българският език струва 
ли ви се труден? Ако да – защо?“ 
Очаквахме, че повечето студенти ще 
дадат положителен отговор, имайки 
предвид главно граматичните кате-
гории, с  които се срещат в  процеса 
на обуче-
ние и  кои-
то нямат 
еквивалент 
в  чешкия 
език. Нито 
един от сту-
дентите не 
каза, че изу-
чаването на 
българския 
език го за-
т р у д н я в а 
много. След 
първоначал-
ната необ-
ходимост да 
се привикне 
към нова-
та графична 
система (коя-
то се преодо-
лява изключи-
телно бързо), 

Защо учим 
български език?
на студентите 1. и  4. куРс По сПециалността БълГаРска филолоГия в  масаРиковия унивеРситет 
в ГР. БъРно, ПРез академичната 2009/2010 Година зададохме следните въПРоси: защо изБРахте да 
учите БълГаРски език?; знаехте ли нещо за БълГаРия, ПРеди да заПочнете да учите БълГаРски език; 
БълГаРският език тРуден ли ви се стРува? ако да – защо?; искате ли вашата ПРофесионална Реали-
зация да Бъде свъРзана с БълГаРския език?
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разбира се, повечето студенти по-
сочиха като проблематичен вечния 
„препъникамък“ – членната форма, 
или богатата система на глаголните 
времена. Поне от техните отговори 
можем да съдим, че граматичната 
структура на българския език не ги 
затруднява и бързо свикват с харак-
тера и особеностите на един славян-
ски, но все пак аналитичен език.

Като отговор на въпроса на сту-
дентите от магистърската степен 
„Защо решихте да продължите 
изучаването на български език?“ 
вече наблюдаваме много силен еле-
мент на лична мотивация и интерес 
към самия език. Най-често е  жела-
нието за усъвършенстване на при-
добитите до момента знания, като 
доста отговори съдържат продъл-
жението: защото изучаването на 
български език ми харесва. С т у -
д е н т и т е 

споделят факта, че след преминава-
нето на известна степен на владеене 
на езика, светът, който се открива 
чрез него, става много по-привле-
кателен – самото опознаване на 
България, българската литература, 
култура, обществен живот вече не 
представляват проблем за тях. И съ-
ответно, опознавайки българското, 
желанието да се усъвършенстват 
в  езика, нараства. Разбира се, мно-
го от студентите посочват и изцяло 
лични причини, а именно новосъз-
дадените познанства и  контакти 
в България и това ги мотивира да се 
усъвършенстват за по-нататъшната 
комуникация. Разбираемо е, че се 
появява и  прагматичната нотка – 
получаване на титлата магистър.

Може да се каже, че мотивиранос-
тта на студентите в  магистърската 
степен определено преобладава над, 
меко казано, неутралното отноше-
ние в бакалавърската степен, което, 
разбира се, доста улеснява работата 
на техните преподаватели.

За нас беше интересно да ус-
тановим как студентите виждат 
бъдещата си професионална ре-
ализация. На въпроса „Искате ли 
Вашата професионална реализация 
да бъде свързана с българския език? 
Ако да – каква е Вашата представа?“ 
получихме интересни отговори. 
Някои студенти посочват, че нямат 
конкретна представа как биха могли 
да се реализират, че биха искали да 
работят по специалността си, но не 
знаят дали ще имат тази възмож-
ност, но в повечето случаи искат да 
работят в  областта на туризма или 
да станат преводачи, като не посоч-
ват превод на художествена литера-
тура, а  реализация на придобитите 
преводачески умения в  частния 
сектор – като преводачи към пре-
водачески агенции или в  бизнес 
контактите, както между България 
и Чехия, така и в рамките на меж-
дународни корпорации (посочени 
са Lufthansa, IBM, Motorоlа).

Някои студенти (най-вече от 
български произход) виждат 
своята реализация и в областта 
на дипломацията – като слу-
жители в  Чешкото посолство 
в България или в Българското 
посолство в Чехия. Интересно 
е, че студентите не посочват 
никакви други области от со-
циалния или културния жи-

вот, които са привлекателни за тях 
при бъдещата им работа – само един 
път срещаме отговор журналистика, 
но и той е по-скоро свързан с прево-
да, а не със самата журналистическа 
работа (студентката иска да превеж-
да от български на чешки новини от 
България). Една от студентките иска 
да бъде преподавател по чешки език 
в  български университет, никой 
друг не свързва професионалното 
си поприще с  преподавателската 
професия.

Интересна е  представата на една 
от студентките, която като второ 
висше образование следва специ-
алност дентална хигиена и тя пред-
стави най-конкретно виждане за 
това как би могла да съчетае двете 
(привидно отдалечени на светлин-
ни години) специалности – като съ-
трудник на чешки производители 
на материали за дентална хигиена 
и тяхното пускане на пазара в Бъл-
гария, което е  свързано с  преводи, 
доставка, презентация на продукти-
те, а също и желанието си да работи 
в  някоя дентална клиника в  Бълга-
рия.

Студентите от специалност бъл-
гарска филология използват сътруд-
ничеството на Масариковия унер-
ситет с  Пловивския университет 
най-вече в  рамките на програмата 
„Еразъм“ и  на междууниверситет-
ския договор. По време на своето 
обучение в  България те посещават 
лекции и  упражнения, предназ-
начени за слависти и  българисти, 
проявяват интерес и  към специа-
лизирани курсове, отговарящи на 
съвременните нужди за професио-
нална комуникация между европей-
ци от различни страни: европейска 
терминология на български, езикът 
на бизнеса и туризма, езикът на ме-
диите, юридическа терминология, 
специализиран превод.

Нашето искрено желание като 
преподаватели е  увеличаването на 
броя на „лобистите“ на българската 
култура чрез изучаването на нейния 
език, на създаването на духовни по-
сланици на България и българското 
в тяхната родина – Чехия. 

Пълният текст на изследване-
то е  публикван в  сборника „Обу-
чението по български език като 
чужд в  славянски и  неславянски 
контекст'', Бърно 2010 г 

20 · брой 1 · Роден Глас

у
ч

е
н

и
ч

е
С

к
и

 
к

А
л

е
й

д
о

С
к

о
п

c



Колко студенти от Чехия обик-
новено учат в Пловдив?

Всяка година в Пловдивския уни-
верситет „Паисий Хилендарски“ 
следват различен брой студенти. 
Броят им е  стигал и  над 10. Най-
много са студентите от Масарико-

вия университет в  Бърно, следвани 
от Университета в Пардубице и най-
малък е броят на студентите от Кар-
ловия университет в Прага. Разбира 
се, това са данни само за студентите, 
които в някаква степен учат българ-
ски език в  чешките университети. 

Иначе броят на чешките студенти, 
обучаващи се в другите специално-
сти, определено е  различен от този 
на чешките студенти българисти.

Какви са чешките студенти, 
които идват да следват в Пловдив?

„Намират ли време“ 
чешките студенти 
в България?
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Определено идват някак притес-
нени в  Пловдив и  изобщо в  Бълга-
рия заради предварително заложе-
ния сред чехите образ на българите 
и  България. Благодарение на часо-
вете по български език в  чешките 
университети, а  в  последствие и  на 
живия контакт с  българските сту-
денти и преподаватели, обикновено 
само за няколко дни те успяват да се 
адаптират и  да заобичат България. 
От контактите си с  тях съм чувал, 
че у нас се чувстват по-свободни 
и  по-спокойни. Донякъде това се 
дължи и на времето, което в тези ге-
ографски ширини е по-меко и само 
в  рамките на един семестър могат 
да видят страната ни, покрита със 
сняг, и същевременно в края на своя 
престой да отскочат до морето за 
първи слънчеви бани. Също така ми 
е правило впечатление неподправе-
ният им интерес към българската 
култура и история, към традициите 
и обичаите ни. Опитват се да поемат 
възможно най-много от България, 
което само може да ме радва като 
българин. Неоспорим факт е  и  че 
някои от тях се връщат многократ-
но и вече са станали в известна сте-
пен част от пловдивската студентска 
общност.

Какви са техните впечатления 
от България?

Честно да си призная, първите 
им впечатления, както казах по-го-
ре, са комбинирани по-скоро с ня-
какво чувство на притеснение от 
новата и  непозната среда, от раз-
личния тип отношения между хо-
рата и не на последно място от но-
вия, или всъщност от ДРУГИЯ тип 
мироглед на българина. Съществу-
ва един, условно да го наречем, тип 
на мислене ИЗТОК – ЗАПАД, при 
който западът е нещото, към което 
трябва да се стремим и което тряб-
ва да бъде образец за подражание, 
а ИЗТОКЪТ е както екзотика, пре-
плетена с  ориенталски и  балкан-

ски (в нашия случай) мотиви, така 
и нещо недотам достойно за подра-
жание. Забелязал съм, че този тип 
мислене е  в  известна степен зало-
жен и у чехите, и у българите. Може 
би е  следствие и  на сходния исто-
рически развой – дългите години 
липса на своя държава, чужд оку-
патор, опити за налагане на чужда 
култура и  език. Ние, българите, се 
възхищаваме на чехите за тяхно-
то чувство за ред, за подредения 
живот, който водят, докато чехите 
се радват тъкмо на обратното. Те 
се забавляват с  тази наша „особе-
ност“ и  по този начин „разпускат“ 
от налаганите им норми на поведе-
ние в  собствената им страна. Една 
от първите фрази, които започват 
активно да употребяват е „има вре-
ме“. Многократно са ми казвали, че 
ние живеем спокойно, за никъде не 
бързаме и че умеем да се радваме на 
живота пълноценно. Същото това 
нещо, погледнато през очите на 
един българин, би звучало като уп-
рек за непрестанна липса на урегу-
лираност, която води до чувство за 
хаос в  държавата. Доколкото знам, 
чехите са едни от положително 

приеманите у нас чужденци. Бъл-
гаринът има по-скоро позитивно 
отношение към чешкия си събрат 
по славянска линия, а това немину-
емо създава една предразполагаща 
към бързо адаптиране среда. За съ-
жаление през последните 20 годи-
ни на т.нар. преход, за Чехия у нас 
почти нищо не се говори, създава 
се чувството за известна изолация 
от бившия социалистически лагер. 
Подобна е ситуацията и в Чехия. Не 
е  чак толкава далечно и  времето, 
когато прочутите чешки сериали от 
70-те и 80-те години бяха хит у нас, 
когато едни от най-предпочитаните 
туристи по морските ни дестина-
ции бяха чехите и т.н. Този спомен 
все още е  жив сред българите и  се 
активира, когато чуят думите „чех“, 
„чешки“ или Чехия. Българинът 
има по принцип особено чувство 
на възприемане на „другия“ и  по-
специално на „другия, който идва 
от Запад“. Това спомага за падане-
то на всякакви бариери, а в случая 
с  чешките студенти улеснява кон-
такта им с  живия език и  обуславя 
бързото напредване по отношение 
на комуникацията на български. 

Гл. ас. д-р Борислав Борисов е завършил Славянска филология с профил чешки език и литература през 2000 година. Учи няколко семестъра 
като стипендиант на Кабинета по чешки език за чужденци към Философския университет на Масариковия университет. Специализира в Карловия 
университет, Ústav bohemistických studii. Защитава докторска дисертация на тема „Българският и чешкият книжовен език през Възраждането. Особе-
ности на кодификацията“, която впоследствие издава като самостоятелна монография. Понастоящем преподава практически чешки език в Катедра-
та по славянска филология към Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Води лекционни курсове по история 
на чешкия език и историческа граматика на чешкия език.

Студенти бохемисти в Пловдив
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С ред официалните гости се от-
крояваше Константийският 

епископ Антоний, викарий на За-
падно- и  Средноевропейския мит-
рополит Симеон, който прояви ин-
терес към празника на Българското 
училище; тук бе и ръководството на 
Училищното настоятелство, пред-
ставители на всички български 
организации и  сдружения. Залата 
бе препълнена с  родители, бивши 
наши възпитаници, приятели на 
училището, много сънародници.

Празничната програма започна 
с  изпълненията на деца от първи, 
втори, трети и  четвърти клас. Под-
готвени от своите учителки – г-жа 
Тошева и г-жа Кръстенова, те пред-
ставиха с много усмивки и артисти-
зъм своите стихчета, песни и весели 
сценки, в които неотлъчен персонаж 
бе Баба Марта – Яна от четвърти 
клас.

Директорът на училището, г-н 
Еленко Начев, поздрави всички гос-
ти и  присъстващи с  красивия бъл-
гарски празник и  сподели радостта 
си, че отново сме се събрали да от-
бележим този уникален празник; 
изрази гордостта си, че поддържаме 
жива древната традиция – да се за-
кичим с  мартенички в  първия ден 
на месец март. А те – мартеничките 
– бяха навсякъде! – в сюжета на бо-
гато декорираната от г-жа Станева 
сцена, по стените, по ръцете и дре-
хите на деца и възрастни, в големите 
пана, събрали истински шедьоври 
на детските художествени произве-
дения.

И тази година учениците от Бъл-
гарското училище сръчно вплето-
ха душа, въображение и  творческо 
вдъхновение при създаването на 

своите творения на изкуството от 
червени и бели нишки. С много же-
лание и любов те изработиха краси-
ви мартеници – с интересен дизайн, 
с мъниста, със златни и сребърни ор-
наменти, с вплетени фолклорни мо-
тиви – пъстра гама от идеи и твор-
ческа фантазия. Директорът обяви 
имената на победителите в конкурса 
за най-интересна мартеница. Отли-
чените ученици гордо заставаха до 
своите произведения в  съпровод 
от аплодисментите на публиката. 
С  награди бяха удостоени всички 
ученици, проявили изключителна 
оригиналност и  майсторство. Кла-
сирането бе в  две категории – за 
децата от първи-четвърти клас и за 
останалите ученици. 

А  ето и  имената на победители-
те: Първа награда спечели Станис-
лава Георгиева от 1-ви клас, втора 
– Габриела Василева от 1-ви клас, 
трета – Паола Атанасова от 2-ри 
клас и  Яна Маркова от 4-ти клас. 
Във втората категория награди по-
лучиха следните ученици: 1 място 
– Георги Георгиев и  Даниел Дуков 
от 6-ти клас, 2 място – Семра, Кема-

лие и  Есин от 8-ми клас, 3-то мяс-
то – Лора Тончева и  Даниела Пен-
кова от 7-ми клас. Раздадени бяха 
и поощрителни награди: на Габриел 
Кръстев от 7-ми клас, Влдислав Ба-
чийски и Денис Станев от 6-ти клас, 
Маргарита Синапова и Юлия Анге-
лова от 6-ти клас.

Програмата продължи с народни 
песни, подготвени от г-н Мораве-
нов и  изпълнени от вокална група 
„Лира“,. Финалът на празника бе по-
ставен от танцовата група на учили-
щето. Красотата на народния танц 
е в основата на всяка изява – с ори-
гиналните костюми, с  автентич-
ната хореография – а  тя бе изцяло 
дело на ученици. Под вещото ръ-
ководство на Теодор Гецов от 12-ти 
клас и  на Диана Георгиева от 11-ти 
клас, изпълнението на Македонско 
и  Ломско хоро съчета в  съвършено 
единство красивата българска ду-
шевност чрез танц и музика.

Участниците в  разнообразната 
празнична програма подариха на 
всички едно неповторимо преживя-
ване, много настроение и  положи-
телни емоции. 

ПъРвомаРтенска маГия в Бяло и чеРвено Бе оБхванала Бсоу „д-Р П. БеРон“. ПРез целия ден настРое-
нието на всички Бе ПРиПовдиГнато, оживление и ПРазничност се чувстваха в коРидоРите и клас-
ните стаи, ученици и учители вРъзваха маРтенички с Пожелания за здРаве и късмет. ПРазникът 
съБРа мноГо Гости – мноГо Повече от дРуГ Път, които Бяха ПосРещнати и окичени с маРтенички 
от сияещи във фолклоРни носии БълГаРчета.

Баба Марта  
върза шарени мечти
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Българите в Кладно вече имат свой Клуб!

Заповядайте на 1. 4. от 14 часа в  Дома на националните малцинства в  Прага на българска „Великденска семейна работилница“.  
Уоркшопът ще води Красимира Коева – www.krasart.com. Заявки за участие и повече информация на zaedno@zaedno.org.

Десет поредни Трифона, десет 
незабравими срещи с  българщи-
ната, десет Царе на виното, хи-
ляди усмивки... Интересното на 
този празник в Прага е, че винаги 
e много еднакъв с  предходните. 
Организаторите не променят през 
годините драстично сценария, 

участниците често се повтарят. За-
лагат на сигурна карта – магията на 
българския фолклор и  традиции. 
Резултатът – „Трифон Зарезан“ – 
действа като магнит за пражката 
публика. Залата е  винаги препъл-
нена, а  публиката си остава все 
млада и  ентусиазирана, жадна за 

песни и танци. Тази година само 
танцьорите от фолклорните гру-
пи наброяваха над 60 човека. Ня-
маше кой да спре кръшните хора 
и  надигравания. Въпреки оби-
чайната теснотия в  „Барачницка 
рихта“, всеки от публиката опита 
да научи поне един танц. Главен 
организатор на тазгодишния „Три-
фон“ бе Тодор Ралев, председател 
на „Заедно“. 21 годишен българин 
от Прага, който с усмивка и добро 
настроение ръководи и  танцовия 
състав към сдружението. Преми-
ерно се представиха танцова група 
„Китка“ от Виена, а  традиционно 
участваха танцьорите от „Пирин“ 
– Бърно и „Българи“ – Прага. Сви-
ри чешко-сръбската група „Миак-
тич оркестър“. При голям интерес 
от страна на публиката, в оспорва-
на надпревара, бе избран и Цар на 
виното – Трифон X. 

„Трифон Зарезан 2012“ бе пос-
ветен на светлата памет на Бойка 
Добрева, една от основателките на 
сдружение „Заедно“ и на Антоанета 
Добрева – учител по музика и прия-
тел на сдружението.

Какво да добавим? „Наздраве“ – 
бъдете здрави и до нови срещи. 

Празнуването протече по раз-
личен начин в  отделните градове 
на страната. В  Прага всеки гост на 
Българския дом получи мартеничка 
и имаше възможност да следи по те-
левизията официалното празнуване 
в  България. В  Бърно организираха 
една от прословутите си вечеринки, 
която събра българи „от близо и да-
леч“. Малки чествания организира-
ха и  в  градовете Оломоуц, Пилзен, 
Усти над Лабем, Мост и Дечин.

Българите в Кладно пък се събра-
ха не само за да почетат празника, 
но и за да открият официално новия 
си дом – „Български клуб“, в  цен-

търа на града. Официалната част 
започна с  водосвет и  с  освещаване 
на новия Клуб, които отслужи отец 
Пламен Спиридонов. След това за-
почна забавата. Българската музика 
се лееше в  цялата сграда, хората се 
радваха, хапваха вкусни кебапчета 
и отпиваха от българските питиета, 
предоставени от Митко Бъчваров, 
собственик на помещенията. Хуба-
вото настроение задържа всички до 
късно вечерта, след което се разоти-
доха доволни, че вече има къде да се 
събират. 

Текст: Димитър Христов
Снимки: Алекси Борисов

ПРез есента на 2011 Г. сдРужение „заедно“ навъРши 10 Години. на 
17 февРуаРи 2012 Г., на ПоРедния „тРифон заРазан“ – БълГаРски 
фолклоРен ПРазник на виното в ПРаГа, който се ПРоведе за десе-
ти Път, членове и симПатизанти на сдРужението отПРазнуваха 
Годишнината. както винаГи – с веселие, младежки ентусиазъм 
и най-важното – с ПРекРасни БълГаРски наРодни танци и Песни.

националният ПРазник на БълГаРия 3 маРт е сРед най-важните за стРаната ни и отБелязването 
му се извъРшва със съответната цеРемониалност, ПРазничност и медиен отзвук. ние, БълГаРите 
зад ГРаница, няма как да Го оБГРадим с ПодоБен скъПоценен „оБков“. само ние оБаче знаем, че 
в съРцата ни заема същото място, каквото ако Бяхме в Родината.

Трифон X.
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Н а 28.01.2012 се проведе го-
дишното отчетно-изборното 

събрание на Българското култур-
но-просветно сдружение в  Бърно. 
Доклад за дейността на сдружението 
за изминалата 2011 година изнесе 
неговият председател, д-р Иван А. 
Белков. Като по-значими мероприя-
тия бяха отбелязани традиционните 
български вечеринки, събора в Ми-
кулчице, кулинарната вечер в ресто-
рант „Варна“ и не на последно място, 
дейността на танцовия състав „Кит-
ка“ с неговия 10-годишен юбилей.

Финансирането на дейността на 
сдружението през отчетната година 
е предимно c дотации от кметството 
на град Бърно. В  разискванията по 
отчета преобладаваха благодарнос-
ти за добрата работа на членовете 
на ръководството. В плана за насто-
ящата 2012 година бяха предвиде-
ни от ръководството и одобрени от 

събранието изпитани във времето 
традиционни мероприятия – вече-
ринки, землячески срещи, фолклор-
на дейност и изложби. Избрани бяха 
ново ръководство и ревизионна ко-

мисия. За председател на Българско-
то културно-просветно сдружение 
в  Бърно бе преизбран д-р Иван А. 
Белков. 

Райчо Велев

Старата българска традиция по-
велява в  деня на Задушница да се 
прави помен за мъртвите или т.нар. 
„раздавки“ – на благотворителна-
та трапеза всеки носи това, което 
е  приготвил според възможности-
те си. Прието е да се подава варено 
жито, хляб или пита, плодове, бани-
ца, сладкиши и вино. Навярно ще се 

запитате: защо жито и вино? 
Вареното църковно жито 
символизира нашето бъде-
що възкресение, а виното – 
кръвта на Иисус Христос.

Събитието откри замест-
ник-председателят на Общ-
ността, Силвия Кръстева, 
която припомни на при-
състващите значението на 
тези събития в  историята 
и  културните традиции на 
българите. Румяна Георги-
ева изпълни първата, не-
редактирана и  почти неиз-

вестна версия на стихотворението на 
Христо Ботев „Дякон Васил Левски“, 
с което просълзи присъстващите.

Видимо развълнуван, Иван Тошев 
припомни, че гробът на Апостола на 
свободата не е известен и до ден дне-
шен. Той добави, че според послед-
на информация пред църквата „Св. 
Петка Самарджийска“ в центъра на 

София отново ще бъде поставена 
паметна плоча. От години се смята, 
че именно там е погребан Апостолът 
на свободата.

Свещеник Пламен Ангелов от-
служи панахида за Васил Левски, 
както и  за покойните българи, жи-
вели в Чехия и България. Спазвайки 
църковните канони, дякон Констан-
тин Моравенов посвети заупокой-
ната молитва в  памет на Апостола. 
По време на панихидата, свещеник 
Пламен Ангелов освети благотво-
рителната трапеза, зад която беше 
поставен голям портрет на Васил 
Левски (Дякон Игнатий), нарисуван 
от Десислава Димитрова по случай 
събитието. След края на панахида-
та приъстващите българи положиха 
цветя пред портрета и  запалиха по 
една свещичка за покой на душите 
на умрелите. 

Текст: Ангел Спасов
Снимки: Десислава Димитрова

Успешна организационна година в Бърно

Дяконът винаги ще бъде с нас!
на 17 февРуаРи „БълГаРска ПРавославна оБщност“, с ПодкРеПата на БълГаРския клуБ, Почете 139-ата 
Годишнина от оБесването на аПостола на своБодата васил левски и  ПъРвата за календаРната 
Година задушница. Беше Поканена цялата БълГаРска оБщност, живееща в ГРад ПРаГа.
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И нж. Христо Ковачев е роден на 
5.08.1929 г. в  Игнатиево, Вар-

ненски окръг. През 1953 г. завършва 
образованието си във Висшия ико-
номически институт на Варна. През 
1960 г. пристига в Чехословакия и се 
установява в  град Бърно. Година 
по-късно става член на Българския 
културно-просветен клуб в  Бърно, 
а през 1967 г. е избран за негов пред-
седател – длъжност, която запазва 
до 1990 г.

Всеотдайно се грижи за интере-
сите на Kлуба и прави всичко, което 
е  по силите му, за неговия разцвет. 
Небивалата му популярност през 
70-те и  80-те години на миналия 
век, е до голяма степен негова залу-
га. Клубът се ползва с  престижа на 
оазис на духовния живот и посреща 
представители както на български-
те, така и на чешките интелектуални 
среди. За свое любимо „свърталище“ 
го считат и местните студенти.

Не е  известен случай, в  който 
Христо Ковачев да е  злоупотребил 
с  длъжността си. Точно обратното 
– винаги я е използвал, както и лич-
ния си престиж, за да помага. Нико-
му не отказва помощта си, независи-
мо дали става въпрос за получаване 
на жилище, намиране на нова рабо-
та или записване на дете във висше 
учебно заведение.

 „Клубът по това време израсна – 
години по-късно си спомняше Хрис-
то Ковачев. – Превърна се в истин-
ски културен център. Организираше 
културни събития, посещаваха го 
и  чешките интелектуалци – идваха 
на представленията или се уговаря-
ха за по една бира. Много добре ра-
ботехме с  клубовете в  Млада Боле-

слав и Острава. Влязохме във връзка 
с  нашите сънародници в  Австрия, 
Будапеща и  Братислава. Дори и  по 
онова време, когато не беше лесно, 
правехме хубави екскурзии – до 
Италия, например, организирахме 
цял автобус, взехме и  сънародници 
от Австрия. И в Австрия бяхме ня-
колко пъти.“

Христо Ковачев е  сред инициа-
торите на съборите в  Микулчице. 
За поставянето на паметната плоча 
там, през 1982 г. той вдига на крак 
целия научен свят на моравската 
столица, включително Академията 
на науките и  висшите учебни заве-
дения. „Помагаха ни за реализиране 
на идеята, ходеха с нас по институ-
циите и предприятията. ЧКД „Блан-
ско“ изля паметната плоча, а Фило-
софският факултет на Масариковия 
университет състави текста на чеш-
ки, български и  старославянски 
език. Така се роди... Микулчице.“

През 1989 г. светът, който позна-
ва, се променя. Клубът губи своите 
помещения, а в хаоса на 90-те годи-
ни са загубени и много връзки. Бив-
шият социалистически блок тръгва 
по пътя на печеленето на пари, къде-
то няма много място за приятелство 
и  култура. От години сляп, Христо 
Ковачев не спира да размишлява 
и да търси нови пътища: „Хората не 
трябва да мислят само за материал-
ната, а и  за духовната част. Ако ус-
пеят да го направят – ще бъде идеал-
но. Но точно така никога не е било 
и  няма да бъде. Говоря за това, че 
човек трябва да е убеден в нещо, за 
да го прави. Нямам предвид иконо-
миката, а културата. Светът на кул-
турата е  друг. Ако там се сплотим, 

сдружим, ще направим чудеса. Там 
е  единството – в  културата. Затова 
тя е, която трябва да се запази. Вмес-
то това чуваме само „бизнес, бизнес, 
бизнес“! Култура – равно на бизнес, 
спорт – равно на бизнес. Това посте-
пенно унищожава всичко. Вярвам, 
че има начин да се съживи, но няма 
да сме живи да го видим.“

В  думите му лесно прозират 
принципите му: „Всичко се проме-
ня. Човек трябва да се приспособя-
ва. Който не се приспоби – умира. 
Но трябва да има хубави хора около 
себе си.“

Откъдето и  да го погледнем 
е  ясно, че с  дейността си, Христо 
Ковачев завинаги се записва в исто-
рията на българското малцинство 
в Чехия.

Цитираните изказвания на  
инж. Христо Ковачев  

са записани през 2008 г.

името му още дълГо ще въПлъщава мечтата на БълГаРската оБщност не само в БъРно, 
а в цяла чехия за ПРиятелство, РазБиРателство, възход и ПРизнание.

на 28 февРуаРи, на възРаст 81 Години, след дълГо Боледуване, 
Почина атанас БеРемов – дълГоГодишен ПРедседател на БълГаР-
ския клуБ в ГРад мост. ПодРоБен матеРиал за неГо ще ПуБликува-
ме в следващия БРой.

На 24 януари ни напусна Христо Ковачев
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На 24 януари ни напусна Христо Ковачев

SMS: „пич, искаш ли кученце?“
6:16 сутринта. Шон. Шибаният Шон в шест и шестнай-

сет сутринта?
Сънувах дядо си допреди секунда, а сега искам ли ку-

ченце?
Опитвам да заспя отново, но до мен достига, като увит 

в парцали, шумът от вентилатора в банята. После и онзи 
изхриптяващ звук от рязко спиране на душа. Опитвам 
да се върна пак при дядо, където поне беше тихо. Душът 
пак тръгва. Ева се къпе. Защо се къпе Ева рано сутринта? 
Защо се къпе всяка сутрин? Дали да не отговоря на Шон? 
Не, не искам кученце! Какво е правила цяла нощ, та има 
нужда да се къпе толкова рано и така шумно? И продъл-
жително. Аз и  в  най-мръсната си версия не прекарвам 
в банята и една трета от най-късия душ на жена ми.

Няма да успея да заспя отново. Ще се въртя в леглото 
и в главата ми ще се стрелкат като попови лъжички исто-
рии, които никога няма да напиша. Така е всяка сутрин, 
откак нещата се преебаха до степента, до която са прее-
бани сега.

След малко Ева ще отвори вратата, ще влезе „на пръ-
сти“, омотана със снежнобялата си хавлия, ще отвори 
почти безшумно шкафа от нейната страна на спалнята, 
където е прилежно сгънатото й бельо, ще извади чифт би-
кини, ще се наведе (тогава грациозността й е най-уязви-
ма), хавлията ще се свлече по младото й тяло и ще се скуп-
чи на пода около ходилата й, тя ще обуе това миниатюрно 
триъгълниче и ще се изправи. Аз ще съм възбуден, раз-
бира се, аз съм възбуден всяка сутрин до нея, без да съм 
сигурен дали това е от любов или от простатната жлеза.

До този момент ще съм се преструвал на заспал, но сега 
ето, уж ще се пробудя с примляскване. Ще опитам някак-
ва сънено-секси физиономия, ще посегна към нея, ще 
отпусна немощно ръка върху завивката, пръстите ми ще 
понадиплят чаршафа, ще погалят още топлата от тялото 
й падина. Няма да се получи нищо, разбира се. Погледнат 
с нейните зеници, аз ще съм по сутрешно грозен, чорлав, 
с възглавнична бръчка, разсякла лявата ми буза като стар 
белег от брадва, ще съм некъпан, това със сигурност. Тя, 
в мислите си, няма да е тук.

Докато намества пълните си, изящни гърди в сутиена, 
тя вече ще паркира пред университета. Докато опъва чо-
рапогащника по стройните си бедра, тя вече ще изкачва 
стълбите към лекционната зала с  кафе в  ръка. Докато 
прибира стегнатия си корем, за да закопчае панталона си, 
тя вече ще потропва с високите си токчета между банки-
те на своите студенти и ще раздава разпечатания план за 
предстоящото упражнение.

Аз оставам в  измачканите чаршафи, аз, провалът, до 
когото все още й се налага да се събужда сутрин, преди 
да вземе душ.

Искал ли съм кученце? Шибаният Шон. С  Шон днес 
трябва да говорим сериозно.



Шон и  аз сме бизнес партньори в  нещо, от което 
и двамата не разбираме – ние сме собственици на бар. 
Не че не разбираме от бар – и двамата сме бармани от по 
петнайсетина години – оказа се обаче, че не разбираме 
какво е да сме собственици.

Барът се казва „О“ и е в центъра на Сан Диего. По-точ-
но малко встрани от центъра, но все пак в централната 
част, т.е. едновременно в центъра, но в периферията му, 
малко по-тихо от онази лудница на Пето Авеню, встрани 
от туристическата зона, няма голямо движение, но пък 
е с редовна клиентела и с голяма перспектива. Така поне 
ни беше казано от агента за недвижими имоти, когото 
пък ни го прати лайното Джъстин, преди да ни набута 
с по петдесет хиляди долара, които нямахме. Шон и Зак 
– собственици на бар, в който никой не ходи.

Така е от шест месеца насам.
Преди това беше лесно.


Шон и аз бяхме бармани в частния клуб „Елит“, раз-

положен на последното ниво на тридесет и седем етажна 
сграда. Клубът беше за каймака на града, за милионери 
или поне за такива, които могат да си позволят хиляди-
те долари на месец членство. Клубът се гордее с най-ве-
ликолепната гледка в Южна Калифорния – в краката ти 
е  центърът на Сан Диего, вдясно живописните заливи 
нагоре чак до Ла Хойя, вляво на юг се вижда Мексико, 
а пред теб са небе и океан, разделени от хоризонт.

Правехме мартинита, коктейли, наливахме вина и ко-
няци на възрастни мъже със скъпи вратовръзки и бавни 
движения, на жени с диаманти по себе си и с къде успеш-
ни, къде не толкова, пластични операции, на банкери 
и доктори, съдии и политици, футболисти и стокови бро-
кери, на генерали и адмирали, на адвокати и зъболекари.

Шон и аз крадяхме клуба от години. Крадяхме, как-
вото успеем, но най-вече пари от оборота. Много пари. 
Беше лесно. Той крадеше, за да си осигурява хапчетата, 
без които не може. Аз крадях за поредния излет до някое 
от близките казина поне веднъж седмично. Добре, нека 
е два пъти седмично. Два или три, до четири пъти макси-
мум седмично. Аз имам принципи. Играя само Black Jack 
и никога с повече пари, отколкото тези, които съм си от-
редил за деня. Мисля, че всичко при мен е под контрол. 
При Шон обаче нещата не стоят така – с  времето той 
става все по-пристрастен към викодин. Към викодин 
и бира, ако трябва да съм точен. На смяна съм го виж-
дал да изпива повече от десет викодина и толкова бири. 
Някак, това все оставаше незабелязано от мениджмън-
та. Обаче нещата взеха да стават все по-зле и той често 
прекаляваше. Когато Шон прекали, по челото му избива 
едра пот, която той уж небрежно забърсва с книжна сал-
фетка. С лицето му обаче няма какво да се направи – то 
почервенява като пред инфаркт. Шон е висок, има скан-
динавско сини очи, мъжествено-красиви черти и дълга, 
подстригана на черта руса коса. Допреди десетина годи-
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ни и двайсетина килограма той би бил модел от гланци-
раните корици на онези розови романи (Фабио?). Сега 
Шон е просто с руса коса и скандинавско сини очи. Все 
още е висок. Но не, Шон не върви на добре. Трябват все 
повече викодини, за да му почервенее лицето.

Веднъж опитах разговор на тази тема, бяхме току-що 
застъпили на смяна, още не беше пил първото хапче за 
деня. Казах му, че имам приятел, лекар, специалист по 
най-различни зависимости. Питах го иска ли да го свър-
жа с него. Казах му, че е супер пич. Като нас такъв.

– Какво имаш предвид? – Шон се почесва отстрани 
под сърцето – забелязал съм, че така прави, когато е нер-
вен или още не е пил викодин, а едва издържа.

– Като нас. Готин. Не е като тези бастуни тук – ким-
нах към групичката старчоци, скупчени с чаши в ръце 
до входа на клуба – със сигурност поне един от тях беше 
доктор.

– Пич, казваш, а?
– Да.
Имах наистина желанието да го свържа с доктор Ман-

чев, мой добър приятел. Това бях решил, след като един 
цял почивен ден прекарах в  библиотеката, четейки за 
разните там зависимости. Оказва се, че колкото и раз-
лични да са те – алкохолни, наркотични, никотинови 
и т.н. – начините за интервенция могат да са ефективни 
само ако зависимият осъзнае необходимостта от лече-
ние. Тоест трябваше желанието да дойде от Шон.

– И ти познаваш такъв доктор? И не си ми казвал?
Сервитьорката дойде с  поръчка, Шон грабна една 

чаша и бръкна с нея в контейнера с лед. Това е едно от не-
щата, които не харесвам у Шон – да бърка със стъклена 
чаша в леда – непрофесионално е и тъпо. Преди години 
така бяхме счупили една чаша в бучките лед и се наложи 
да разтопяваме всичко в контейнера с кофи гореща вода, 
за да намерим стъклото, а  беше свръхзаета вечер и  се 
бавеха поръчки, дъртаците взеха да мърморят, серви-
тьорките се цупеха, мениджмънтът се уби да се извинява 
и кърши в кръста, а ние така и не намерихме и стъкълце 
в контейнера, може би просто чашата си е била счупена, 
фалшива тревога, ха-ха.

– Да, познавам такъв доктор.
Обнадежден бях в този момент. Значи имаше все пак 

надежда за Шон, ако само се свържеше с Мони Манчев, 
щеше да вземе живота си в ръце пак, да е в контрол, щя-
хме да продължим

да работим заедно, а не като сега – всеки път като за 
последно, защото всеки момент Шон щяха да го хванат, 
че пие на работното си място. Или нагъва викодини. 
Или краде пари.

– Окей, имаш ли телефонния му номер?
– Разбира се.
– И мислиш, че този твой приятел, доктор, ще ми по-

могне?
– Той това прави – помага на такива като теб.
– Имаш му голямо доверие?
– Е, копеле, щях ли да те пращам при него, ако му ня-

мах доверие?
Шон пак се чеше там, където май би трябвало да 

е черният му дроб, по онзи си негов начин. После накла-
ня глава, повдига вежди и се поусмихва:

– И мислиш, че този твой приятел може да ме снаб-

дява с  хапчета по-евтини от тези на Ниси? – Ей такъв 
човек е Шон.

Ниси е – както той обича да казва – личният му фарма-
цевт. Ниси е чернокожа, висока, слаба, с къса коса и дъл-
ги ръце. Шон разказва, че някой му бил казал, че Ниси, 
преди да дойде в Сан Диего, била гадже на един масивен 
наркодилър в Бронкс, рапър, от когото имала шест деца. 
Друг наркодилър обаче убил гаджето й. Тя научила кой 
е. Успяла да се добере до него, измамила го, влязла някак 
под кожата му, една нощ го изчукала, а  после го заляла 
с бензин и запалила, докато спи. Когато се събудил в ужас 
и пламъци, изпразнила в тялото му един пълнител АК-47. 
Хванали я, разбира се, но тъй като имала шест деца, а на 
път било и седмо, ФБР й предложило сделка:

а) да сътрудничи, да каже абсолютно всичко, което 
знае, и да я изпратят да живее някъде с чужда идентич-
ност и под прикритие, или

б) да й завлекат черния кльощав задник в съда.
Много ясно какво избрала Ниси.
А Шон, също стана ясно, не беше готов да се лекува. 

Но днес имаме разговор. Трябва да говорим за наема, 
който трябва да платим до трето число. И за руснаците.


За бара, на който сега сме собственици, е  виновен 

Джъстин. Джъстин уж бил син на една от големите клеч-
ки в града – поне така каза първия и единствен път, кога-
то дойде в клуба. Но в светлината на това, което се случи 
после, може и да е лъготил. С Джъстин човек никога не 
знае. Когато видях Джъстин за пръв път, беше облечен 
в Cavalli сако, обувките му бяха Amarcord на

Bontoni – аз обръщам внимание на тия неща – човек 
може да се хване за главата, когато види колко от ми-
лионерите в „Елит“ носят обувки за по трийсет долара 
от Marshalls, ебати нещастниците! Та Джъстин изгле-
ждаше като човек, на когото може да се има доверие – 
двайсет и  нещо годишен, скъпи обувки, светлозелени 
очи, белезникава коса, тънки устни и  над тях някакви 
рехави мустачки. Поръча си бърбън с кока-кола. Каза, че 
живеел в новите високи небостъргачи на Осмо Авеню, 
тези стъклените, с тъпите извънземни чинии най-отго-
ре. Преди това бил живял долу на Четиринайсета улица, 
в китните къщички до моста, но след като намериха она-
зи отрязана ръка, за която писаха по

вестниците, се преместил.
– Представяш ли си, излизам да вземам пощата и гле-

дам на тротоара една ръка.
– Дясна или лява? – попита Шон.
Джъстин не обърна внимание на забележката и про-

дължи:
– Ами, аз утре кой знае какво мога да намеря?
– Крак? – подхвърлих аз.
– Или два крака – добави Шон.
– Зависи колко дължиш. Както и да е, гаден квартал, 

честно. Добре, че се махнах оттам.
Нямаше много клиенти този ден, Джъстин изпи ня-

колко питиета и по едно време ни направи жест да при-
ближим. „Абе, пичове, вие откога работите тук?“

– Много години – каза Шон, огледа се, глътна един ви-
кодин и си отвори бира.

– Харесва ли ви това, дето го правите тук?
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– Ами... – казах аз, Шон вдигна рамене. Навън пред 
панорамните прозорци прелиташе самолет. Едно от нео-
бичайните неща в този частен клуб бе, че от панорамни-
те прозорци се виждаха съвсем отблизо кацащите в Сан 
Диего самолети. По някаква причина това винаги изгле-
ждаше атрактивно.

– Не ви ли се е искало да си имате ваш бар? Собствен 
бар?

– Да – казах веднага аз, а Шон: „Не.“ Спогледахме се 
с Шон, той вдигна вежди, засмя се.

– Не знаех, пич. Ти наистина ли искаш да имаме бар?
– Защо не? – свих рамене аз.
– Зак е  писател – каза делово Шон. – Не му трябва 

собствен бар.
Наля си бира в картонена чаша от кафе, така прави, 

за да заблуждава мениджмънта. Което е доста тъпо, за-
щото винаги се оглеждаше, докато го прави, и  защото, 
когато пиеше от такава чаша, личеше, че в нея няма го-
рещо кафе – той пиеше на бързи, големи глътки, а така 
не се пие кафе.

– Писател? Наистина? изненада се Джъстин.
– И какво пишеш?
– Фикция – отговори вместо мен Шон. – Пише на бъл-

гарски.
– Защо на български?
– Защото е талантлив – отсече Шон.
Гледай го ти Шон, моя литературен агент.
– Знаеш ли кой е един от моите клиенти? – обърна се 

към мен Джъстин.
– Не.
– Джералд Ръсел.
– Не знам кой е Джералд Ръсел – казах.
– Е как! Авторът на „Авиатора“.
– Не съм чел „Авиатора.“
– И аз. Но съм гледал филма. С Лео ди Каприо. А фил-

мът е базиран на биографията на един пилот и авторът 
на тази биография е мой клиент.

– И?
– Дърт педал. Обаче ми е клиент.
– Ти какво работиш? – попита Шон.
– Помагам на клиенти.
– Та к’во за бара? – кимнах аз.
– Вижте сега, барът е на ъгъла на Осмо и Кедър. Зна-

ете ли го?
– До сградата на Филхармонията?
– Точно.
– Не го ли държаха някакви двама братя италианци?
– Италианците го въртят, но барът е на едни руснаци.
– Аха.
– Но това не е толкова важно. По-важното е, че ита-

лианците се разкарват. Връщат се в ъ-ъ-ъ... откъдето там 
са дошли.

– Защо?
– Няма значение защо, не е  важно. Но с  руснаци-

те имат договор за още три години. И е супер изгоден. 
Просто плащате, влизате и  започвате – не ви трябват 
нови лицензи за алкохол, нови

договори, нищо. Само редовно плащане на наема.
– Искаш ли още нещо за пиене? – видях, че чашата му 

е празна.
– Да, благодаря! Та тези двамата италианци са ми кли-

енти. И ме питаха, днес следобед в интерес на истината, 
питаха ме днес, познавам ли някого, който да се интере-
сува от бар в центъра. Могат просто да отстъпят лизин-
га, на тяхно име ще си е всичко, нали, за да няма излиш-
ни глупости. Но искат да са сигурни в хората. Трябва да 
е, казват, готин човек, собственикът, да си разбира от

бизнеса, нали... Ние сме го правили този бар, с любов 
и т.н...

– И к’во?
– Сто и петдесет бона и е ваш.
– Сто и какво? – Шон изпръхтя с уста.
– И петдесет. Но е в центъра.
– Не е точно центърът.
– Вижте, пичове, аз само ви казвам какъв разговор 

имах днес. Нищо повече. Те са ми клиенти. Вие сте ми 
приятели.

– Какви приятели – ние току-що се запознахме с теб, 
мой човек, каза Шон. Шон е цапнат в устата понякога. Аз 
съм по-деликатен.

– Окей, Джъстин – успокоих топката аз. – Благодарим 
за информацията. Ще я обсъдим.

– Не знам, пичове, преценете си. Аз само споделям. 
Този бар е точно до сградата на Филхармонията – петък, 
събота и  неделя ви е  сигурна клиентелата заради кон-
цертите. През седмицата е по-спокойно, но пак си е до-
бре. А тези италианци са на зор. Аз мога да ги натисна да 
свалят малко.


Два дни по-късно ни уволниха.
Съвсем несправедливо, разбира се.
Беше петък, беше пълно, шумно, беше около седем 

и половина вечерта, защото си спомням няколкото двой-
ки, които имат сезонни билети за Филхармонията, да ни 
пожелават приятна вечер и излизат. И тогава до бара се из-
прави възрастна госпожа в бяла рокля, синя коса и розова 
дамска чантичка, преметната през ръка, държаща чиния, 
пълна със стриди, червилото по устните й позагубило оч-
ертанията си, единият клепач почти закрил прилежащото 
му око. Госпожата каза, че когато влязла преди час, била 
млада и здрава, а сега от радиацията в клуба била оста-
ряла с  поне двайсет години, ето ръцете й, това не били 
нейните ръце, били ръце на стара жена – радиацията била 
толкова силна, че тя остаряла изведнъж. С двайсет годи-
ни. И започна да върти ръцете си, за да ги видим добре. Аз 
и Шон се спогледахме, сритахме се зад бара – така правим, 
когато едва се сдържаме да не се смеем – извинихме се за 
случилото се, извикахме мениджмънта, мениджмънтът 
дойде, обади се на бърза помощ, бърза помощ пристигна 
след минути, санитари внимателно настаниха госпожата 
на количка и я изтърколиха навън, а ние с Шон до края на 
вечерта замервахме „радиацията“ с часовниците си, гле-
дахме си ръцете, въртяхме ги и се хилихме.

Съпругът на ненормалната обаче, вместо да е до нея 
в болницата или където там я бяха отнесли, бил останал 
в клуба и внимателно и с огорчение наблюдавал държа-
нието ни. Явно не са му допаднали смешките ни и взел, 
че се оплакал на мениджмънта. На следващия ден – той 
и тя били едни от най-старите членове на клуба, уважа-
вани личности от обществото, нямало как, трябвало да 
вземат мерки, нямало какво да се направи – ни уволни-
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ха. Ей така. След толкова години работа в  клуба, след 
толкова крадене на пари и пиене на работното място ни 
уволниха заради инцидента с „радиацията“.

Седмица по-късно станахме собственици на „О“. За 
сто бона и предварително платен наем за шест месеца. 
Аз взех кеш от всичките си кредитни карти при 29.99 % 
лихва годишно (изедници подли), плюс двайсет хиляди 
от пенсионния си фонд (в  клуба имахме и  такива гле-
зотии), плюс петнайсет назаем от Шон. Шон взе шейсет 
и пет бона от фонда за образованието на децата си, кой-
то баща му оставил, преди да умре от рак на стомаха. 
Баща му беше готин.

Налагаше се най-сетне да се вземем в  ръце – Шон 
и  аз. Идеята за мен бе най-сетне Ева да се събужда до 
един друг Зак, преди да взема душ. Идеята бе да съм горд 
с това, което правя. Идеята бе най-после да започна да 
печеля някакви сериозни пари. Писането щеше да поча-
ка. Писането винаги може да почака.

Това беше преди шест месеца.


И пак се връщам към кученцето. Винаги се връщаме 

към началото. Знам защо Шон ми прати „пич, искаш ли 
кученце?“ Защото ето каква е историята:

Това става вчера. Шон, вече собственик, както и  аз, 
на бар, и  далеч по-отговорен отпреди, идва на работа. 
И  на Шеста улица намира свободно място да паркира 
и тръгва по тротоара към бара. И минава покрай един 
изгнил „Датсун“ и някой му подсвирва. Обръща се Шон 
и вижда, на предната седалка, вижда кученце. Но не му 
подсвирнало кученцето, а жената до него.

Ола, сеньор, била му казала, след като му била под-
свирнала. И  той се спрял. Била мексиканка. Сеньор, 
моля, вземи кученце! Била дебела. Потна била. Боксер. 
Вземи боксер. Не мога да

грижа за него. Вземи го, сеньор. Моля. Много добро 
кученце. Боксер. Струва четиристотин долара. Вземи без 
пара. Просто вземи кученце.

– И ти какво? – казвам.
– Какво аз? Взех го.
– Ти луд ли си?
– И ти ако беше, пич, и ти щеше да го вземеш. Това ку-

ченце... седи на предната седалка върху някакви вестни-
ци, някакви хартии, кутии, парцали, боклуци, в гадния 
„Датсун“ и  гледа с  ония тъжни очи. Гледа. И  скимти. 
И тези стари напикани вестници навсякъде. И как да ми 
даде сърце да го оставя там? А? И ти ако беше, щеше да 
го вземеш.

– Нямаше да го взема.
– Айде, моля ти се. Боксер.
– Боксер? Така ти е казала мексиканката, за да го взе-

меш.
– Аз съм виждал боксери. На боксер си прилича.
– Е и? Това не значи, че трябва да го вземеш. Как ще се 

грижиш за него?
– Пич, ако само беше го видял. Кожа и кости. Виждал 

ли си снимки на жертви от концлагери?
– Да.
– Е, само че по-слабо. Не прилича на нищо.
– Нали каза, че приличало на боксер.
– Да де. Та как да не го взема? Женско. Обаче Анджела...

Анджела е жената на Шон. Досега избягвах да я спо-
менавам, защото е  неприятна тема, но сега няма как. 
Анджела е супер кучка. Адвокат е в някаква тежкарска 
кантора и прави по над двеста хиляди на година. Нямам 
никаква представа защо е женена за Шон. Шон казва, че 
майка й на Анджела била пич – хипарка с ресни по ръка-
вите и косми под мишниците.

– Анджела не може с друга кучка в къщата, а? – казвам аз.
– Анджела да се ебе в гъза! – отсича Шон. – Аз това кучен-

це не можех да го оставя в този гаден „Датсун“ с напиканите 
вестници. Ако само беше видял с какви очи ме гледаше.

Това беше вчера. Вечерта Шон си тръгна по-рано, за-
щото беше мой ред да затварям. Малко преди да преброя 
оборота, дойдоха руснаците.


Италианците, от които взехме бара, не се били вър-

нали в Италия. Не са и имали намерение да се връщат 
в Италия, стана ясно после – веднага след като ни взеха 
парите, отворили нов бар на

Пето Авеню и  редовните им клиенти се изнесоха 
с тях. В делнични дни „О“ беше тихо като в планината, 
само през уикендите, след симфоничните концерти, ид-
ваха музикантите с тъпите

си инструменти и  пиеха по една, най-много по две 
бири, а  цигуларките по едно ябълково мартини. Стояха 
до късно, приказваха, не бяха лоши хора, но нямаха пари.


Днес е слънчев ден. В Сан Диего повечето дни са такива, 

но този е някак по-слънчев. От леглото се измъкнах в осем 
и трийсет. В казиното влязох около десет, играх до обяд 
и не загубих повече от трийсет долара. Всъщност изгубих 
двеста и осемдесет, но вчера бях напред с двеста и петде-
сет, така че технически, за двайсет и четири часа, съм за-
губил само трийсет долара, което никак не е зле. В града 
се върнах около два следобед, пих еспресо на Кетнер буле-
вард, смятах разни неща в тетрадката си и сега вървя към 
бара. Не ми се влиза в бара, но е три следобед и трябва да 
отваряме. Шон ще дойде всеки момент. Трябва да говорим 
за разни сериозни неща. Например наема. Снабдителите, 
на които висим пари. Токът. Руснаците. Трябва да решим 
как да вдигнем оборота на това проклето място. Трябва да 
направим така, че да е пълно с хора и през делничните дни, 
а не само когато Филхармонията свири Моцарт.

Шон се подава иззад ъгъла. Няма как да не ми направи 
впечатление, че след себе си дърпа и кученце. Вижда се, че 
това животно не е свикнало да върви с каишка или пък 
да върви изобщо – така хаотично се мотат хилавите му 
крака по тротоара. То е шоколадово кафяво с изключение 
на бялото петно на гърдите му, което стои като лигавник, 
и предния крак в бяло като обут в чорап. Кученцето е тол-
кова слабо, че аз лично бих се притеснявал да го показвам, 
преди да напълнее с, да речем, пет кила. Очите му са наис-
тина трогателни обаче. Шон дърпа каишката с една ръка, 
а под другата мишница носи кашонче с бира. Разбрали сме 
се да си купува отделно бирата, която пие, за да не бъркаме 
инвентаризацията. Не че ще седнем да правим такава, но 
все пак се опитваме да се държим като възрастни хора.

– Знаеш ли какво ми вика онова кльощавото лайно в ма-
газина за алкохол долу, докато купувах бирата? – казва Шон.
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ЗахаРИ КаРаБашлИеВ (1968) 
е български белетрист и драматург, живеещ в Калифорния, САЩ.
Роден е  във Варна. В  Шуменския университет завършва специалност „Българска филология“. За-
почва да пише – критически текстове, после разкази. Публикува в „Литературен вестник“, „24 часа“, 
списанията „Мах“, „Лик“ и „Ева“.
В края на 1997 г. заминава за Америка заедно със съпругата си Силвия и дъщеря си Сара. Запален 
по снимането, започва да учи „Художествена фотография“ в Щатския университет на Охайо. Започва 
да се занимава с фотография професионално, участва в изложби, работи с джаз музиканти, снима 
портрети, продава снимките си. Семейството се премества в Калифорния и Захари започва да пише 
по-сериозно. Завършва филмови продуцентски класове в Лос Анджелис, участва в кино- и театрал-
ни постановки. Пише драматургия на български и английски език.
Неговият дебютен роман „18% сиво“ (2008) претърпява четири издания и  е  класиран сред стоте 
най-любими книги на българите в кампанията „Голямото четене“. Печели и „Цветето на читателите“, 
присъждана за търговски успех на книга от веригата книжарници „Хеликон“. Пиесата „Откат“ полу-
чава Голямата награда на конкурса „Нова българска драма“ (2008), а пиесата „Неделя вечер“ – най-
престижната театрална награда за драматургия в страната, „Аскеер“.

С Шон не си губим времето със здравей, здрасти, как 
си днес, добре съм, ти как си – ние караме по същество.

– Не – казвам и вадя ключовете за бара.
– Каза ми – хей, ебати хилавото куче! Аз казвам, да, 

такова е. Може да е болно, вика той. Аз казвам, да, въз-
можно е да е болно. И той, моля ти се, знаеш ли какво из-
търси? Ако искаш, каза, мога да ти го убия. – Моля?! И се 
смее с развалените си зъби. Мога, – каза, ако искаш, да ти 
го убия!? Ебати изрода! Как да го оставиш това кученце 
в този шибан свят, кажи ми? Как да... Виж го как гледа, а? 
Седни! Седни! – Кученцето не сяда. – Седни!

– Как се казва? – кимам към кучето.
– Не знам. Куче.
– Не си ли го кръстил?
– Не.
– Шон, това е бягство от отговорност.
– Глупости!
– Не е глупости. Ако не си го кръстил, значи не си със 

сериозни намерения.
– Съм.
– Дай му име тогава.
– С Анджела не мога да се оправя.
– Какво стана?
– Ами то вчера изпонасра навсякъде. И тя просто по-

дивя.
– Анджела си показа рогата, а?
– Да съм го разкарвал, да съм го махал от къщата, не 

знам си какво. Аз обаче твърд – ако кученцето си тръгва, 
казвам, и  аз си тръгвам. Тя вика – аз нямам проблеми 
с това твое решение. Представяш ли си?

– Ебати отношението!
– Нали? – Шон барабани с  пръсти по кашончето 

с  бира. – И  измислих нещо. Виж какво реших. Имам 
предложение към теб.

– О, не! Получих ти SMS-а тази сутрин. В шест и шест-
найсет.

– Толкова рано ли съм го бил пуснал? Съжалявам, 
пич! Но не спах цяла нощ. Та имам предложение.

– Не искам кученце.
– Искаш ли да ти предложа нещо?
– Не.
– Слушай! Искаш ли да си поделим отговорността? Аз 

ще гледам кученцето една седмица, после ти една седми-
ца.

– После?
– После пак аз една седмица, а после пак ти. Разбираш 

ли, не можем да го оставим на улицата. Виж го. – И точ-
но тогава, докато се чудя как да му кажа, че днес трябва 
да говорим сериозно за наем, ток, клиенти и руснаци, на 
тротоара пред бара спира такси, от него изскача една от 
виолончелистките, сако, тъмен панталон. Хубавица.

– Здрасти, момчета. Как сте? – усмихва се тя.
– Супер, как да сме – излъгвам бързо аз. Шон показва 

на кученцето как да седи. – Ти как я караш?
– О-о-о, какво сладко кученце! На кого е? – прикляка 

тя и отмята косата си, точно както го прави Ева.
– Нашето – казва бързо Шон.
– Много слабичко. Как се казва?
Преди да кажем каквото и да е обаче, мобилният й из-

звънява, тя се изправя и започва да рови из чантичката 
си. – Нали разбрахте за оркестъра?

– Не, какво за оркестъра?
– Разпускат ни. Затварят Филхармонията. Мислех, че 

сте чули. – В  чантичката й  продължава да се звъни, тя 
продължава да търси. – Филхармонията фалира. – Нами-
ра мобилния си, отваря го, маха ни с ръка и се отдалечава.

Иззад сградата на хотел „Ел Кортез“ в небето над нас 
минава самолет – оттук се виждат единствено, когато се 
приземяват. Преди секунда – минава ми през ум, докато 
го изчаквам да се разкара от главите ни и да можем да си 
чуем приказката – е прелетял пред панорамните прозорци 
на клуб „Елит“. На кръстовището оставаме аз, Шон и ку-
ченцето, което сега е подгънало задните си крачка, а из-
под тях се проточва тънка тъмна вадичка. Шон поглежда 
нагоре, примижава срещу слънцето, чеше се под сърцето, 
премества кашончето с бира в другата си ръка. В свето-
фара отсреща червена ръка предупредително премига. Аз 
кой знае защо обръщам внимание на моята си ръка, вди-
гам я бавно към лицето си, оглеждам я внимателно, вър-
тя я в китката, свивам пръсти в юмрук, отпускам ги. Тази 
ръка моя ли е? Струва ми се странно остаряла.

– Пич, какво правим с кученцето? – побутва ме с ла-
кът Шон.

Мълча. Кога най-после ще светне зелено? 
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нА 22 януАри, С  тържеСтвен военен церемониАл нА площАдА 

пред хрАм-пАметникА „АлекСАндър невСки“, президентът ГеорГи 

първАнов предАде влАСттА нА Своя приемник роСен плевнелиев.


