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Д енят започна с  празнич-
на литургия, отслужена 
от митрополит Крищоф. 

Паралелно с  нея протичаха подго-
товките – издигнати бяха знамената, 
подредени пейките, включено озву-
чението. Разпънаха се палатките на 
бюфета. Местни жители промениха 
малко, сенчесто място до самия му-
зей в  славянска възстановка на от-
крито, демонстрираща бита в мест-
ността през 9 век.

Официалните лица и гостите, по-
чели традиционното поклонение, 
показаха растящото значение на Съ-
бора. Начело на делегацията от Бъл-

гария беше вицепрезидентът, Мар-
гарита Попова. Заедно с  нея беше 
Елеонора Димитрова, временно 
управляващ Българското посолство 
в  Прага. Високите гости посрещна 
Иво Полак, заместник-управител на 
Южноморавска област. Домакини 
бяха Йозеф Хелешиц, кмет на Ми-
кулчице и  Ирена Хованчикова, ди-
ректор на „Масариковия музей“, под 
чиято юрисдикция спада Ареалът 
в  Микулчице. Освен това присъст-
ваха членове на Българското посол-
ство, Българският културен инсти-
тут и Българското училище в Прага. 
Специален гост беше Константий-

ският епископ Антоний, викарий на 
Западно и Средноевропейския мит-
рополит. Събора почете и делегация 
от Богословския факултет към СУ 
„Климент Охридски“.

От официалните слова на дома-
кините, Йозеф Хелешиц и Ирена Хо-
ванчикова стана явно, че погледите 

единственият по Рода си събоР на бълГаРите от ЦентРална евРопа е оРГанизиРан от Междуна-
Родния съюз на бълГаРите в ЦентРална евРопа и бълГаРската оРГанизаЦия в Чехия. ЗА учАстие 
в него се стичАт хиляди сънАРодници от целия континент. пРез тази Година, на 26 Май, той се 
пРоведе за шести път. пРисъстваха пРедставители на духовната и светската власт и на Чешките 
и бълГаРските институЦии. всиЧки се поклониха пРед паМетта на св. св. киРил и Методий. офи-
Циален Гост от бълГаРия беше виЦепРезидентът, МаРГаРита попова.

[ ]начело на делегаци-
ята от България беше 

вицепрезидентът, 
Маргарита попова.

Роден Глас · брой 3 · 3

А
к

т
у

А
л

н
о

 ТексТ: Мария Манолова-Мотейлова  сниМки: ели Мандажиева

Съборът в Микулчице – 
събитието на годината
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Моменти от Събора



им са насочени към предстоящата 
голяма годишнина: през 2013 г. се 
навършват 1150 години от присти-
гането на Светите братя във Велика 
Моравия. По този повод кметът из-
каза надеждата си, че Славянският 
ареал най-после 
ще бъде включен 
в  Списъка за све-
товното култур-
но наследство на 
ЮНЕСКО. „Вяр-
вам – допълни 
думите му Ирена Хованчикова, – че 
честванията по повод голямата го-
дишнина достойно ще припомнят 
делото на двамата братя – началото 
на просвещението и  християниза-
цията. Надявам се, че с  общи уси-
лия ще постигнем записването на 
това уникално място в  Списъка на 
ЮНЕСКО, чрез което ще постигнем 
признание на неговата значимост не 
само за нас, но и за целия свят.“

В  своите думи, българският ви-
цепрезидент се спря на значението 
на Събора и  великото минало на 
България. „На този шести събор ще 
положим в основите на Микулчице 
следващия камък, за да изградим 
тук традиционно място за поклоне-
ние. Няма по-свято място от духов-
ното единение, а  ние освен това се 
намираме на сакрално място, където 
е било изградено славянско укрепле-
ние.“

„Най-силна – продължи тя – 
е държавата, която има образовани 
владетели и  просветен народ. Така-
ва е била българската държава през 

онези векове и съчинението на Чер-
норизец Храбър „За буквите“ е сви-
детелство, че още по негово време 
сме имали образователна система 
и  образовани книжовници. Каква 
гордост за онези векове! – една дър-

жава, която още 
през 9. век е  но-
сила белезите на 
модерен евро-
пейски модел на 
държава – със 
своя писменост, 

със своя култура и  своя духовност. 
Не е  случайно,че именно България 
пренася през вековете делото на Св. 
Св. Кирил и Методий.“

След официалните слова бяха 
положени венци и  цветя пред па-
метника на Светите братя, открит 
през 2009 г. и пред паметната плоча, 
поставена през 1972 г. Последваха 
песни и танци, в изпълнение на ан-
самбъл „Пирин“ от Бърно, в  които 
се включиха всички присъстващи.

Съборът, като събитие, е  изклю-
чителен по рода си. Няма друго, 
което да събере толкова много съ-
народници от Централна Европа на 
едно място – на сладка приказка, но 
и за поклонение пред великото дело 
– буквите, които са ни помогнали 
– и  днес отново ни помагат, да за-
пазим българската духовност. Това 
е основната цел на организаторите – 
Международния съюз на българите 
в  Централна Европа и  Българската 
организация в Чехия. 

Вярно е, въпреки многото пред-
поставки не е  доказано, че тук 

е  приключил житейския си път Св. 
Методий. Но дали това е  най-ва-
жното? Археологическите разкоп-
ки свидетелстват, че тук безспорно 
се е издигал голям духовен център, 
с  множеството църковни и  светски 
постройки. Никой не оспорва, че 
мястото е  уникално. И, освен това, 
не е ли по-важна символиката, която 
влагаме в Събора – поклонение пред 
паметта на Първоучителите? И че се 
събираме там – всички заедно, вед-
нъж годишно? 

[ ]„най-силна е държа-
вата, която има об-

разовани владетели 
и просветен народ.“

Областната управа на Южноморавска 
област даде официален обяд за делега-
цията от България. Домакини бяха Иво 
Полак и  Ана Матейкова от Областния 
съвет на Южноморавска област. Нефор-
малният разговор по време на обяда 
припомни делото на Кирил и  Методий, 
както и  България – днес. Стана въпрос 
за туризма и държавните политики, на-
сочени към подкрепа на родното произ-
водство – както в Чехия, така и в Бълга-
рия. Вкусните блюда отвориха темата за 
кухните на двете страни. „Трябва да тър-
сим това, което ни обединява, а не което 
ни разделя“ – заключи Ана Матейкова.
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в  пРоГРаМата на посещението 
на виЦепРезидента – МаРГаРи-
та попова – в Чехия беше вклю-
Чена и  сРещА с  БългАРскАтА 
оБщност, която се състоя нА 
25 МАй в  БългАРското посол-
ство в  пРАгА. основната теМа, 
въРху която виЦепРезидентът 
постави удаРението, беше стРа-
теГията на бълГаРия къМ съ-
ГРажданите зад ГРаниЦа.

Вицепрезидентът инициира 
Световна среща  
на българите  
зад граница

П рез 2010 г., Божидар Дими-
тров, министър без порт-
фейл, отговарящ за бъл-

гарите в чужбина, започна действия 
за изменения в Закона за българите 
зад граница. На срещата, вицепре-
зидентът Маргарита Попова изрази 
съмненията си на юрист по въпроса 
и  изтъкна, че преди да бъде създа-
ден закон, трябва да се знае какво 
държавата иска от гражданите си 
зад граница, какво те очакват от нея 
и също така на какви нива и как ще 
протича комуникацията. „Това са 
важни неща – каза тя, – които не 
могат да бъдат отработени в закона. 
Затова най-напред трябва да се на-
прави стратегия, държавата трябва 
да създаде концепция. Всяка модер-
на демократична държава има по-
добна концепция за отношението си 
към гражданите извън пределите на 
държавата. Едва след това, ако има 
нужда, се изготвя закон.“

Първата крачка за създаването 
на Стратегия за политиките на дър-
жавата по отношение на българите 
в чужбина, вицепрезидентът вижда 
в среща с българските организации 

от цял свят, която ще даде на власти-
те представа за характера на общ-
ностите и нуждите им. „Всички вие 
– каза Маргарита Попова, – сте раз-
лични, по различен повод сте напус-
нали страната, различна е и интегра-
цията ви. Струва ми се, че за да може 
държавата да отговори адекватно на 
вашите потребности, е  необходима 
сериозна комуникация. Имам нуж-
да от вас! Искам да се срещнем, да 
поговорим и  да чуем вашата пред-
става за отношението на държавата 
към вас. Замислила съм да направим 
такава среща през ноември, в Брюк-
сел. Ще бъдат поканени лидерите на 
всички ваши сдружения.“ 

В последвалите въпроси беше пов-
дигнат и  този за „българския дър-
жавен имот в Прага“. „Не се съмня-
вайте – отговори Маргарита Попова, 
– че преди да дойда тук, се запознах 
с проблема. Знам, че въпросът трябва 
да се разреши, но това няма да стане 
като си подаваме реплики. Не бих 
участвала в  нещо такова. Искам да 
мислим позитивно и да решим про-
блема така, че да не се срамуваме от 
себе си.“

Въпросът, на който Маргарита 
Попова отговори с усмивка и жела-
ние, касаеше представата й  за мак-
симума и минимума, които би жела-
ла да постигне по време на мандата 
си. „Много бързате с този въпрос – 
усмихна се тя. – Едва започваме! Бих 
искала да видя много неща. Напри-
мер млади хора, завършили в  чуж-
бина и  спечелили добри позиции 
там, които правят мост и комуники-
рат с  българския бизнес.“ Подобна 
инициатива би намерила пълната 
подкрепа на институциите, тъй като 
е  подтик към креативно мислене 
и  иновации. „Това е  мъничка моя 
мечта, която ако се случи в  следва-
щите 2–3 години – ще ме направи 
щастлива.“ 

Цитираните изказвания са под-
крепени със звукозапис, направен за 
списанието.

В края на май, Мария Цанкова, главен експерт в Комисията за българско гражданство и бъл-
гари в чужбина, от името на вицепрезидента, Маргарита Попова, изпрати писмо с обръщение 
към организациите на българите зад граница. Към писмото беше приложена анкета, която да 
даде предварителна насока на разговорите в Брюксел, които ще залегнат в бъдещата Стратегия 
за политиките на държавата по отношение на българите в чужбина.
На зададения в Чикаго въпрос: защо именно Брюксел е избран за място на предстоящата среща, 
кабинетът на вицепрезидента изтъкна, че в Брюксел, по време на честванията на Националния 
празник 3 март, г-жа Попова обявява, че подкрепя инициативата на евродепутата Емил Стоянов 
за подобно събитие. Българските евродепутати са осигурили и зала в Европейския парламент, 
където да се осъществи срещата.
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на пРезидентските избоРи пРез Миналата Година, МаРГаРита попова полуЧи, съвМестно с Росен плев-
нелиев, Мнозинството от Гласовете и стана новият виЦепРезидент на бълГаРия. пРедставяМе ви интеР-
вюто, което тя даде за бълГаРската общност в Чехия.

Професионалистът 
е трудно превземаема крепост

Ситуацията в България – като 
икономика и настроение. Какви са 
основните цели на Президентска-
та институция, която спечели 
такова доверие?

Постижение за България, което 
отчитат европейските и световните 
лидери, е  финансовата стабилност, 
която дължим на консолидирането 
на държавните институции и  раз-
бирането на гражданското обще-
ство. Не мога да не отбележа личния 
принос на българския вицепремиер 
и  финансов министър, г-н Симеон 
Дянков, който съвсем наскоро за-
служи изключително признание за 
професионализма и устойчивото си 
политическо поведение с  назнача-
ването му на поста председател на 
Надзорния съвет на Европейската 
банка за възстановяване и  разви-
тие.

Основните цели на Президент-
ската институция бяха обявени от 
президента, г-н Росен Плевнелиев, 
пред българското общество и  ко-
ментирани на политически кон-
султации с  всички парламентарно 
представени партии. Ето част от 
приоритетите ни: Справедливост за 
гражданите и ефективна система на 
правораздаване; културно и духов-
но развитие на нацията; работещи 
институции; създаване на най-до-
брата бизнес среда в  Югоизточна 
Европа; инфраструктура на евро-
пейско ниво; нов подход в  енерге-
тиката – енергийна ефективност, 
енергийна независимост, енергийна 
либерализация; България на регио-
ните; образование, наука, инвести-
ции – двигатели на икономическия 
растеж; добрата репутация на Бъл-
гария в Европа и по света.

Въпросът Ви е свързан с иконо-
миката и  затова ще посоча, че по 
отношение на финансирането с ев-

росредства приоритетни са транс-
портна инфраструктура, техниче-
ска инфраструктура във водния 
сектор, електронното управление, 
енергийна ефективност и  жилищ-
на политика, създаване на пред-
поставки за балансирано градско 
развитие и  иновации и  конкурен-

тоспособност на малките и  сред-
ните предприятия.

За да има приемственост, в края 
на тази година изпълнителна, за-
конодателна и  местна власт, син-
дикати и  работодатели ще сло-
жат подпис под тези приоритети 
в  стратегията „България 2020“ 
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и  Президентската институция ще 
импулсира и  подкрепя тяхното 
осъществяване.

Вашите приоритети – миниму-
мът и максимумът, които бихте 
искали да постигнете?

Задълженията на Вицепрези-
дента общо са очертани в Консти-
туцията на България и  почиват 
на легитимния пряк народен вот 
в  една листа с  Президента на ре-
публиката за 5-годишен мандат. 
Доброто изпълнение на преките 
ми задължения винаги е било про-
грама минимум в  професионал-
ния ми път. Това изисква подбран 
екип, съгласувани действия във 
ведра работна атмосфера – уверя-
вам ви, не е  лесно да се постигне. 
Ръководи ме разбирането ми, че 
работата ни трябва да е пред очите 
на хората, те да знаят какво пра-
вят държавниците, какво целят 
и каква е ползата за гражданите от 
техните действия. Искам работата 
ми да допринася за общественото 
спокойствие, за възпитаване на 
повече доверие към институции-
те, което е  и  принос към ангажи-
ментите за утвърждаване на нова 
политическа култура.

В  период на криза в  много сфе-
ри на обществения живот, криза на 
представителството, на лидерство-
то, намирам за важно да полагаме 
повече усилия за преките и малки-
те неща, които ще сложат основите 
на голямото. Бих искала в  края на 
мандата хората да са уверени, че 
Президентската институция е  ре-
ален фактор във всички сфери на 
обществения и  на политическия 
живот и център за защита на Кон-
ституцията и добруването на наро-
да ни.

От каква гледна точка се отда-
ва толкова внимание на българи-
те зад граница? Лоби?

Всяка държава има политика 
към своите граждани зад граница. 
Не е  парадоксално, че точно в  ев-
ропейското семейство наличието 
на такава политика на българската 
държава е  много важна и  прида-
ва сила на Европейския съюз като 
културна многоликост на идеи, 
политики и  традиции. Българите 
зад граница са естествено продъл-
жение на българите в страната, ако 
техния потенциал, идеи и успех мо-
гат да бъдат използвани за пример, 
за практика и за реклама на Бълга-
рия, как бихме могли да пропуснем 
такава възможност?

Защо решихте да почетете 
празника на българската общ-
ност в Чехия?

Тук се провежда шестият по ред 
Събор на българите от Централна 
Европа и  за мен лично е  приви-
легия да съм с  вас на празника на 
общославянския дух и култура. Ис-
кам заедно да превърнем Микулице 
в поклонническо място и културно 
средище в ЕС и в света. Това място 
е свързано с Великоморавската ми-
сия на светите братя Кирил и Мето-
дий, която е  дала писмото на сто-
тици милиони и ние основателно се 
гордеем с  това. Кирилската азбука 
преди 5 години обогати езиково па-
литрата на съюза. През 1980 г. папа 
Йоан-Павел II обявява Кирил и Ме-
тодий за съпокровители на Европа 
в  знак на почит към заслугите им. 
Тогава Светият отец отправи пос-
лание към целия свят да се почита 
делото на Солунските братя, като 
каза, че с  изпълнението на своята 
мисия те са дали решителен принос 

за изграждането на Европа не само 
в рамките на религиозното и хрис-
тиянско общение, но и за граждан-
ското и културното единение.

Коя е госпожа Маргарита Попо-
ва?

Имате цялата информация, за да 
кажете Вие – биографията, целите 
и действията ми са публични и от-
крити.

Този въпрос обичайно колегите 
Ви журналисти свързват и  с  ин-
тереса към някои лични качества 
и определения. От екипа ми ме оп-
ределят като: много пряма, много 
взискателна към околните и  себе 
си, много последователна и  добро-
намерена, като демократ и  човек, 
много привързан към идеята за 
все повече интеграция в  Европа. 
Припомнят като показателно и мое 
изказване, че „професионалистът 
е трудно превземаема крепост“.

Вие сте деен човек, с потенциал 
за реални постижения. След поста 
министър на правосъдието, дали 
новата длъжност ще Ви задоволи?

Работя в  екип с  такива хора, че 
самите ние да сме доволни от ра-
ботата си. Знам, че няма нищо веч-
но, но и че нещо трябва да остане. 
И най-малката стъпка напред, коя-
то страната е направила с мое учас-
тие, съучастие, инициатива, идея, 
труд, настойчивост – ще приема 
като успех. Не знам дали да гово-
рим за „длъжности“, предпочитам 
да говорим за работа и успех, защо-
то най-ценната мотивация за една 
държава са именно успехите, а най-
важното за собствения напредък на 
един човек, особено политик, е не-
говата работа да е допринесла за на-
предъка на повече хора. 

Коя е Маргарита Попова? Поглед на журналисти от „Дойче веле“, 2009 г.
Те констатират, че силата не е присъща само на мъжете и че за жените се сещат, само когато има да се върши неприятна, непопулярна работа, която 
не носи почести и слава:
„Най-красноречивият пример за това е сегашната министърка на правосъдието Маргарита Попова, която самоотвержено се бори на няколко фрон-
та, включително и срещу съпротивата от средите на самата съдебна власт и политическите партии. Раздвижването, което внесе тази жена в зако-
стенелите съдебни среди, е просто сензационно, а работата й заслужава най-високо признание. По нейна инициатива сега постепенно започват да 
стават неща, за които западни експерти до прегракване повтаряха, че са крайно неотложни: да се сложи спирачка на необяснимите масови забо-
лявания на адвокати по възлови съдебни дела, водещи до безкрайното им отлагане, на съдебния саботаж чрез откриване на дребни технически 
неточности в обвинителния акт, да се премахне невъзможността да се използват полицаи като свидетели на обвинението. Като добавим към това 
усилията й да постави „на чисто“ работата на ВСС и да внесе ред в нотариалните дейности при имотни сделки, през които се препират милиони ле-
вове с неясен произход, или ангажимента й към новия проектозакон за отнемане на имущество, придобито по незаконен начин, се вижда, че една 
жена може да задвижи повече, отколкото цели предишни правителства.“
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Б ългарският павилион от-
далече привличаше с  ори-
гиналния триметров фар, 

направен от (български) книги – ин-
сталация на бургаските художници 
Атанас Стоянов и  Генчо Радев, ко-
респондиращ с главната тема на Из-

ложението. Остроумният символ не 
само извикваше усмивка на устни-
те на посетителите, но като магнит 
привличаше децата, които си пра-
веха в „подножието“ му импровизи-
рани шоколадови паузи, по време на 
които сричаха на кирилица.

Програмата на българското учас-
тие включваше литературни чете-
ния в оригинал и в превод на чешки 
език, срещи с преводачи и издатели 
и най-вече с български автори – ря-
дък деликатес за живеещите в Чехия 
български книгомани и за българис-

Meжду 17-ти и 20-ти Май, в РаМките на МеждунаРодното изложение „Svět knihy“ („светът на книГата“), Бъл-
гАРският култуРен институт оРгАниЗиРА пРедстАвяне нА БългАРскАтА литеРАтуРА, еЗик и книжнА 
тРАдиция. за пъРви път след деМокРатиЧните пРоМени, бълГаРското уЧастие бе с  павилион, който 
вклюЧваше експозиЦионна площ, изложба на художествена инсталаЦия, аудитоРиуМ и библиотека.
осеМнадесетото издание на МеждунаРодното изложение на книГата се пРоведе в панаиРното ГРадЧе 
в пРаГа (výStaviště Praha – holešovice). неГови оРГанизатоРи са съюзът на Чешките книжаРи и издатели 
и „светът на книГата“. поЧетен Гост тази Година беше РуМъния, а основна теМа – „литеРатуРата на ЧеРно-
МоРието“. уЧастваха 395 изложители от 36 стРани и РеГиони.

Писатели & журналисти 
в „Света на книгата“
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тите. Бяха представени книги на Ди-
митър Кенаров, Стефан Кисьов, Ка-
лин Терзийски и Иво Тодоров. Беше 
вдигната завесата и  пред един нов 
проект – подготвената за издава-
не на чешки „Antologie bulharského 
diabolismu“ („Антология на българ-
ския диаболизъм“), съвместно начи-
нание на Българския културен ин-
ститут и Катедрата по българистика 
към Карловия университет.

Първата представена книга 
бяха новоизлезлите на чешки език 
„Apokryfní zvířata“ („Апокрифни 
животни“), на поета и  журналиста 
Димитър Кенаров. Книгата пред-
стави нейният преводач, Марцел 
Черни, редакторът, Ондржей Заяц 
и издателят, Петър Щенгъл.

Петър Щенгъл изрази удовлетво-
рението си от романа и задоволство, 
че е  положено начало на сътрудни-
чество с  български автори. „Чувст-
ваме се като литературно благотво-
рително дружество – въздъхна обаче 
той. – Средствата не са достатъчни. 
До голяма степен разчитаме на до-
броволен труд. Издателството не 
е основният източник на приходи за 
никого от нас.“

Писателят Стефан Кисьов, беше 
представен от българистката Ивана 
Сръбкова. „За пръв път научих за 
Стефан Кисьов през 2004 година – 
разказа тя, – по повод материала за 
българската литература, който съв-
местно с  Ани Бурова подготвихме 
за сборника „Литературата по све-
та“. Можете да си представите из-
ненадата ми, когато през миналата 
година той ми се обади с новината, 
че понастоящем живее в Прага. Ето 
как, когато Българският културен 

институт се обърна към мен с пред-
ложение за съвместна изява със 
Славянската библиотека, си казах, 
че това е  идеалната възможност да 
представим Стефан Кисьов в  Пра-
га.“

Галина Тодорова, директор на 
Българския културен институт, 
представи писателя и журналист Ка-
лин Терзийски, който насити атмос-
ферата с  динамика и  пърформънс. 
Застанал прав, чаровен, благодарящ 
на публиката на звучен английски, 
той караше да спират и онези, които 
явно нищо не разбираха.

Писателят и журналист Иво Тодо-
ров разказа за най-новата си книга 
– романът-приказка „OMG“. Споде-
ли, че първичната инспирация е по-
лучил от Дж. К. Роулинг и нейният 
Хари Потър: „Нима само тя може да 
напише толкова интересна история? 
Сигурно не!“ – казал си той и резул-
татът е пред нас.

Всеки, който се замисли над гос-
тите на Института, безспорно ще на-
прави равносметката, че основната 
дейност на повечето от представе-
ните автори е журналистиката. Съв-
падение при организацията, тренд 
в литературата или необходимост за 
оцеляването? 

Още преди самото представяне, Ивана Сръбкова 
сподели вълнението си, предизвикано от откровението 
в изречението „Прага беше неговият Виетнам“ в книга-
та на Стефан Кисьов „Екзекуторът“. Разказа, че е разго-
варяла и с колеги, и никой не си спомня чужда творба, 
в която 1968-ма година да е отразена по такъв начин. „Не 
става въпрос за събитията като такива – конкретизира 
тя, – а за реминисценцията в конкретна човешка съдба. 
Събитията през 1968-ма стартират трагедията на ця-
лото семейство на главния герой. Ще се радвам, ако ме 
поправите, но мисля, че това е първият подобен пример 
в чуждата литература и се радвам, че Стефан Кисьов го 
е отразил и разработил в романа си.“

„За мен – откликна Стефан Кисьов, – 1968 година ви-
наги е била важна дата. За нашето поколение, Чехосло-
вакия и  1968-ма бяха пример за подражание. Често се 
питахме защо нямаме наша „1968-ма.“

Ивана Сръбкова припомни известното изявление на 
Гюстав Флобер: „Мадам Бовари съм аз!“. Дали и Стефан 
Кисьов ще каже същото за себе си и своя герой? „При 
писането на романа съм използвал в равни части въоб-
ражението и спомените си от детството – отговори пи-
сателят. – Както се казва: в най-голямата лъжа трябва да 
има малко истина, за да бъде по-убедителна. И тъй като 
литературата е една измислица, трябва да бъде поднесе-
на така, че да звучи истински.“ 

„Прага беше 
неговият 
Виетнам“
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А какво ще каже за литературния процес? Дали пише 
на ръка или на компютър? „Затова, предполагам, се каз-
ва „писател“ защото идва от думата „писане“, а  не от 
„печатане“. Днес много писатели направо „печатат“ на 
лаптопа си. Започнах да пиша, когато бях на 12 години 
и реших да се възползвам от съветите на автори като Хе-
мингуей, който пише на ръка, дори прав. В процеса на 
писането започнах да установявам, че това сигурно има 
значение, защото ръката следва природата на писателя 
и, пишейки на ръка, той е много по-искрен и естествен. 
Който иска да става писател – съветът ми е да пише на 
ръка!“

Главният герой е убиец? „За мен самият беше много 
мъчително написването на онази част от романа, в коя-
то героят изпълнява смъртни присъди. Мога да призная, 
че изпаднах в депресия. След това обаче започнах да на-
блюдавам такива хора в  живота и  установих, че много 
малко от тях приличат на героя на Достоевски, който 
е измъчван от угризения. Повечето убийци нямат угри-
зения. Съжаляват, естествено, но нямат проблеми със 
себе си и спят спокойно. В по-общ смисъл, примери мо-
жем да намерим сред бившите екзекутори, ченгета и до-
носници на фашизма и комунизма, които не само, че не 
се срамуваха, но се и гордееха с това, че са работили за 
родината си. За пример можем да вземем и Чърчил, кой-
то е нареждал бомбардировки над немски градове. Всеки 
от тези хора е убеден, че е нямал друг избор. Моят герой 
не изпитва повече съжаление и не страда повече от тях. 
И той, както много други, е жертва на системата.“

Какво носят срещите с читателите? „Едно от големите 
ми удоволствия е, когато на подобни срещи идват хора, 
които споделят, че самите те или някой от семейството, 
е  бил в  затвора. Харесваше им, че е  написана подобна 
книга, тъй като в  България, а  може би и  в  Чехия, как-
то и  в  целия бивш Източен блок, комунизмът не беше 
сложен на мястото, което от гледна точка на историята 
заслужава. Той успя да се реформира, да се настрои към 
новото време и  всички негови престъпления останаха 
ненаказани, нямаше съд за тях.“

Бъдещи планове? „Работя над един ръкопис. Не знам 
какво ще стане от него. Събирам различни истории. 
В крайна сметка ще покаже духа на нашето време.“ Дали 
престоят му в Чехия ще бъде инспириращ? „Разбира се, 
но при мен нещата стават малко бавно. Това, което ме 
вдъхновява в момента, ще даде резултат най-рано след 
пет – шест години. Когато преживяванията се натрупат 
– ще изригнат.“

„С тези думи започват срещите на анонимните алкохо-
лици и аз започвам така нашата среща“ – прикова внима-
нието на аудиторията Калин Терзийки. – И това е както 
шега – така и не е. Срещата на хора, които са изкушени от 
литературата, е като среща на анонимните алкохолици.“

Калин Терзийски, представящ книгите си, няма 
нищо общо с Калин Терзийски – писателят. Писателят 
е с фина, ранима душа на поет, която долавя гърмежа 
на крилете на бръмбара при полет. Хуманист, изпъл-
нен с тревога за времето, в което живеем. „Защо станах 
психиатър? – пита той. – На пръв поглед, причините 
изглеждат противоположни. От една страна смешната, 
детинска суета, а от друга – стремежът да бъдем с най-
бедните и  най-нещастните, стремежът на майка Тере-
за и  може би на Св. Франциск. Да бъдем онзи, който 
взема малките бели червейчета от раните и  ги връща 
обратно – защото има милостиво сърце. На пръв по-
глед причините са противоречиви, но всъщност става 
въпрос за едно и също: копнежът на младото сърце за 
изява. Може би станах психиатър, защото исках да бъда 
герой. А  станах писател, защото винаги съм искал да 
бъда писател.“

Както личи, на срещите с читатели пристига шоумен, 
чиято остроумна мисъл е олекотена с шега и поръсена 
с  провокации. „Литературата в  България се свързваше 
със социализма и с изключително етичните за социали-
зма фалш, помпозност, досада и скука. Сега сме в нача-
лото на едно ново начало. И аз се опитвам да съм част 
от него – човек, който от литература, която е казионна 
и  безинтересна, прави литература, приличаща на рок 
музиката – силно атрактивна и любима за всички.“

„Българската литература е реципрочна на българска-
та икономика и политика. Колкото са по-зле – толкова 
по-добра е  литературата. Затова аз много разчитам на 
икономиката и политиката – да са колкото може по-зле, 
за да бъдат литературата и културата все по-добри. От 
друга страна съм сигурен, че дори и България да започне 
да се развива като силен и пълноправен член на Евро-
пейската общност, литературата ни вече е набрала инер-
ция и ще продължи да върви в Възраждане.“

Първият му роман, „Алкохол“ е автобиографичен от 
две гледни точки: веднъж като споделени лични прежи-
вявания и втори път като професионален опит на пси-
хиатъра. „Аз наистина съм алкохолик, но от 4 години не 
пия. Най-важният роман, който съм написал, се казва 
„Алкохол“ и разказва за живота на един алкохолик, кой-
то спира да пие. Препоръчвам го и като ръководство за 
лечение на алкохолизма. Но това е  и  роман за цялата 

„Аз съм Калин 
Терзийски и съм 
алкохолик!“
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културна ситуация в България от края на 90-те и нача-
лото на милениума. И поема за времето.“

Последната му книга – „Ной дава последни указания 
на животните“ – е с разкази. Хонорарът от нея и печал-
бата на издателството се даряват за лечението на болно 
момче – Пламен, който страда от Таласемия майор. „Това 
е прецедент в България – казва Калин Терзийски. – Като 
християнин знам, че когато дясната ръка дава, лявата не 
трябва да знае. Но поемам този грях – да правя реклама 
на доброто, защото в наше време за добрите неща трябва 
да се дава пример. Защото хората страдат от един голям 
проблем: не са сигурни дали има добро и дали трябва да 
го правят.“

Творчеството на Калин Терзийски безспорно се раз-
вива към все по-ярък хуманизъм. Романът, който в мо-
мента пише, „Войник“, разказва за мъжеството и  без-
компромисната смелост. В този дух е и разказът, който 
той прочете на Изложението – „Дяволът“. „Описва как 
като войник по ужасяващо жесток начин застрелях две 
сърни. Разказът беше поръчан за екологичен сборник, 
но това въобще не е екологичен разказ, а за това, как чо-
век може да учуди със злото, което прави, дори дявола.“

„Като психиатър знам, че среща на анонимните алко-
холици може да има ефект, само ако има пълна искре-
ност и дълбока задушевност – беше второто изречение 
на Калин Терзийски на Изложението. – Който говори за 
литература досадно, тъпо, неискрено и  без душа – той 
говори срещу нея.“

Романът, който писателят и журналист Иво Тодоров 
представи на Изложението, се ражда така, както би тряб-
вало да се раждат истинските приказки: „Много исках да 
напиша приказна история – споделя писателят. – И така, 
преди две години, в една вълшебна, снежна нощ между 
Коледа и  Нова година, се попитах: само Дж. К. Ролинг 
ли може да напише толкова интересна история, която 
целият свят да чете? И си казах, че сигурно не. Може би 
е дръзко от моя страна, но реших и аз да напиша такава 
история.“

Романът разказва за двама братя, Питър и Тони Сън-
шайн на 10 и 15 години. Започва през една страшна нощ, 
когато по-малкият брат, Питър изчезва, отнесен от зага-
дъчен, черен човек. Воден от любовта си към него и от 
някакво чувство за отговорност, Тони тръгва да го тър-
си, за да го спаси. По пътя до Черния замък, където е от-
несен Питър, той преминава през много приключения 
и попада на различни герои.

Специфичен е начинът, по който книгата е написана 
– действието се развива динамично, на отделни, кратки 
сцени, като всяка следваща глава започва, припомняйки 
какво се е случило в края на предишната. „Фен съм на 
американските телевизионни сериали – споделя авторът 

– в  които има внезапни, неочаквани обрати и  написах 
този роман като сериал. Бих искал с повторението в на-
чалото на главата да създам представата за сериал. И се 
надявам да е приятна и лесна за четене.“

„Когато започнах да пиша, исках да се получи изця-
ло приказна история. Оказва се, че страшният, черен 
човек е Смъртта. Един от интересните въпроси според 
мен е какво е Смъртта – мъж или жена? Смъртта винаги 
ли е била Смърт? Работила ли е нещо друго преди това? 
Възможно ли е да бъде убита? Защото големият брат раз-
бира, че точно това е единственият начин да спаси мал-
кия – да убие Смъртта. А финалът, според мен, е абсо-
лютно неочакван – дори за мен, преди да стигна до него.“

Всеки автор споделя с  читатели усещането си, че 
в един момент героите му оживяват и започват да водят 
на страниците на творбата свой собствен живот. „Много 
е трудно да си автор – споделя и Иво Тодоров. – Особе-
но, когато трябва да вземеш решение за съдбата на героя 
и то е, че той трябва да умре. Когато пишех последни-
те страници на романа, ми стана лошо. Не знам дали се 
разболях или емоцията от завършването на текста беше 
толкова голяма.“

Писателят се спря и на заглавието на романа: „OMG“ 
с  подзаглавие „Момчето, което искаше да убие Смър-
тта“. „Заглавието означава „Oh, my Got!“. Исках да звучи 
интернационално, така, че който и да го види, да разбере 
в някакъв смисъл какво означава.“

За себе си, Иво Тодоров казва, че е преди всичко жур-
налист. Бил е  журналист в  радиостанциите „Експрес“, 
„Дарик“ и  „НЕТ“, води предаването „Добър ден“ по 
програма „Христо Ботев“ на БНР. Главен редактор е на 
сутрешния блок на Милен Цветков в  телевизия „EBF“. 
На изложението представи и стихосбирката си „Чай от 
спомени“. „Обичам да пиша различни неща. Първо си 
мислех, че в 21 век, когато живеем ужасно динамично, 
препоръчителни са кратките форми. Онази нощ между 
Коледа и Нова година реших да напиша нещо по-голямо 
и пак не се получи голяма книга. Може би защото съм 
журналист, а  той трябва да подава новината в  кратък 
текст.“

Бъдещи планове? „В момента приключвам една сти-
хосбирка и се надявам скоро да излезе. Пиша и крими-
нален роман, но искам да опитам нещо друго – да напра-
вя сериал. Отдавна имам желание да снимам филм – или 
сериал.“ 

„Момчето, 
което искаше да 
убие смъртта“
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О т 18 до 21 април в  Прага 
се проведе международен 
пътуващ семинар „Съвре-

менни измерения на европейското об-
разователно и  научно пространство. 
Българо-чешки културни общувания“. 
Инициативата е  на Университета по 
библиотекознание и  информационни 
технологии в  София. Семинарът бе 
координиран от Българското посол-
ство в  Чехия с  домакин Българският 
културен институт в Прага. Парньори 
бяха Народната библиотека на Чехия 
и  Институтът по информационни 
изследвания и библиотекознание към 
Карловия университет.

Основните цели на семинара бяха 
усъвършенстване на знанията, профе-
сионалните умения и  компетенциите 
на академичния състав и установява-
не на институционални контакти с цел 
бъдещо академично сътрудничество.

Семинарът откри Елеонора Дими-
трова, временно управляващ Посол-
ството на Република България в Пра-
га. Приветствено слово произнесе д-р 
Мартин Соучек, заместник-декан на 
Хуманитарния факултет към Карло-
вия университет. Специални гости 
бяха д-р Барбора Дробикова, дирек-
тор на Института по библиотечни 
науки и информационни технологии, 
Хуманитарен факултет на Карловия 
университет и  д-р Хана Ландова, за-
местник-директор.

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев – рек-
тор на УниБИТ прочете приветствени 
слова от Сергей Игнатов, министър 
на образованието, младежта и наука-
та и от Вежди Рашидов, министър на 
културата на България. „Искрено съм 
впечатлен – казва в  поздравлението 
си Вежди Рашидов, – че за поредна 
година провеждате вашия семинар. 

В  същото време съм и  удовлетворен, 
че той е  в  столицата на Чешката ре-
публика – Прага. Най-малко на вас, 
преподавателите от Университета по 
библиотекознание и  информационни 
технологии, трябва да припомням, че 
Чехия има сериозен принос за разви-
тието на следосвобожденската култу-
ра в България.“

Свои доклади на английски и  на 
български език представиха около 30 
професори, доценти, асистенти и док-
торанти, обособени в три секции. На-
правена бе и чешка премиера на книга-
та „Най-дългият таратор – прозаична 
какафония“ на българския художник 
и  преподавател по Съвременна исто-
рия на изкуството и съвременно изку-
ство, Евгени Велев.

Научната програма на семинара 
включваше разговори на ръковод-
ството на УниБИТ с  ръководството 
на Института по библиотечни науки 
и  информационни технологии към 
Хуманитарния факултет на Карловия 
университет с  оглед подписване на 
рамков договор и  бъдещи съвместни 
инициативи. 

З а първи път след демократич-
ните промени, Българският 
културен институт в  Прага 

организира „Дни на българската кул-
тура“ в  Моравия. Богатата програма 
обиколи пет моравски града: Острава, 
Всетин, Ухерске Храдище, Кромержиж 
и Бърно. Културният почин, осъщест-

вен през месеца на българската про-
света и култура – месец май, протече 
при голям интерес от страна на публи-
ката и  беше посветен на 1150 годиш-
нината от Великоморавската мисия на 
светите братя Кирил и Методий.

Патронаж над събитието пое Вежди 
Рашидов, министър на културата на 
България и  Алена Ханакова, минис-
тър на културата на Чехия. Проектът 
бе включен в  официалната програма 
на тържествата „Дни на Европа“, ор-
ганизирани от Представителството на 
Европейската комисия в Чехия.

Честванията включваха богата 
културна програма – джаз концерти, 
изложби, прожекции на съвременен 
игрален филм, прожекции на докумен-
тален филм, както и  фолклорни кон-
церти. Партньори на събитието бяха 

културните домове в съответните гра-
дове, както и сдруженията на местни-
те българи и  кметствата на градовете 
Бургас и Приморско.

В градовете Всетин и Ухерске Хра-
дище, програмата включваше концер-
ти на фолклорен ансамбъл „Примор-
ско“, изнесени на площадите в центъра 
на градовете и осъществени съвместно 
с кметствата на градовете Приморско, 
Всетин и  Ухерске Храдище. В  Бърно, 
концертът на „Приморско“ беше обо-
гатен с изпълнението на танцов състав 
„Пирин“.

Участник в  „Дните на културата“ 
беше и джаз формация „Бургас“, която 
изнесе концерти, както и  изложбата 
„Джазопис“, включваща картини и ху-
дожествени снимки на бургаски тво-
рци. 

Пътуващ семинар  
за образователното и научното пространство

Дни на българската култура в Моравия
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К аквото и  да се пише за 24 
май, между редовете ви-
наги можем да прочетем 

най-важното: празничното настро-
ение и  радостта, които незнайно 
как събужда у нас. Свързваме ги със 
слънчевата светлина на пролетта 
и  – как иначе? – със светлината на 
познанието. Поизтупваме прахта от 
по-слабо посещаваните етажи на па-
метта ни, където е грижливо скъта-
но сказанието за Светите братя и де-
лото им. И, позасрамени от глупавия 
си патос, стоварваме върху крехките 
раменца на учениците задачата да 
обосноват и институционализират... 
радостта ни.

Със светлина и  добро настрое-
ние беше наситено и  тържеството, 
организирано от Българския кул-
турен институт. „24 май е  символ 

на достойнство, традиция и  духов-
ност – каза в  уводните си думи Га-
лина Тодорова, директор на Инсти-
тута. – На този ден славим делото 
на светите братя Кирил и Методий, 
благодарение на които се е  развила 
не само славянската – и  българска-
та – писменост, но и  славянските 
култури.“ И  изрази радостта си, че 
празненството е почетено и от пред-
ставители на Президентската адми-
нистрация на Чехия.

След уводните й думи, полето на 
изявата беше предоставено на дет-
ска вокална група „Щурче“ към 144-
то СОУ „Народни будители“ в  Со-
фия. Те се подредиха пред зрителите 
в  две стройни кордончета и  запяха 
– изпънати като истински щурчета, 
звънко и  стегнато, пламенно и  въ-
одушевено, без да откъсват очи от 

ръководителката си и  откликвайки 
на всеки неин знак. „Върви, наро-
де възродени“ беше на челно място 
в  репертоара им, следваха и  други 
народни и  възрожденски песни. 
В заключение, като поздрав към нас, 
българските домакини в  Чехия, без 
грешка изпяха песента „Proč bychom 
se netěšili“ от операта „Продадена не-
веста“.

След изпълнението им дойде ред 
на отличията, които в деня на праз-
ника, Българският културен инсти-
тут по традиция връчва на личности 
със заслуги за популяризирането 
на българската култура. През тази 
година бяха отличени двама видни 
чешки учени, които получиха почет-
ни грамоти и  плакети „Златен век“ 
на Министерството на културата 
на България за принос в развитието 

по повод (и  тоЧно в  деня) на 
пРазника, 24 Май, ден на бъл-
ГаРската пРосвета и  култуРа 
и  на славянската писМеност, 
БългАРският култуРен ин-
ститут оРгАниЗиРА Мило 
тъРжество, с  което почете 
голяМАтА дАтА. най-важната 
дуМа в неГо иМаха онези, кои-
то са най-близо до делото, 
което пРазникът пРипоМня – 
уЧениЦите и  хоРата от облас-
тта на култуРата и на науката.

Върви,  
народе възродени!
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и популяризирането на българската 
култура: проф. Владимир Вавржи-
нек и проф. Ян Боузек.

Проф. Ян Боузек, доктор на фи-
лософските науки, насочва изсле-
дователския си интерес към отно-
шенията между Тракия и съседните 
региони. От 1993 г. е  директор на 
чешката част на археологическата 
експедиция „Емпория Пистирос“, 
близо до град 
Септември.

Н а у ч н а -
та област на 
проф. Влади-
мир Вавржи-
нек, доктор 
хонорис ка-
уза на Шуменския университет, са 
византийско-славянските изслед-
вания, в  частност Кирило-Методи-
евите. Известни са студиите му вър-
ху житията, славянската литургия, 
християнските мисии при западни-
те славяни. Лекцията му „България 
и Великоморавия между Константи-
нопол и Рим“, която той изнесе в Ин-
ститута на 12 януари, по повод 1150-
ата годишнина от Великоморавската 
мисия на Св. св. Кирил и Методий, 
беше посрещната с рядък интерес.

Заключението на празника при-
надлежеше на българския худож-
ник-класик Георги Железаров. 
Юбилейната изложба, която Ин-
ститутът откри, беше посветена на 
115-ата годишнина от рождението 
му. Включените в нея творби целяха 
да обхванат разнообразието от теми 
и техники, използвани от художни-
ка и по този начин да дадат предста-
ва и  за българското изобразително 
изкуство от средата на ХХ в. Експо-
зицията представи внучката на ху-
дожника, Радост Железарова, която 
е и неин куратор.

„В произведения му – каза с явно 
доловимо вълнение тя, – ще намери-
те всички багри от живота на обик-
новения човек. Самият той беше 
твърде скромен и  аскетичен. Денят 
му започваше рано сутрин, когато 
приготвяше принадлежностите си 
за рисуване и излизаше. Винаги ри-
суваше на открито. Обичаше свет-
лината и  прекарваше целия си ден 
навън. Ако времето беше лошо, ри-
суваше онова, което виждаше през 
прозореца. Ако не беше успял да за-
върши картината, прибираше се ядо-
сан и изморен. В такива дни баща ми 

се опитваше да го успокои, че и утре 
е ден и ще завърши работата си, но 
той не го приемаше и казваше: „Утре 
светлината ще е друга. Няма да е съ-
щото.“ Творбите му са запечатали 
хората от селата, на полето и в града. 
Ще видите, че във всичките му кар-
тини има човешки фигури, изпъл-
нени с живот и движение. Рисуваше 
живота такъв, какъвто го виждаше, 

неукрасен 
или измис-
лен. Знаете, 
че в  Бълга-
рия казва-
ме, че чо-
век е  жив, 
докато са 

живи спомените за него. Хората на 
изкуството имат шанса да продъл-
жават да живеят чрез своите про-
изведения. В  този смисъл той про-
дължава да живее в  домовете ни, 
в  изложбените зали и  тук, в  залата 
на Института в Прага.“

„Изкушавам се – каза още Радост 
Железарова, – да споделя и  нещо 
лично. Днешният празник за мен 
е  още по-голям, защото не само аз, 
но и  двамата ми родители и  трима 
от прародителите ми бяха учители. 
И съм сигурна, че щяха да са щастли-
ви, че изкуството на Георги Железа-
ров продължава да живее и да радва 
сърцата и умовете на хората.“ 

[ ]институтът по традиция 
връчи отличия на 

личности със заслуги за 
популяризирането на 
българската култура

Галина Димитрова, директор на Института, 
връчва отличието на проф. Ян Боузек...

Галина Димитрова и Радост Железарова

... и на проф. Владимир Вавржинек

Георги Железаров, картина от изложбата 
в Института
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В   продължение на една сед-
мица, на три сцени в улица 
„Карлова“ бяха представени 

спектакли от различни страни – пре-
глед, който даде представа за твор-
чеството, техниките и трендовете на 
съответните народи. „Основната ни 
цел остава непроменена от първото 
издание на Фестивала – заявява не-
говият директор, Тодор Ристич. – Да 
представяме добър куклен театър 
и да обновим доверието в него – кое-
то, в конкуренцията с телевизията, не 
е никак лесно.“

Проектът „Българският театър 
в Прага“ включваше три спектакъла: 
„Огнивото“, „На ръба“ и  „Връвта“. 
Всеки един от тях съвсем различен 
като съдържание 
и форма.

„ О г н и в о т о “ 
е  моноспектакъл 
за деца на Милена 
Стоянова. Съз-
даден е  по моти-
ви на известната 
приказка на Ханс Кристиан Андер-
сен и разказва за Злата вещица, коя-
то с помощта на Вълшебното огниво 
крои планове да запали трагична 
любов между Неопитната принцеса 
и  един Обикновен войник. Вместо 
да потопи двореца в тъга, огънят на 

истинската любов пръсва светлина, 
която преобразява самата вещица.

Вторият спектакъл, „На ръба“, 
на театър „Атом“, е  предназначен за 
възрастна аудитория. Разказва за 
въображението и полета на твореца, 
които в  един свят, изтъкан от праг-
матизъм, няма откъде да почерпят 
сили. Материалният свят безжалост-
но убива потребността от изкуство 
и красота. Главният герой е самотен, 
объркан и  раздиран от вътрешни 

пр отив ор е чия. 
Застанал на ръба, 
той трябва да на-
прави своя избор 
– да продължи да 
живее в  неудо-
влетворение или 
да се опита да съ-

шие забравената си мечта.
Третият спектакъл, „Връвта“, на 

театрална трупа „37º à l’ombre“, също 
е  за възрастни. Главният герой жи-
вее обикновен, всъщност направо 
банален живот. Единствената радост 
е предстоящото гостуване на дъщеря 

му. За съжаление, тя се обажда и му 
казва, че няма да дойде. Посещението 
на негова съседка неочаквано проку-
жда самотата му. Той се връща към 
спомените си, които разкриват, че 
баналният живот е бил предшестван 
от красиви мечти. Днес е сам, но съ-
седката, с която разговаря, може да се 
превърне в лъч светлина.

Трите спектакъла на младите бъл-
гарски творци са различни не само 
като тема, но и  като техники. Дока-
то „Огнивото“ е класически красива 
приказка, с марионетки, за деца, „На 
ръба“ е  спектакъл без думи, който 
борави с  техниките на визуалния 
театър – танц, пантомима, музика 
и театър на маските, а „Връвта“ е по-
строен на комбинацията от филмова 
прожекция и театър на сенките.

 „Приказката „Огнивото“ винаги 
е  била сред любимите ми – споделя 
с  мила усмивка Милена, завършила 
НАТФИЗ преди няколко години. – 
Това е история за силата на истинска-
та любов, която побеждава и според 
мен това е, на което трябва да учим 

Кукловодите чукнаха

[ ]проектът „Българският 
театър в прага“ 
включваше три 

спектакъла

от 28 Май до 1 юни в пРаГа пРо-
теЧе 16-ото издание на светов-
ния фестивал на кукленото 
изкуство. уЧастваха 12 пРо-
дукЦии от бълГаРия, хъРватска, 
полша, ГеРМания, РуМъния, ис-
пания, укРайна, сащ и  Чехия. 
Главният оРГанизатоР, „World 
aSSociation of PuPPeteerS“, по-
луЧи подкРепата и  паРтньоР-
ството на пРажкото кМетство. 
специАлно Място във фес-
тивАлА Беше отделено нА 
пРоектА „БългАРският теАтъР 
в  пРАгА“, осъществен със съ-
действието на бълГаРския кул-
туРен институт.

„Огнивото“

16 · брой 3 · Роден Глас

А
к

т
у

А
л

н
о

c  ТексТ: илияна Дончева  сниМки: Петр Лишка  ТексТ: илияна Дончева  сниМки: Петр Лишка
т

А
л

А
н

т
 

и
 

т
в

о
Р

ч
е

с
т

в
о

c  ТексТ: Мария Паунова  сниМки: архив на трупите



среща в  Стария град
децата.“ От дете обича театъра и лю-
бовта прераства в  професия. „Ха-
ресва ми да правя представления за 
деца, защото децата не могат да бъдат 
излъгани и дават ясно наяве, когато 
нещо не им харесва. Обичам куклите, 
защото с тях попадам в един напъл-
но различен свят, 
много по-интере-
сен и  по-хубав от 
реалния.“

„ Т ъ р с е х м е 
нещо, което да 
е  близко до нас, 
да изразява нашите емоции, нещата, 
които в момента ни вълнуват – спо-
деля Христо Таков от театър „Атом“. – 
Завършихме НАТФИЗ преди година 
и почти веднага изпитахме чувство-
то за безизходица. Имахме усещане-
то, че сме премазани – и спектакълът 
отразява нашата душа.“ „Всичко, 
разказано в  спектакъла, изхожда от 
личните ни чувства и емоции“ – до-
пълва и  Стефания Георгиева. Дали 
ситуацията е  напълно безизходна? 
„Не – категоричен е Камен Марин – 
не, щом оцеляхме, щом ни има, щом 
сме направили нещо, което се харес-
ва. Значи ситуацията не е безизходна, 
можем да се справим, можем да про-
дължим.“

Третият спектакъл, „Връвта“, съ-
буди по-скоро въпроси: български ли 
беше наистина? В  програмата беше 
вписан с  оригиналното си, френско 
име, „Le cordon“. Текстът беше на 
френски език. Автор, режисьор и из-
пълнител на главната роля е  младо 
момиче на име Валентин де Майлард, 
партнират й  Лаура Санчез Кампос 

и Славена Илиева. Трупата се нарича 
„37º à l’ombre“.

Спектакълът също извика заслу-
жен аплаус, но остави в  изпълни-
телите горчив вкус и  неудовлетво-
рение, защото имаше „късмета“ да 
опита острите нокти на финансовата 

криза. Спектакъ-
лът имаше нужда 
от техника и  се 
оказа, че театър 
„Карлова 44“, 
разположен на 
втория етаж над 

сувенирните магазини, не разполага 
с такава. Купуваха се кабели, пробле-
мът се обсъждаше на чешки, англий-
ски, френски и испански. В годината 
на скандалите, свързани с корупция 
по върховете, пари за театър няма, 
разбира се. „В миналото сме канили 
над 40 трупи, на практика от всички 
континенти“, въздъхва Ристич.

Темите, които разказаха „На ръба“ 
и  „Връвта“, бяха неочаквано големи 
и тъжни, но за щастие, когато в края 
на представленията изпълнителите 
сваляха маските, на лицата им грееше 
милата усмивка на младостта, която 
още не познава думата „резигнация“. 
С  цялото си присъствие бяха пред-
ставители на онзи вълшебен свят, 
подчинен единствено на законите 
на творчеството и  вдъхновението. 
Какво е  направил другият? – питат 
те. Така ли усещам света и аз? Харес-
ва ли публиката изпълнението ми? 
И нямата нужда от много думи, за да 
го опишат и няма нужда от думи – за 
да се опише. Необходимо е да бъдат 
разбрани с  душата. Използват свои 

символи, връчват уравнения от не-
известни и заявяват: „Оправяйте се!“

„Искам да създавам самостоятел-
ни спектакли – споделя срамежли-
во Милена. – В  момента участвам 
в  представление в  „Младежки теа-
тър“ – „Жажда“, дипломен спектакъл 
на режисьора Велимир Велев, в който 
участва целият ни випуск. Разказва 
за човешкия дух, който не престава 
да търси, за човешките стремежи, за 
живота.“

„Атомът е най-мъничката частич-
ка, най-сплотената част от всичко 
– обяснява Камен името на театъра. 
– Освен това, след като го разбиха, 
откриха в него три елемента – а ние 
също сме трима“, шегува се. „Имаме 
много мечти – казва Стефания. – 
Една от които е да си имаме собстве-
на сцена. Собствена! Свое място, къ-
дето да творим, да изследваме повече 
материи, повече материали, повече 
техники. Засега това е  доста труд-
но.“ Да не се предадете? „В никакъв 
случай – единодушни са и тримата. – 
Борба до кръв!“ 

[ ]темите, които разказаха 
„на ръба“ и „връвта“, 

бяха неочаквано големи 
и тъжни.

„На ръба“

„На ръба“

„Връвта“
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Книгата е сборник на афоризми 
– записки, които Валентин 
Попов започва да води през 

1985 г. „В началото пишех и на чешки 

и на български език, след това дойде 
момент, в  който започнах да пиша 
само на чешки. Въпреки, че за много 
неща разсъждавам с моята българска 
глава, от 10 – 15 години пиша на чеш-
ки – затова книгата се казва „Бивш 
чужденец“. Обогатен съм от това, че 
живея в  Чехия. Като българин – на-
блюдавам чешкия начин на живот 
отстрани, а  същото важи и  обратно 
– наблюдавам живота в България от 
Чехия. И в двата случая гледам неща-
та отвън, под известен ъгъл.“ Чувст-
ваш ли се чужденец? „Както казва 
името на книгата – „бивш чужденец“.

Редактор на книгата е  Мартин 
Хоуска. Защо е  дал съгласието си? 
„Защото текстовете са интелигент-

ни. Ако не бяха, ако не ми харесваха 
– за нищо на света нямаше да прие-
ма. Знаеш, че страдам от ергофобия, 
което е патологичен страх от работа 
(усмихва се). Работя само когато ми 
е забавно. Или не правя нищо!“

Послесловът към книгата е дело на 
Томаш Поулик. „Удивен съм от уме-
нието на Валентин да се впечатлява 
от неща, които ние дори не забеляз-
ваме – споделя той. – Като перфори-
рането на билетче в градския транс-
порт, което го кара да размишлява 
над свободата на личността.

 „Мисли като чужденец“ – казва 
Томаш Поулик. „Не – контрира Мар-
тин Хоуска. – Мисли като интелиген-
тен човек – а за това няма граници.“ 

Р оманът излиза от печат 
в  издателство „Нов Злато-
рог“. Автор е  младият, но 

изключително успешен словашки 
писател Михал Хворецки. Значи-
телна част от събитията в романа се 
разиграват в Прага, а политическата 
и  социално-икономическата обста-
новка в него се отнасят до бивша Че-
хословакия.

„Онова, което ме заинтригува 
беше, че книгата рисува промените 
в  1989 г. през погледа на едно дете 
– сподели Асен Милчев. – Михал 
Хворецки е  автор, когото мнозина 
биха определили като контроверсен 

и старото поколение често го приема 
с недоволство, защото си позволява 
да описва неща, които дълги години 
са били табу – като хомосексуал-
ността например. За Хворецки обаче 
всичко това е само фон, на който оп-
исва историческата действителност 
и показва своите виждания.“

В  оригинал книгата има друго 
заглавие – „Eskorta“. „На словашки 
– поясни Асен Милчев промяната 
на заглавието, – освен значението, 
което думата има и  на български, 
т.е. ескортираща служба на високо-
поставени лица, означава и  служба 
за придружители. Затова реших, че 

„Компаньон“ много по-добре отра-
зява съдържанието на романа. Ав-
торът прие предложението ми.“

Книгата все още не е  била пред-
ставена официално в  България. 
Първото й  представяне е  било 
в Братислава и неин кръстник е бил 
българският посланик там, Марга-
рита Ганева. Кръщавката не е стана-
ла с  вино, а  с  пръснати върху кни-
гата цветчета от роза – „патент“ на 
Българския културен институт там. 
„Мисля, че е  много по-красиво, от-
колкото с вино – убеден е Асен Мил-
чев. – Освен това сигурно ще ме за-
боли сърцето, ако видя, че поливат 
книгата с  вино. Не заради виното, 
а заради книгата!“

на 12 юни, в театъР „na Prádle“ в ЦентъРа на пРаГа, издателство „literární Salon“ оРГанизиРа кРъ-
щавка, свъРзана с литеРатуРно Четене, на книГите си, издадени пРез последната Година. до двете 
стихосбиРки беше поставена книгАтА нА художникА вАлентин попов „Bývalý CizineC“ („бивш 
ЧужденеЦ“).

на 14 юни, библиотеката на бълГаРския култуРен институт се 
сдоби с ново заГлавие. това стана след като новоизлязлата на 
бълГаРски език книГа „коМпаньонът“, на словашкия автоР Михал 
хвоРеЦки, беше пРедставена в ГалеРията на института. от БългА-
Рия я донесе нейният пРеводАч – Асен Милчев, когото Много 
доБРе поМниМ кАто Бивш член нА екипА нА институтА.

Българското мислене 
в чешкия език на Валентин Попов

Още едно заглавие в  
библиотеката на Института
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С ъздадена през 1994 година 
по инициатива на Кате-
драта по български език, 

специалността следва традициите 
на славистичното университетско 
образование у нас, като предлага 
равнопоставено изучаване на бохе-
мистичните и българистичните дис-
циплини на фона на широко застъ-
пена общославистична подготовка. 
Десет години по-късно (през 2004) 
към специалността е  разкрит още 
един профил – сръбска и хърватска 
филология.

Екипът от преподаватели, който 
стартира и  до днес осигурява обу-
чението по чешка филология в ЮЗУ 
„Неофит Рилски“, обединява бо-
хемисти от различни поколения, 
възпитаници на СУ „Св. Климент 
Охридски“ и ПУ „Паисий Хилендар-
ски“. Сред тях са научните сътруд-
ници от Българската Академия на 
науките Виолета Милева (Институт 
за български език) и доц. Владимир 
Пенчев (Институт за фолклор, днес 
Институт за етнология и  фолкло-
ристика с  Етнографски музей), Ма-
ринела Младенова (тогава член на 

Катедрата по български език към 
Филологическия факултет, а  днес 
доцент по сравнително славянско 
езикознание и  ръководител на Ка-
тедрата по славистика), както и пи-
шещата тези редове. Малко по-къс-
но към тях се присъединяват д-р 
Христина Дейкова (Секция за бъл-
гарска етимология към Института 
за български език на БАН), утвър-
дената преводачка и  специалист по 
чешка литература доц. Анжелина 
Пенчева и абсолвентката от първия 
випуск на благоевградската бохе-
мистика Миглена Михайлова-Па-
ланска. Неотдавна част от този екип 
станаха още две наши абсолвентки – 
Румяна Гълъбова и Дияна Пенчева, 
които в момента подготвят дисерта-
ционните си трудове.

През изминалите години рабо-
тата на екипа от редовни и  хонору-
вани преподаватели, ангажирани 
с  бохемистичния профил на специ-
алността „Славянска филология“, 
бе съсредоточена най-вече върху 
организационното му укрепване, 
което, разбира се, би било трудно 
осъществимо без приноса на коле-

гите от Филологическия факултет, 
осигуряващи българистичната част 
от подготовката на студентите сла-
висти. За съжаление, трудностите, 
съпътстващи подобно начинание, 
както и малкият състав на екипа, не 
позволиха организирането на по-ма-
щабни научни прояви. Изключение 
бе голямата юбилейна конференция, 
организирана през 2004 г. във връзка 
с  десетгодишнината от създаване-
то на специалността, в  която взеха 
участие над 50 изявени български 
и  чуждестранни слависти. Две го-
дини по-късно, през есента на 2006, 
по инициатива на благоевградските 
бохемисти и  сдружение „Бохемия 
клуб“, Филологическият факултет 
на Югозападния факултет бе дома-
кин на първата междууниверситет-
ска среща на студенти, докторанти 
и преподаватели от трите български 
университетски бохемистични сре-
дища. Благодарение на готовността 
на колегите от Пловдивския и  Со-
фийския университет да организи-
рат подобни срещи, през 2008 и 2010 
година се оформи една традиция, 
която няма да прекъсне и през насто-

катедРата по славистика къМ филолоГиЧеския факултет на юзу „неофит Рилски“ в  блаГоевГРад 
е  съвсеМ нова – основана бе пРез МаРт 2011 Година и  обединява пРеподавателите по Чешки, 
Руски, сРъбски и хъРватски език и литеРатуРа. спеЦиалността „славянска филолоГия“ и нейният 
бохеМистиЧен пРофил обаЧе иМат Малко по-дълГа, поЧти двадесетГодишна истоРия.

Славистиката в ЮЗУ 
„Неофит Рилски“
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ящата 2012 година, когато домакини 
отново ще бъдат благоевградските 
бохемисти. През 2012 година пред-
стои и още една проява, подготвяна 
от Катедрата по славистика – науч-
ната конференция на тема: „Славис-
тиката в глобалния свят – предизви-
кателства и перспективи“.

В началния период на утвържда-
ването си, благоевградската бохе-
мистика получи безусловната под-
крепа на много колеги от СУ „Св. 
Климент Охридски“, ПУ „Паисий 
Хилендарски“ и БАН, сред които по-
койният проф. Иван Павлов, проф. 
Панайот Карагьозов, доц. Христина 
Балабанова, д-р Добромир Григоров, 
д-р Светлана Василева, д-р Славея 
Димитрова, д-р Радослава Станкова, 
Елена Дараданова, които водеха лек-
ционните курсове и  семинарите по 
славянски литератури и  чешка ли-
тература. В преподаването на чешки 
език за различни периоди от време 

се включваха д-р Маргарита Симе-
онова, Евелина Йоцова, Ева Ковар-
жова, Станислава Пенчева, Стилян 
Стойчев. Гост-лектори по различни 
поводи нееднократно са били също 
доц. Янко Бъчваров и  доц. Марга-
рита Младенова, на чието щедро 
колегиално съдействие по редица 
научноизследователски и делови въ-
проси благоевградската бохемисти-
ка се радва и до днес.

За популяризирането на специ-
алността „Славянска филология“ 
и  нейния бохемистичен профил 
в  немалка степен допринесе и  съ-
трудничеството с  Чешкия център 
в  София, благодарение на което 

в  Благоевград бяха организирани 
редица културни прояви (изложби, 
концерти, премиера на книги) и гос-
тувания на известни представители 
на чешкия обществен и научен жи-
вот. Специално следва да се отбеле-
жи и жестът на проф. Хана Гладкова, 
чието предложение за книгообмен 
между Философския факултет на 
Карловия университет и Филологи-
ческия факултет на Югозападния 
университет, постави през деветде-
сетте години началото на бохемис-
тичната секция към нашата Чуждо-
езикова библиотека, която по-късно 
бе обогатена и  с  дарението, напра-
вено от известната българска слави-
стка Мария Деянова.

„Славянска филология“ е  една 
от малките специалности в  Югоза-
падния университет, през годините 
приемът варира между 15 и 30 сту-
денти. Днес, в двата профила на спе-
циалността се обучават общо около 

70 студенти. Студентите, които съз-
нателно избират бохемистиката като 
своя специалност, не са много. Пове-
чето се насочват към нея по-скоро 
случайно и  не след дълго някои от 
тях я  напускат, но онези, които ус-
пяват да преодолеят първоначалния 
сблъсък с  трудностите на чешкия 
език, имат възможност да преживе-
ят пет наистина нелеки, но вълнува-
щи студентски години.

Традиционният за българската 
бохемистика общностен дух, стро-
гостта и  добронамереното отноше-
ние на преподавателския екип под-
тикват повечето от студентите да 
оставят на втори план многоброй-

ните изкушения на студентския 
живот (които Благоевград предлага 
наистина в  изобилие) и  да приемат 
предизвикателствата на безкрайно 
интересното пътуване към света на 
чешкия език, литература и култура. 
Немалка заслуга в  това отношение 
имат възможностите за обучение 
в  чешки университети, които пред-
лагат програмите за обмен на Ми-
нистерството на образованието, 
младежта и  науката, както и  дого-
ворните отношения на Филологи-
ческия факултет с  Философските 
факултети на Карловия университет 
в  Прага, Масариковия универси-
тет в  Бърно и  Западночешкия уни-
верситет в  Пилзен, осъществявани 
в  рамките на програмите CEEPUS 
и ERASMUS.

В  последно време, желанието на 
бъдещите бохемисти да съчетаят 
забавление и  учение намери израз 
в  неколкократно организираните 
съвместно със студентите, изучава-
щи сръбска и хърватска филология, 
„Вечери на славистиката“.

Що се отнася до професионално-
то бъдеще на бохемистите, завър-
шили Югозападния университет, 
възможностите, тясно свързани 
с натрупаните по време на следване-
то знания, за съжаление, не са мно-
го, затова повечето от нашите абсол-
венти се реализират извън рамките 
на образованието и науката и някои 
от тях имат успешна кариера в раз-
лични бизнес сфери.

Съвсем скоро, през 2014, спе-
циалността „Славянска филоло-
гия“ в  Югозападния университет 
„Неофит Рилски“ и  нейният бохе-
мистичен профил ще отбележат 
двадесетгодишния си юбилей. За 
този недълъг период от време бяха 
положени много усилия тя да на-
мери своето място както сред ос-
таналите специалности в  рамките 
на Филологическия факултет, така 
и  в  рамките на българската уни-
верситетска славистика. За това, 
че тези усилия не са били напраз-
ни, свидетелства, от една страна, 
обособяването на Катедрата по 
славистика, а от друга – успешната 
акредитация в рамките на филоло-
гическото направление през 2008 г. 
както и получената неотдавна акре-
дитация на програмите за обучение 
на докторанти по славянски лите-
ратури и славянски езици. 

доц. Анжелина Пенчева и студентки от пети курс на 
специалността „Славянска филология“

Катерина Похлупкова на 
стаж в Прага
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С пециалният за всеки аби-
туриент ден без съмнение 
започва с  обличането на 

официалните дрехи: шумоленето 
на хубавия плат и  специалният 
дизайн (според това, което не ро-
дителите, а АЗ искам !), дори цве-
товете не само подсказват, а безу-
словно заявяват: вече съм голям. 
Точка!

Следва... оглеждането... и  спог-
леждането. Прикритата радост, че 
още не съм сам, още има малко вре-
ме, още съм с  приятелите от класа. 
Може би именно този споделен миг 
е в основата на безспорния факт, че 
тези приятелства остават за цял жи-
вот?

Усещанията на Вася, Нина, Геор-
ги, Иван, Теодор, Христо и Яни си-
гурно са били подобни. Облечени 
в първите си дрехи на възрастни, те 
засадиха дръвче в  Зелената класна 
стая и под звуците на „Един нераз-
делен клас“ влязоха в празнично ук-
расения салон.

Без капчица завист – техният ред 
идва, а  я  виж ти, то било и  малко 
стряскащо! – учениците от 11. клас 
представиха всеки един от тях и им 
поднесоха седем духовни дара, мал-
ки птички – съветници в новия път:

Най-големият дар е  животът. 
Трябва постоянно да се движим на-
пред, за да не изгубим равновесие; 
вторият дар е любовта. Докато омра-
зата парализира живота – любовта 
го озарява и изцелява; третият дар – 
приятелството. Истинският приятел 
се търси цяла вечност – а накрая той 
сам те намира; успехът. „Шансът чес-
то бива пропускан, защото идва при 
нас облечен в работен комбинезон“ – 
казва Томас Алва Едисон; доброто. Не 
е нужно да бъдеш ангел, важното е да 
бъдеш човек; мъдростта. Няма особе-
но значение откъде ще тръгнеш, ва-
жното е да знаеш къде отиваш; и се-
дмият дар – щастието, което осмисля 
живота. Ако съумееш да осмислиш 
ролята си в живота, колкото и скром-
на да е тя – ще те направи щастлив.

Последни мили и  мъдри напът-
ствия им даде класният ръково-
дител, Катя Начева, а  директорът, 
Еленко Начев, им пожела да живе-
ят смело и вдъхновено, да се горде-
ят с българския си корен и да вяр-
ват в собствените си успехи.

Абитуриентката Вася благо-
дари от свое име и  от името на 
съучениците си за положените 
усилия, грижи, търпение и  обич. 
Видимо развълнувана, тя връчи 
„Ангелчето на знанието“ на 11. 
клас. Вместо „Сбогом“, единай-
сетокласниците изпълниха сти-
хотворението на своя съученик 
Петър Арнаудов „Надежда за лю-
бов“.

Изненада и неочакван финал на 
официалната част бяха шеговити-
те подаръци, подготвени за всеки 
абитуриент – хрумване на Светла 
Васева. Сред тези подаръци бяха 
карта на звездното небе, рамка за 
снимки, миниавтомобилче, учеб-
ник по счетоводство и други. 

Пражки випуск ’2012
БАлът нА АБитуРиентите от БългАРското училище в пРАгА се състоя нА 16 МАй. седеМте два-
найсетокласниЦи засадиха дРъвЧе в зелената класна стая, пРедадоха анГелЧето на знанието на 
11. клас, изслушаха блаГопожелания – и саМи блаГодаРиха, и с буРен вик ознаМенуваха кРая на 
пъРвия важен етап от живота си.
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Т азгодишната тема бе „Учи-
лищни униформи“. В  праз-
нично и  тематично украсе-

ния физкултурен салон, по червен 
килим, като на истинско модно 
ревю, учениците показаха богата 
колекция от модели, изработени 
с  много вкус и  фантазия от самите 
тях.

Водещите на еко-шоуто – Ники 
и Сиси от 10-и клас, повишиха емо-
ционалния градус на публиката, 
като подчертаха, че дали ще превър-
нем планетата в зелена градина или 
в  място за отпадъци е  наш избор 

и  отговорност и  дадоха начало на 
ревюто, представяйки всеки клас.

Иззад импровизираните парава-
ни, направени от стари вестници 
и зелен плат, „манекените“ дефили-
раха по пътеката, докато техни съу-
ченици представяха дизайнерското 
решение на български и  английски 
език. С  камера в  ръка, г-н Или-

ев проследяваше представянето, 
а върху голям екран гостите можеха 
да наблюдават на живо движението 
и  детайли от колекциите. Всичко 
това – на фона на авторската музика 
на Коцето (Туката) от 10-и клас.

Моделът на Моника и  Марияна 
от 5-и  клас „Лято’2012“ впечатли 
с  оригинално цвете, изработено от 

една оГРоМна Риба плува 
в дълбините на МоРето. и кол-
кото повеЧе се доближава до 
повъРхността на водата, тол-
кова повеЧе отпадъЦи затРуд-
няват движението й. накРая 
уМиРа, бездиханна, въРху оГ-
РоМна купЧина извъРлени, не-
потРебни вещи. с  тоЗи клип, 
нА 5 юни, в  Бсоу „д-Р петъР 
БеРон“, ЗАпочнА втоРият се-
Зон нА екоАРт Ревюто, посве-
тено на МеждунаРодния ден 
на еколоГията и  опазването 
на околната сРеда.

Сговорна дружина ...
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касови бележки и нежни ръкавици 
от пластмасова мрежа. Екипът на 
6-и  клас и  тази година доказа, че 
умее да изпипва нещата до детайл – 
Маги показа комплект от две части 
„Изобретение“, декориран с  фигу-
ри, изучавани в  часовете по мате-
матика. Към пъстрата рокля Маги 
бе изработила чантичка от сламки, 
красива диадема и  вратовръзка. 
Представящите модела Георги и Де-
нис, с ярки вратъвръзки, елечета на 
квадрати и  хартиени шапки с  ко-
зирка, чудесно допълваха впечат-
лението за екипна работа. С четири 
модела 7-и клас записаха най-масо-
во участие: особено оригинален бе 
костюмът на Реджеб „Елвис Пре-
сли“, направен от съшити с  конец 
стари вестници и издържан в духа 
на великолепните и пищни облекла 
на Краля на рока. Моделите „Раз-
лична“, „Найлонова декорация“ 
и  „Екопотник“ на Вики, Айрин, 
Таня и  Ралица внесоха оживление 
с  атрактивното представяне и  лес-
ни идеи за свежа промяна на гарде-
роба. За помощния персонал в учи-
лище бяха помислили от 8-и  клас, 
които представиха удобна унифор-
ма „Мечтата на чистачката“. Ова-
ции събра яркосинята метла, из-
работена от пластмасови бутилки 
от минерална вода и  въздухопро-
пускливите хартиени чехли на ди-
зайнерката Тони. Другият им модел 
бе екип за часовете по физкултура, 

наречен „Меко падане“ и подходящ 
за всички скейтъри като Ники, кой-
то представи униформата под ръка 
със скейтборда си. Дизайнерът на 
9-и клас Мехмед бе заложил на кра-
сотата на своята съученичка Тансу, 
за която бе сътворил модел с гръм-
кото име „ЕкоСваровски“ – рокля 
и  чантичка от фирмени торбички 
на любим на тийнейджърите мо-
ден магазин и обувки с капачки „от 
кошчето на г-н Сваровски“. Дойде 
ред и на водещите Сиси и Ники да 
се разходят по килима, тъй като те 
представиха моделите на 10-и клас 
– черен елек „Батман“ с вратовръз-
ка и  черна пола и  тениска „Версай 
Джи“ на дизайнерките Ива и  Сиси 
с  декорация от употребени мар-
кери за дъска. Последният модел 
„Екогрешка“ на Тони и  Диди от 
11-и  клас акцентираше на винаги 
модерните точки и райета, а никой 
от публиката не разбра, че Тони, от-
говорна към поетият ангажимент, 
бе пристигнала за шоуто с 39 граду-
са температура!

И понеже скоро идва лятната ва-
канция и  учениците ще се върнат 
при баба и  дядо в  България, орга-
низаторите им показаха как раздел-
но се събира и преработва боклука 
чрез образователен филм на „Еко-
булпак“.

В  заключителното слово г-жа 
Кралчева благодари на всички 
участници, които, показвайки ори-

гинални идеи и  умения за работа 
в  екип, направиха възможно това 
шоу – г-жа Лазарова и  г-н Илиев, 
с които заедно са подготвили и ор-
ганизирали проявата, учениците от 
10-и клас, помогнали да се подготви 
сцената, декорите, архивът от мина-
логодишната колекция и изложбата 
от хартиени оригами, изработени 
от 12-и  клас, 9-и  клас и  Филип от 
5-и клас, както и други предмети от 
7-и и 8-и клас и мозайка от най-мал-
ките участници от начален етап.

Учениците от 5-и  и  6-и  клас 
и  тази година, под ръководството 
на г-жа Васева подредиха икебана 
от полски цветя, листа и  клонки. 
Г-жа Станева, заедно с  децата от 
общежитието, изработиха плаката 
за събитието, а  много от гостите 
и родителите на шоуто подкрепиха 
изявата морално или с  техническо 
оборудване. Когато има желание, 
организация и  умения – нещата се 
получават, и то доста добре!

Във все по-индустриализираното 
ни общество темата за екологията 
вече не е табу, а въпрос на оцелява-
не. И подобни празници по непри-
нуден начин показват и на младото, 
и  на по-възрастното поколение не-
обходимостта от рециклиране и пе-
стене на материали и  енергия. Ако 
не събирате разделно и сте пропус-
нали шоуто – заповядайте догодина 
– докато се забавлявате ще ви нау-
чим как да го правите! 

прави ЕкоАрт ревю!
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В исокият гост беше придру-
жен от Елеонора Димитро-
ва, временно управляващ 

Българското посолство в  Чехия, от 
Маргарита Ралчева, началник на ка-
бинета на вицепрезидента и от Ма-
рия Цанкова, главен експерт в Пре-
зидентската администрация.

Гостите бяха сърдечно посрещна-
ти според стария български обичай 
с  пита и  стръкче здравец. Празни-
кът започна с Химна на Кирил и Ме-
тодий, изпълнен от хор „Щурче“ 
при 144 СОУ „Народни будители“, 
София.

Подредени като камбанки, с хар-
тиени коронки с буквички на глави-

те, пъвокласниците с високи и звън-
ки гласчета изрецитираха стихчета, 
с които се похвалиха, че вече могат 
да четат и да пишат и че светът вече 
няма да бъде затворена книга за тях.

Първите поздрави към тях, тех-
ните учители и  родители, отправи 
Маргарита Попова. Тя сподели, че 
винаги, когато откликне на пока-
на от българско училище по света, 
прави един и  същ извод: „Срещите 
с вас – с учениците, техните учители 
и  родители, са най-хубавото нещо, 
което остава в спомените на човека 
в неговия кратък земен живот.“

„Ваш е  24 май – обърна се Мар-
гарита Попова към учителите. – Вие 

сте следовниците, вие сте хората, 
които пренасяте делото на двама-
та братя през вековете и  аз нямам 
думи за да оценя вашия труд, вашата 
енергия и вашите огромни човешки 
сърца. Поклон и  благодарности за 
всичко онова, което правите за на-
шите деца.“

На децата пожела да бъдат мно-
го палави през лятото, да направят 
много пакости... и да се върнат нае-
сен пораснали и готови за нови по-
стижения.

Няма по-хубав момент, за да бъ-
дат отличени най-добрите за своя 
целогодишен труд. Сред бурен 
аплаус, Еленко Начев, директор на 
училището, връчи грамоти на уче-
ниците, изявили се в  организира-
ните конкурси и  състезания. Сред 
наградените бяха: Маргарита Си-
напова (6 клас), Каролина Коваче-
ва (7 кл.). Филип Николов (5 кл.), 
Марияна Василева (5 кл.), Емилиян 
Димов (6 кл.), Силвана Стойчева 
(10 кл.).

Бяха раздадени и  награди от 
Международния конкурс за ком-
пютърна рисунка и  колаж „Твор-
чество без граници“: Емилиан 
Веселинов Димов (6 кл.) – златен 
медал; Маргарита Георгиева Си-
напова (6 кл.) – сребърен медал; 
Емилия Тодорова Конарска (5 кл.) 
– златен медал; Денис Пламенов 
Димитров (5 кл.) – сребърен медал; 
Марияна Георгиева Василева (5кл.) 
– бронзов медал.

Валерия Тошева помоли Марга-
рита Попова да връчи на първоклас-
ниците техните първи свидетелства 
и тя го направи с радост, намирайки 
хубави думи за всяко дете.

„Вчера – каза Маргарита Попова, 
обръщайки се към родителите, – 
в моето слово за 24 май, не случайно 
се обърнах специално към българи-
те, които живеят извън пределите на 
нашето Отечество. Защото Бълга-
рия е една за вас. И вие сте България. 
Отправих това обръщение към вас, 
защото знам, че в сърцата на всеки 
от вас през този ден отеква песента 
„Върви, народе възродени“ и  всеки 
е  станал и пуснал българско радио, 
за да чуе нещо от България. И исках 
да ви кажа, че всички ние заедно сме 
България. Трябва да си помагаме, да 
се грижим за нашите деца, защото 
това сме ние след време. Те са наше-
то бъдеще.“ 

Ваш е празникът, 
учители и ученици!
пРазникът 24 Май в бълГаРското уЧилище „д-Р петъР беРон“, беше 
посветен пРедиМно на най-Малките уЧениЦи – пъРвокласниЦи-
те, които на този ден завъРшват пъРвата си уЧебна Година. скъп 
гост нА тъРжеството Беше МАРгАРитА поповА, вицепРеЗи-
дент нА БългАРия, която по Молба на валеРия тошева, класен 
Ръководител на най-Малките, вРъЧи на пъРвокласниЦите пъР-
вите иМ свидетелства.
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И линден е празник, на кой-
то Българската право-
славна църква почита па-

метта на Свети пророк Илия.
Народните вярвания гласят, че 

Свети Илия е  покровител на 
н е б е с н и т е 

стихии и  господар на гръмотеви-
ците и  дъждовете. Той носи дъжд, 
влага и  живот. Хората разказват 
приказки и  пеят песни за светеца, 
който кара огнена колесни-

ца с  четири коня по 
небето и измолва от 
Бога здраве и  бла-
гополучие, хубаво 
време и  плодоро-
дие.

Тр а д и ц и я т а 
повелява на този 
ден да не се ра-
боти. Не се ходи 
на плаж, защото 

морето взима жертви – като курбан 
за Свети Илия. В  много райони на 
България се организират събори, на 
които се правят жертвоприношения 
на мъжки животни. Приготвят се 
курбани в големи съдове и се слага 
обща трапеза на открито. На самия 
празник се прави молебен за дъжд 
и плодородие.

Празнуват Илия, Илияна, Илка, 
Илко, Искрена , Искрен, както и пи-
воварите, кожарите, кожухарите, ке-
ремидчиите и други.

Традиционните ястия за празни-
ка са от телешко и говеждо месо. 

Илинден

Телешко варено

Продукти: 400 грама телешко месо (без 

кости), 1 глава л
ук, 2 моркова, половин глава 

целина, 10-ина зърна черен пипер, 1 дафи-

нов лист, 4–5 картофа, 3–4 супени лъжици 

олио, магданоз,
 сол.

Начин на 
приготвяне: Измитото месо наряз-

ваме на средни по големина парчета. Зали-

ваме го с ли
тър и половина вода, 

посолявам
е 

на вкус 
и добавям

е черния пипер и дафиновия 

лист.
Варим около 1

час, кат
о при нужда отстра-

няваме полученат
а пяна.

След кат
о месото омекне, го 

изваждаме от 

съда и прецеждаме бульон
а. Черният пипер 

и дафиновият лист са оставили своите аро-

мати и вкус, за
това ги отстраняваме. Връ-

щаме месото към ароматния бульон
 и до-

бавяме вода и
 сол по желание, нарязаните на 

едро лук, м
оркови и целина.

Оставяме всичко още 10 минути да се ва
ри, 

след кое
то прибавяме 3–4 супени лъжици 

олио и нарязаните картофи.

След окол
о 10 минути ястието е готово.

Преди да сервираме поръсваме със ситно на-

рязан пресен магданоз.
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Нощта на църквите
„Нощта на църквите“, която за първи път се про-
вежда през 2005 г. във Виена, през тази година 
се състоя на 1 юни в  редица европейски страни. 
В  Чехия отвориха своите врати над 1200 църкви 
и параклиса.

„Нощта на църквите“ е  празник на творчеството, толе-
рантността и  разбирателството на хората с  добра воля. 
В  нейните рамки, сдружението „Българска православна 
община“ взе участие в  програмата на църквата „Husův 
sbor“ в Збраслав. Инициатор на участието ни беше отец 
Пламен Ангелов.
Празникът за нас беше платформа за сближаване на хо-
рата от различни националности, култури и вероизпове-
дания. След като нямаме храм, в който да запознаваме 
обществеността с нашата култура и религия, решихме да 
използваме предоставената възможност и да участваме 
като гости. Нашите творци бяха щастливи, че имаха въз-
можност да се срещнат с колеги и сродни души.
Наш водач по време на празника беше любезната Яна 
Новакова, която се грижеше за програмата на вечерта. 
Заедно с  Иржи Машек те представиха българските тво-
рци – самоуката Десислава Димитрова и  мгр. Румяна 
Кратохвилова, като специални гости на вечерта и члено-
ве на „Българска православна община“.
Над вечерта ни бдеше Ян Хус – чрез портрета, нарисуван 
от Десислава Димитрова, който в края на вечерта тя по-
дари на църквата. Малка картина подари и Румяна Кра-
тохвилова. Двете творби ще останат в  съкровищницата 
на църквата като спомен за незабравимата вечер.
Отец Пламен Ангелов научи присъстващите на право-
славно старославянско песнопение. Хорът дирижираше 
Игор Ангелов. Искаме да вярваме, че песнопението, кое-
то за нас беше като музика на ангели, е  намерило път 
към вашите души и отворило врата към Бога.
Беше отслужено Петохлебие за здраве на жителите от 
Збраслав и на всички българи по света.
Когато настъпи полунощ, всички бяхме изморени, но 
сърцата ни бяха изпълнени с  любов и  вяра – така, ся-
каш „Нощта на църквите“ в  Збраслав беше ръководена 
от самия Господ бог. Рядко се случва човек да преживее 
подобни красиви мигове и  затова стойността им е  нео-
ценима.

Текст и снимка: Силвия Кръстева

Съвместни планове на Клубовете в Усти и Мост
На 13 май, българският клуб „Кирил и Методий“ в Усти над Лабем, про-
веде среща на членовете и поканените гости в малкия салон в ресто-
рант на Рихте. Поводът беше празникът 24 май, Денят на българската 
просвета и култура и на славянската писменост. Официалната част от-
кри Илия Ишивов, заместник-председател на Клуба. 
Председателят, Янчо Янев, изнесе кратък доклад за житейския път на братята 
Кирил и Методий, заслугата им за създаване на българската азбука и нейното 
огромно значение за по нататъшния културен разцвет на България. Той се спря 
и на поетото от Св. Методий решение да продължи делото и след смъртта на 
брат си и съответно на неговия живот в Моравия. Неговият предполагаем гроб 
в Микулчице е днес онова свято място, където всяка година българите не само 
от Чехия, но и от цяла Европа се покланят пред паметта на двамата братя.
В доклада беше отбелязано, че през последните години расте желанието на 
членовете и приятелите на Клуба да посетят това свято място и да участват в Съ-
бора. За съжаление, през тази година, поради недостатък на места в автобуса, 
не можа да бъде удовлетворено желанието на всички.
Трябва да бъде подчертан и интересът от страна на Окръжното кметство – 
в лицето на Председателя на комитета за малцинствата, Вацлав Хофман, който 
заедно с делегатите от Клуба вече за втори път участва в Събора. 
На срещата на Клуба присъстваха и представители на Мостецкия клуб, които 
също изпращат осем свои представители на Събора. Председателят на Клуба, 
Йордан Михайлов съобщи от името на членовете, че при възможност с удо-
волствие ще провеждат изявите си съвместно с Устецкия клуб. 
След официалната част на срещата дойде ред на текущите информации. Беше 
съобщено, че българските граждани няма да чакат изготвянето на личните си 
документи в България и могат да уредят всички формалности в Българското 
посолство в Прага.
Радваме се и на поканата, която Устецкият клуб получи от Института за интегра-
ция на чужденците за участие в организирането на Деня на малцинствата в Усти 
над Лабем, който ще се състои на 9 септември.

Текст: Янчо Лефтеров

За Българското сдружение в Бърно, Гергьовден е сред любимите празници 
и честването му винаги е свързано с голямо събиране на българите и чешки-
те им приятели.
През тази година срещата се състоя на самия празник – 6 май. Бяха серви-
рани специалитети на българската и чешката кухни и невероятно вкусното 
агнешко с ориз беше един от примерите за умението на готвачите. Доброто 
настроение и приятелската атмосфера бяха още една предпоставка за хубаво 
протеклия празничен следобед.
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Първо искам да уточня, че 
е  станала някаква малка 
грешка. България не е  раз-

положена на Черно море, така че аз 
няма как да говоря за черноморски-
те мотиви в българската литература, 
нито в моето творчество.

Шегувам се.
Но в  шегата ми, като във всяка 

шега, има и капка истина.
България е страна, която географ-

ски е  разположена на брега на Чер-
но море, но винаги е  била обърната 
навътре – към планините си и  към 
малките си, планински села. Много 
малки, загадъчни и магични села.

Може да е  смешно, но аз свърз-
вам това откъсване от морето с про-
изхода на българите. Прабългарите 
идват от степите, а  преди това – от 
страховитите ледници на Хиндукуш. 
И поради тази причина за тях морето 
е само някаква легенда. Морето при-
надлежи на гръцките моряци и риба-
ри. Докато българите от древността 
са планински пастири, земеделци 
от долините, занаятчии от малките 
градчета и  магьосници от горските 
дебри.

Но и  по-късни причини правят 
морето далечно за българите и  за 
българската литература. По време на 
петстотингодишната османска власт 
българите са намирали своята свобо-
да не покрай морето, където са били 
уязвими, а именно в дивите, трудно-
достъпни планини.

Така че българският поглед не 
е  бил насочен към морето. И  ако 
се споменава морето в българската 
литература от по-стари времена – 
то е за да се опише морето като път 
към заточение. Заточение в  през-
морски страни. Както е  в  стихо-
творението на великия български 
поет Яворов, което се казва „Зато-
ченици“.

И  все пак – в  по-нови времена 
българската литература има своите 
чудесни примери за истински „мор-
ски“ творби. Един от най-великите 
поети на България е бил моряк. Той 
се казва Никола Вапцаров и  е  раз-
стрелян заради своята активна анти-
фашистка дейност през 1943-та. Но 
странно – в едно от най-добрите му 
неща се говори не за Черно море, а за 
Фамагуста в Кипър и за Филипините. 
Може би това е някакъв заложен в ге-
ните на българите космополитизъм... 
или по-скоро чисто българската чер-
та да не се радваме на своето, а да гле-
даме с  благоговение към далечните 
и чужди земи. И морета.

В  по-късни времена – от шейсе-
тте до деветдесетте – се появи цяла 
поетическа школа, произлизаща от 
морския град Бургас – с  такива по-
ети като Христо Фотев и  Недялко 
Йорданов. В  тези, по-нови времена, 
морето в  българската литература се 
превърна от мрачна стихия в нежен 
източник на лирично вдъхновение. 
В  по-новата българска литература 
стихията Море най-често се римува 
и свързва с една друга стихия. Любов.

Но нека кажа нещо и  за себе си. 
За да посея и на чешка земя славата 
си на ексхибиционистичен писател. 
Единственият разказ в  моето твор-
чество, директно свързан с  морето, 
е разказът, наречен „Пешо Морския“. 

И в него се разказва за едно типично 
българско момче, живяло цял живот 
в  малко, вътрешноконтинентално, 
сухо село. За Пешо морето е  било 
символ на непознато и недостижимо 
щастие. Символ на най-чудните и не-
достижими наслади на света. И Пешо 
– трогнат и разтърсен от вида на мо-
рето, което вижда на двайсет и  пет 
годишна възраст за първи път – ре-
шава да се хвърли в  това море и  да 
остане завинаги в него. Защото Пешо 
открива, че щастието и  сладостта 
в живота са недостижими, а без тях 
животът е безсмислен.

Но това е само един тъжен разказ. 
Нищо повече.

Написах го, за да излея тъгата 
си, идваща от мисълта за хилядите 
момчета и  момичета. Които живеят 
като нощни пеперуди – устремени 
отчаяно към светлината и  щастието 
и умиращи на пламъка на свещта.

Но както казах, това е  само един 
разказ.

Всъщност, за да завърша – нека 
кажа: За мен – като творец и като чо-
век – Черно море не е Черно, а е всъщ-
ност Сапфирено море, Изумрудено 
море, Кехлибарено море и  Златно 
море! На неговия бряг за първи път 
усетих истинската любов. И  после 
– още много любови – не по-малко 
истински и  пленителни от първата. 
Честна дума. 

Морето за нас е легенда

като офиЦиален Гост на МеждунаРодното изложение „светът на книГата“, кАлин теРЗийски, ЗА 
когото сте пРочели в пРедишните стРАници нА списАнието, учАствАше ЗАедно с дРуги чуж-
дестРАнни и чешки АвтоРи в дискусиите и фоРуМите нА иЗложението. словото Му за фоРуМа 
„литеРатуРата на ЧеРноМоРието“ коРеспондиРа с Разказа „пешо МоРския“, който Можете да пРоЧе-
тете в настоящата РубРика „библиотека“. тъй като в дуМите Му за изложението „светът на книГата“ 
иМа пасаж, който синтезиРа действието на Разказа, съветът на РедакЦията е пъРво да пРоЧетете 
Разказа.

Калин Терзийски на форума „Литературата на Черноморието“
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На Пешо Морския му викат така, не защото е роден 
край морето, не защото e служил във флота, а  заради 
една случка от живота му.

Ето каква е тя:
Това се случи преди две години. Той пътуваше с влак 

за морето – за първи път в живота си, а беше вече двай-
сет и пет годишен. Беше така превъзбуден от очакване-
то да види тая прословута, гигантска локва от солена 
вода за първи път, че непрекъснато досаждаше на при-
ятелите си с  един и  същи въпрос: „Далече ли е  море-
то… пристигаме ли?“

На приятелите му, негови връстници, им беше ом-
ръзнало от неговите подпитвания, защото те бяха хо-
дили на морето, то не можеше да ги учуди с нищо, за-
щото те знаеха много неща за него: че е  солено, че не 
се вижда отсрещния му бряг, че има чужденки по мо-
нокини по крайбрежието и  медузи в  плитките води, 
а в по-дълбоките имало грамадни медузи, колкото въ-
трешна гума на камаз и от тях, от ужилването им, човек 
се парализирал и  умирал. Единственото спасение за 
парализираните, знаеха приятелите на Пешо Морския, 
беше да се носи на банските безопасна игла, и когато си 
парализиран вече от медузената отрова, да се убодеш, 
за да ти се върне подвижността.

Приятелите на Пешо Морския знаеха и  капанчето 
с  най-хубавата пържена цаца в  Равда, където барман 
беше един смотаняк от Стара Загора – бивш електро-
инженер. Приятелите на Пешо Морския знаеха много 
неща. Един от тях примерно беше оправил една англи-
чанка с дъщеря на двайсет и пет години, от Бирмингам, 
преди казармата. Този приятел често разказваше исто-
рията с оправянето на англичанката и всички я слуша-
ха с голям интерес, и никога не им омръзваше.

Всички приятели на Пешо Морския знаеха и такива 
тънкости, като тази, че германците, когато седнат ве-
чер на маса край брега – когото са мъж и жена, става 
въпрос – и  си поръчат червено вино, след това ще се 
пецкат. Много неща за морето знаеха тези приятели.

Всеки от приятелите на Пешо Морския беше спал 
пиян на плажа и  беше получавал слънчево изгаряне, 
събуждайки се по обед. Един даже беше служил на нос 
Шабла, но докато пътуваха, той повече си мълчеше и се 
подсмихваше пренебрежително, все едно казваше: О да 
ви еба и вас, дето сте били по два пъти за пет дена на 
морето!

Докато пътуваха…Пешо Морския ги гледаше със 
завист, със свито гърло и се самосъжаляваше, колкото 
сили имаше. Още в София се беше понапил, а във влака 
– съвсем – за да не се вълнува толкова. И пак се въл-
нуваше, завиждаше и  си викаше: Как може да не съм 
стъпил веднъж на морето, как съм пропуснал толкова 
много…аз съм си смотаняк, боклук… все пари нямам, 
все ме черпят… е сега пак забравих да си взема цигари 
от гарата, а ме е срам вече да муфтя…

И Пешо пак се заглеждаше към хълмовете с дребни, 
криви лозя, очаквайки да види морето, когато хълмо-
вете се свършат. Но морето не идваше толкова лесно, 
колкото на Пешо му се искаше.

По едно време нещо проблясна, стана равно, замири-
са по непознат за Пешо начин – на нещо тежко, но пък 
и леко – нещо като на вода, в която има нафта. Поду-
хна и лек ветрец, раздвижи задухата и листата на полу-
мъртвите дръвчета навън. Видя се вода – толкова Пешо 
не беше виждал. Беше ходил на един микроязовир до 
река Вит. Но това беше грамадно нещо… Егати… Това 
е морето… Нали?

Ха! Грозно се изсмяха приятелите на Пешо. Това 
беше просто Бургаското езеро. Да, да… това е морето… 
скачай от влака, че ще го пропуснеш – смееха се прияте-
лите. И Пешо пак се загледа мълчаливо през прозореца, 
гледаше как водата лети и  блести, слънцето тъкмо се 
беше снижило на около десетина сантиметра от водата 
и от това тя силно блестеше.

А  накрая, някак неочаквано, се появи истинското 
море и Пешо се развълнува страшно. Надигна се и из-
лезе наполовина от прозореца, топъл вятър го обгръ-
щаше и  той се разкрещя. Не знаеше какво крещи, но 
много му се крещеше.

Сред гарата, мъкненето на раници, подвиквания-
та, чакането на автогарата за автобус, седейки върху 
багажа, сред тълпата от помургавели хора, полуголи, 
изглеждащи по-слаби от тена си момичета, сред опия-
нението от предаваната от ръка на ръка бутилка, Пешо 
Морския се чувстваше като в сън – чудноват сън.

Тъкмо беше и  привечер, и  Пешо усещаше морската 
привечер, в  която цветовете стават така наситени, ми-
ризмите така натрапчиви, въздухът носи такава тревож-
ност, а хората са така възбудени, очаквайки нощта…

Когато автобусът за Равда дойде, той съвсем заше-
метен, олекнал, беше повлечен от приятелите си, които 
подвикваха нещо, грубо се кикотеха, но той почти не ги 
чуваше. Качиха се, той се бухна в една седалка, залепи 
челото си до мръсното стъкло и се загледа навън, гледа-
ше и нищо не разбираше – нито какво вижда, нито как-
во чувства. Автобусът се захвана с пътя, морето беше 
тъмно и Пешо се плашеше от огромния му вид.

Очакваше да е  като земята – той беше израснал на 
хълмиста земя – все на стотина метра едно от друго да 
има по нещо – храст, дърво, изоставена барака, крава 
с отрязани рога… а в морето нямаше нищо. Пешо из-
питваше мъчително вълнение.

Като пристигнаха, нанесоха се – имаха бунгала – 
седнаха на една дървена маса, всред високи дървета, 
от която не се виждаше морето, и  започнаха да пият. 
Морето не се виждаше, но се чуваше и усещаше. Пешо 
пиеше най-бързо, бръщолевеше несвързано и се напи 
много, наложи се да го занесат в бунгалото, да го хвър-
лят на едно легло и да се върнат да си допият.
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А  на сутринта Пешо се събуди от горещина, плув-
нал в пот. На пода се търкаляше бутилка ракия и той 
я надигна и пи, все едно е вода. Догади му се, но стисна 
зъби и легна по гръб, за да си събере мислите. И след 
една минута си припомни къде се намира. Намираше 
се на море. Аз съм на море… каквото ще да е, аз съм на 
морето. Може да не съм бил до сега, но сега вече съм – 
мислеше той и се задъхваше, затова пийна още ракия.

Пешо беше израсъл с  баба си, защото и  дядо му 
и баща му бяха умрели от пиене, а майка му, като няма-
ла какво да прави, оставила го тригодишен на бабата, 
която й беше свекърва и заминала при майка си, след 
това се оженила. Пешо знаеше, че има от нея две сестри, 
но това не го вълнуваше много. За него и майка му беше 
умряла.

Като малък Пешо беше умно момче, но доста мързе-
лив и от мърлящина правеше бели. На село мърлячите 
ги мразят много. На десет години, учейки се да пуши, 
запали един сеновал. На петнайсет го изключиха от 
училището, той се мота една година, караха с пенсията 
на баба му, просеше цигари и се свиваше, от това само-
чувствието му стана хронично ниско, накрая се хвана 
като пазач на един цех до селото. Беше непълнолетен, 
но толкова дразнеше хората с безделието си и постоян-
ното „Черпи една цигара“, че го сложиха за пазач прос-
то, за да не ги дразни. Пешо не беше лош пазач – спеше 
и четеше книжки, прочете доста, а в склада така и ни-
кой не искаше да ходи да краде, защото беше празен – 
държеше го някакъв баровец, който май беше бандит.

Пешо не беше усещал радостите на любовта, освен 
може би веднъж, когато хареса едно момиче от съсед-
ното село и след дискотеката, в тъмното го прегръща, 
стиска и  опипва, докато не се изпразни в  гащите си. 
Момичето даже не беше от съседното село, ами беше 
дошло за ваканцията при баба си, затова не познаваше 
Пешо, пък беше и тъмно. А Пешо в тъмното, на опип-
ване и  на миризма си беше момче. Не че момичетата 
харесват много момчетата, но за какво са дискотеките, 
ако не да ходиш да се натискаш там. Момичето беше 
от София и тия неща му бяха пределно ясни. Беше на 
тринайсет години. Тогава Пешо се влюби, но се държе-
ше, все едно нищо няма, защото това е голяма срамота. 
Освен това, той доста добре разбираше, че според всич-
ки той няма право на такива неща. Запази нещо като 
мъчителна гордост – само за себе си.

Поради склонността си да харчи по най-глупав на-
чин всичките си пари (даваше по малко на баба си, но 
после й искаше на заем) той пак си ходеше беден и ом-
ърлушен. Когато се наложеше да седне привечер с мом-
четата и момичетата от училището, опитваше се да се 
държи непринудено, даже нахакано – както го изисква 
селският етикет, но гърлото му се свиваше. Понякога 
купуваше скъпи цигари и черпеше всички, седнали на 
двете обърнати една срещу друга пейки с бира. Те, ес-

тествено, приемаха това за поредната му тъпотия и ко-
гато той се завличаше, леко олюлявайки се в мрака към 
къщи, те си казваха по някоя дума за него – или че е го-
лям смотаняк, или че няма да му дават повече цигари, 
щом не си пази парите.

Тази година обаче Пешо беше работил на три мес-
та едновременно, нещо в  него се беше разбунтувало 
и той надделя над леността си, пребори се с ниското си 
самочувствие, ходи да се помоли на куп места (то не 
че имаше в селото и в съседните, пък и в градчето куп 
места) и си намери не още една, а още две работи: общ 
работник в градчето и два пъти седмично да товари на 
специален частен камион боклука от строежа на къща-
та на някав баровец от града, когото никой от селото не 
беше виждал, но разправяха, че щял да направи в тая 
къща цех за хероин.

И Пешо спечели доста пари, а и кой знае как успя да 
не ги похарчи за глупости. Защото беше решил, че ще 
отиде на морето.

Сега Пешо лежеше и слушаше вълните – не че беше 
чувал някога вълни – беше виждал по телевизията – но 
разбираше, че това са вълните, и  усещаше, че шумят 
прекрасно.

След като полежа още пет минути и си събира ми-
слите, Пешо се надигна, избърса лицето си с  ръкава 
на фанелката и излезе през вратата навън. Страшното 
слънце, прицелено точно в  очите му, стреля и  Пешо 
прикри очите си с ръка.

Приятелите му бяха изчезнали, а  той беше замаян, 
съвсем не знаеше какво да прави, затова се затътра, 
следвайки шума на вълните. Вървя без пътека през 
стръмна горичка, одраска се много пъти в  клоните 
и храстите, но шумът на вълните се усилваше и най-на-
края, съвсем пред себе си, Пешо видя стръмен склон, 
а под него плаж, а пред него – морето. И Пешо се за-
тича, залитна, свлече се по склона, смееше се, падна на 
пясъка, изправи се и тръгна напред.

На плажа седяха, лежаха, ходеха, стояха и  джапаха 
в  плитката вода хора по бански. Пешо си беше обул 
бански още при тръгването от село, за да не губи вре-
ме в  преобуване. Видя приятелите си, седнали около 
една хавлия да играят белот. Те се държаха много пече-
но, даже не поглеждаха към морето. Пляскаха картите, 
чешеха се където кожата им беше напечена най-силно, 
подвикваха си, и  когато Пешо дойде до тях, те казаха 
без да го поглеждат едно: О-о-о Пешка… как е главата? 
и продължиха да пляскат картите и да се почесват.

Пешо седна, събу си маратонките, панталона, събле-
че си фанелката и се загледа в играта, обаче беше раз-
вълнуван, въобще не виждаше картите. Морето го при-
вличаше страшно. Пак се свиваше гърлото му, мъчно 
му беше, защото го беше срам, че не може да се разви-
ка: „Айде бе пичове, айде да влеземе в морето… ебати 
и морето, дай да влеземе…“.
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Най-после, когато се наиграха и с мръсни думи изко-
ментираха играта си, приятелите му решиха да влязат 
във водата. „Да са окъпем“ – казаха те – така се казваше 
в неговия край.

И Пешо, последен, неуверено тръгна към водата, на-
гази и постоя. Водата беше хладна и приятно плискаше 
по прасците му. Той се засили, гледайки от приятелите 
си и бухна във водата, тъкмо когато една вълна идваше 
към брега. Вълната носеше пясък, завъртя го и го пре-
обърна. Беше плувал в реки, но това беше страхотия.

Водата, която изплюваше, беше така солена и горчи-
ва, че на Пешо му хрумна, че има вкус на сълзи. Пешо 
беше опитвал сълзи – най-вече като малък, но и сега – 
като голям – поплакваше, когато се скараше с баба си, 
или когато прекалено много го обидеха приятелите – 
задето проси цигари, задето е смотаняк, задето живее 
с баба си, задето не е ходил на море и така нататък.

После плуваха, буйстваха във водата, биха я с ръце, 
правиха грубиянски номера един на друг и най-вече на 
Пешо, а  той се плашеше, викаше, секнеше се, плюеше 
вода, смееше се и  ревеше. Водата на морето не че ги 
правеше равни, но без дрехи, с мокри глави, разлики-
те намаляваха. Пешо си помисли, че както са с мокри, 
залепнали коси и им се виждат само главите и ръцете 
над водата, всеки прилича на всеки. И  даже, че може 
да се нахвърли изотзад на някой, да го натисне във во-
дата, докато се нагълта, а след това да се скрие. Никой 
нямаше да го познае. Водата на морето го правеше по-
самоуверен и това го възхити.

И  когато излязоха на брега запъхтени, бяха повече 
приятели отпреди. Всичките бяха кльощави и  бели, 
селски момчета, с  релефни, тънки мускули. По белез-
никавите им тела имаше червени петна оставени от 
жилавите им пръсти при борбата във водата на морето.

Пешо легна на пясъка, а пясъкът беше горещ и сух, 
полепна по него, в ушите му зашумя, защото бяха пъл-
ни с морска вода, а в далечината минаваше моторница. 
Той се унесе и заспа, без да мисли за нищо.

Когато го събудиха, кожата му смъдеше, той отиде 
и се изплакна в морето – усети как кожата му се е из-
пънала като дреха, която си облякъл след пране. На ве-
черта гореше целия, болеше го, не смееше да се допре 
с тяло до нищо, дори до дреха – седеше по бански. При-
ятелите се смееха, мажеха го с кисело мляко, изляха му 
малко и на главата, а той също се смееше и беше радос-
тен, че вече и той е заспивал на плажа и се е събуждал 
изгорял.

Това беше първият му ден на морето. Вечерта пре-
мина в  обикаляне из селото, в  зяпане и  говорене на 
глупости. Накрая момчетата седнаха и пиха бира в това 
капанче, където правят най-хубавата пържена цаца – 
при бившия инженер. Бившият инженер приличаше на 
хипар, беше с дълга коса и набола брада, вече прошаре-
на, имаше си и червени капилярчета по носа и бузите, 
защото непрекъснато си наливаше мастика в една лич-
но негова, служебна чаша и  я  пиеше с  няколко бучки 
лед. Цацата му беше прясна, той нарочно показваше, 
как сменя олиото от време навреме. Искаше му се да се 
държи като интелигентен търговец. Момчетата го ми-
слеха за смотаняк. Пиеха бира след бира и обсъждаха 
задниците на всички минаващи жени. Повечето жени 

се бяха пооблекли, но за какво е морето, ако не, за да 
можеш да ходиш полугол. Така си помисли Пешо, като 
гледаше момичетата с изрусели от слънцето коси, мур-
гави до немай къде, с поклащащи се задници, облече-
ни само с бански и някакъв воал около кръста. От това 
Пешо го заболяваше корема ниско долу, вдигаше чаша-
та и  пиеше с  огромни глътки, все едно пиенето щеше 
да потуши жаждата му за женски гърди, задници, кожа 
и всичко останало.

Пешо беше спал с  жени. Но това бяха все селските 
курволяци, които пускаха уж тайно на всеки – ей така, 
без нищо – даже и  на най-големите смотаняци. Пешо 
сякаш усещаше, че те са му близки по нещо и че му пус-
кат от съчувствие. Но тия момичета тук, о, те бяха нещо 
съвсем друго. Такива дават по телевизията. Гърлото му 
се сви, защото пак си помисли за това, какъв нещаст-
ник е и за това, че никога няма да има такова момиче. 
Болката му беше голяма и физическа.

В това време приятелите му обръщаха глави непре-
къснато, жилите на вратовете им се обтягаха под почер-
венялата им кожа, подвикваха селските си закачки: … 
как го меси само… превтасал козунак… ша та скъсам… 
ау, пази ма… ша та изям… – а момичетата, родени за 
това да им се подвиква, правещи всичко възможно да 
им се подвиква, отминаваха с  презрително навирени 
глави, доволни от подвикването, доволни и от собстве-
ното си презрение към подвикването.

А Пешо се срамуваше и от това, че не смее да подвик-
не и от приятелите си, които така просташки подвик-
ваха.

Когато момчетата се напиха до пръсване, отдавна 
останали последни в  капанчето, когато започнаха да 
събарят чаши и  да пеят ужасно, барманът хипар ги 
изгони. Един двама от приятелите искаха да вдигнат 
скандал, но нямаха сили, пък и  другите, по-трезвите, 
ги възпираха с дърпане за косата и блъскане по гърба.

Върнаха се в бунгалата, покрещяха, опитаха се да иг-
раят карти, някой предложи да отидат на плажа и да си 
направят нощно къпане, но всички се разсмяха и зап-
суваха глупавата му идея. Лека полека се изпонатръш-
каха в леглата си и заспаха.

Пешо не заспа, вълнуваше се. Морето също се вълну-
ваше, но морето се вълнува без страст, непрекъснато. 
А  Пешо изпитваше това вълнение, което изпитва чо-
век, когато копнее по нещо недостижимо. Той искаше 
да има друг живот. Искаше да има хубаво момиче с руса 
коса и мургава кожа, то да е от София и да учи в Уни-
верситета. Искаше да живее с това хубаво русо момиче 
в  своя квартира, да има винаги пари за цигари, да си 
лежи до обед в  леглото и  да гледа кабелна телевизия, 
докато си пуши (на село баба му не му даваше да пуши 
в къщата). Да очаква момичето да се върне от лекции, 
да го прегръща, да го гали по русата коса, само толкова 
– нищо по-мръсно, само ще си лежат, после ще ходят да 
ядат пици и да пият бира някъде на открито. А вечер 
щяха да си лягат заедно и като загасят лампата… какво 
щяха да правят? 

Пешо чак се сгърчи от непоносимо-сладкия си фан-
тазъм и в тъмното тихо започна да мастурбира.

На другата сутрин всички станаха сравнително 
рано, само Пешо спеше и не щеше да става, въпреки че 
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го дърпаха и разтърсваха пет минути. Не че им беше 
притрябвал, ами ей така, да го помъчат малко. Накрая 
го оставиха и  тръгнаха към плажа, а  Пешо продъл-
жи съня си. Той сънуваше нещо, което не разбира-
ше: беше под вода – всичко беше синьо, зеленикаво, 
сумрачно, по дъното мудно се поклащаха черни водо-
расли, беше прохладно. Въпреки, че беше под водата 
на морето, той дишаше леко. Покрай него се стрел-
каха някакви чудновати прозрачни същества. Имаше 
и тих, потаен шум – нещо като бълбукане. В съня си 
се сети, че това е звукът, който излиза от мехурчета-
та, които изпускаш, докато си под водата. Изведнъж, 
иззад една подводна, мрачна скала се зададе голо русо 
момиче, което ходеше по дъното. Той тръгна към него. 
Седнаха на някаква маса, беше слънчево, момичето 
му подаде ръка и  той я  хвана под масата. Запали си 
цигара. Момичето го целуна. После тръгнаха двамата 
и изчезнаха от погледа му зад скалата. Пешо се стрес-
на и се събуди.

На петия ден момчетата вече се отегчаваха, играеха 
карти вяло и  непрекъснато се караха. Вечерите бяха 
едни и същи – пиене в капанчето и обсъждане на зад-
ниците на минаващите жени. Като хора без никаква 
фантазия, момчетата, нещастните селски момчета, кои-
то никой не беше приучавал на тази способност – да 
фантазират, просто седяха и очакваха нещо да се случи. 
Започнаха да негодуват, че е „Ебаси и тъпотията тука“. 
Почти всичките се пробваха да свалят по някое от мал-
ките руси момичета, но селото беше малко, те бяха сел-
ски момчета, нямаха много пари, нямаха коли, разказ-
ваха стари селски вицове и въобще у тях нямаше нищо 
интересно за едно малко, помургавяло от слънцето, 
изрусено от солената вода момиче. Някои от момчета-
та се пробваха и на „дърти мръсници“, обаче дъртите 
мръсници бяха с мъжете си, гледаха мръсно около себе 
си, приличаха на хиени, преяли с мърша.

Времената бяха такива – жените не мислеха за секс, 
а за пари. Тоест, мислеха много за секс, но само ако око-
ло него има и много пари. Жените не мислеха за летни 
авантюри с  малки смотаняци от село. Романтичните 
времена отдавна бяха отминали.

Само Пешо не беше изнервен. Той продължаваше да 
е развълнуван. Стана съвсем мълчалив. Не отговаряше 
на мръсните подхвърляния на приятелите. Опитваше 
се да върне оня сън от втората нощ. Нещо в главата му 
беше заседнало и задръстваше руслото на мислите му.

Жаждата за красив живот, за наслади и смисъл из-
мъчваше Пешо. Той беше вече болен от жажда за кра-
сота. Много болен.

На седмия ден, на сутринта, приятелите не откриха 
Пешо в леглото му. Отидоха да пият бира, после пои-
граха карти, а него го нямаше.

До вечерта не се появи и те не се разтревожиха, за-
щото бяха обикновените, жалки, безчувствени селски 
говеда, нормални момчета.

И през нощта Пешо го нямаше. Нямаше го и на след-
ващата сутрин и приятелите се запитаха къде ли е из-
чезнал.

А  беше станало следното: предишната нощ Пешо 
беше влязъл във водата на морето – сам, в самотната 
нощ, беше плувал доста навътре, водата беше черна, 
но светеше заради луната, нейната приятелка. След 
това се беше гмурнал с  все сила надолу, за да търси 
прекрасните неща, които искаше, но никога не беше 
имал. Беше се удавил и докато приятелите му го тър-
сеха, тялото му лениво се полюляваше на дъното, на 
около половин километър от брега. Би било добре, ако 
до него имаше и едно красиво, русо, малко момиче, но 
нямаше.

И ето заради тая случка на Пешо му викат Морския 
– защото се удави в морето. От тогава на село му викат 
така. 
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