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 Равносметки 
Голямата тема: завръщането  3
Напускат ли все още младежите 
България? Или сме пропуснали 
да отчетем, че през последните 
години нещо се е променило. 
Че има и такива, които искат 
да живеят... у дома

„Занимавам се с онова,  5  
което ми харесва”
Бойко Благоев за сдружение 
„Тук-там” и форума „Кариера 
в България. Защо не?”

„образованието е път  7 
към щастието”  
Евгения Пеева е завършила 
в Харвард и работила за 
консултантска компания 
в Брюксел. След това се е 
върнала в България, за да 
оглави проекта „Заедно в час”

За словото и политиците  9
За нивото на българския 
език, писмен и говорим и 
изданието „Езикови портрети 
на български политици”, плод 
на осемгодишно изследване.

 събития 
отец константин:  10 
свещеникът е духовен пастир
На 29 юни, архиепископ Христофор 
ръкоположи отец Константин 
Моравенов за свещеник.

 талант и твоРчество 
лятна сцена  12

легендарният „щурец”  14  
и романтичната цигулка
Познатите и любими музикални 
хитове от 70-те и 80-те години 
огласиха залата на Българския 
културен институт. Концертът 

Съдържание
изнесоха Валди Тотев, от „Щурците” 
и цигуларката, Дими Димитрова.

извечната игра, наречена живот  16

 Ученически калейдоскоп 
на добър час, ученици!  17
Българското училище в Прага отвори 
врати за рекорден брой ученици 
през най-новата си история..

съвременен поглед към  18  
началното обучение по български  
език отпреди 80 години
Читанката от 1931 година е съдържала 
произведения Ран Босилек, 
Дора Габе, Й. Йовков, Е. Пелин, П. 
Яворов, А. Каралийчев, Ив. Вазов 
и много други български автори.

 поРтРети 
кръвна група: „Хъшове“  19
Различават се от историческите 
„хъшове” по това, че успешно са се 
интегрирали в чешкото общество. 
Но също като историческите обичат 
родните корени и традиции.

 тРадицията повелява 
малък българско-чешко- 22 
-латински речник на подправките
Съставен – и предоставен на 
списанието – от Иван Василев.

с питка за „вяра,  24 
надежда и любов”  

 Годишнини 
владимир димитров – майстора  25
Теодор Траянов

 ГалеРия   26
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Най-черните прогнози ве-
щаят, че до 2050 година 
България ще остане без 
българи. Напускат стра-
ната студенти – за да учат 

навън, млади семейства – за да живеят  
и работят навън и „гурбетчии” – които се 
връщат по време на отпуските, за сватби 
и за погребения.

Какво казват статистиците?
Според неофициални данни на Нацио-
налния статистически институт, към 2011 
г. българите, които живеят в чужбина, 
наброяват 2 036 092.

По данни, изнесени през 2011 г. от 
Асоциацията на частните университе-
ти, 80 хиляди български студенти учат 
в чужбина. От тях 8000 са в Германия, 

3500 – в САЩ, пак толкова – в Англия  
и Франция. За сравнение: Китай има 7000 
студенти в чужбина, Франция – 2500,  
a Германия – 2300.

В който и малък град или село на стра-
ната да отидете ще ви кажат, че младежите 
над осемнайсет годишна възраст са зами-
нали в чужбина. 

Легендарната светлинка в тунела
Дали има промяна в мрачните прогно-
зи?

Данните сочат, че все повече българи 
се завръщат от чужбина. След 2006 година 
броят им непрекъснато расте. С висше 
образование са 34% от завръщащите се. 
Националният център за документация и 
информация, който легализира дипломи 
също документира, че в последно време 

расте броят на желаещите да легализират 
своите дипломи.

Социолозите смятат, че има промяна  
в гледната точка на хората – ако преди, 
да се завърнеш, е било равносилно на 
признание, че си нещастник, днес тази 
нагласа изчезва.

Въпросът обаче не опира до това да-
ли се завръщат „старите и забогателите”,  
а дали има младежи, които да го правят. 
Интересното е, че има. Излезли са, видели 
са – и са решили да се върнат. Прецени-
ли са, че предпочитат да живеят у дома. 
Приемат го като опит – не като грешка  
и неспособност да се реализират.

Малко по-различни юпита
Медиите в България пишат за тях като 
за новите юпита. Те са млади, завършили 

Голямата тема: 
завръщането
По мои лични наблюдения, хората, които идват в Чехия и живеят тук известно време, не се връщат лесно  
в България. В повечето случаи търсят връзки и начин да останат. В самата България също цари мнението, че всеки, 
който може – емигрира и не се връща. Още през първите няколко дни на отпуската ми там, съвсем случайно,  
на улицата, дочух изказването, че „в България се връщат или старите и богатите или неудачниците и лудите.”  
Дали наистина е така? Дали има младежи, които съзнателно, имайки избор, остават да живеят – тоест да работят  
и да създадат семейство – там? Или са много и ние просто сме пропуснали да осъзнаем, че нещо се е променило?

Текст: Кремена Бечева /Снимки: архив на „Тук-там“



Редакцията благодари на Райна 
манджукова, чиито предавания, 
„облаче ле, бяло” в тв „скат”, 
инспирираха написването на статията.
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са престижни университети зад граница, 
работили са в големи компании – и са 
решили да се завърнат.

Защо?
С проблема се занимава едно от пре-

даванията на „bTV репортерите”. В разго-
вори с такива младежи и те питат „защо”. 
Отговорите са различни: защото не искам 
да съм емигрант; писна ми от комплекси-
рани европейци; искам да живея в своята 
страна; обичам красивите жени; не наме-
рих удовлетворението, което търсех. Това 
не са отговори на неудачници, а на хора, 
които умеят да мислят, мислят и търсят 
начини да бъдат щастливи.

Мирослав Славчев, финансов и опе-
ративен директор на НПО, работил в 
Майкрософт, в САЩ казва, че чувства, 
че тук му е мястото. Отбелязва, че след 
2005 година много неща са се променили 
и разликата вече не е така драстична както 
по времето, когато е заминал. Все повече 
фирми предлагат добри възможности за 
работа. Не на нивото на САЩ, но добри.

„Бяхме там – а сега сме тук”
От това мото идва името на сдружение 
„Тук-там” (www.tuk-tam.bg). Основано е 
през 2008 година с цел да създава соци-
ална среда на завърналите се в родната 
страна. През 2011 г. имат 21 официално 
регистрирани членове и 12 доброволци.

Имат енергия и желание да живеят в 
България и да съдействат, за да става все 
по-подходяща за живеене. Имената на 
проектите им, за които можем да проче-
тем на интернет страницата им говорят 
сами за себе си. „Обратно у дома. Ами се-
га?”, „ My way”, „Образование в чужбина”, 
„Кариера в България. Защо не?”.

През лятото, когато най-много „чуж-
денци” се завръщат в България, сдруже-
нието организира „Голяма лятна среща на 

тук-тамовци”. През тази година се състоя 
в градината на заведението „Once Upon A 
Time” (подходящо име, нали?). На срещата 
са дошли близо 200 човека – хора, които 
са тук или там, които са се върнали или 
се чудят дали да се върнат, които искат да 
се запознаят с други като тях.

„Кариера в България. Защо не?”
Това е топ инициативата на сдружението: 
кариерен форум за българи с образование 
и професионален опит в чужбина от една 
страна и работодатели, търсещи профе-
сионалисти – от друга. 

Организират го съвместно сдружение 
„Тук-Там” и кариерният сайт „Back2BG” с 
подкрепата на Държавна агенция за бълга-
рите в чужбина. Проведен за пръв път през 
2008 година. През тази година се състоя на 
13 септември, в Интер Експо Център Со-
фия. Целта му е успешната професионална 
реализация в родината на все повече бълга-
ри с образование и опит от чужбина.

Сред фирмите, които участват във Фо-
рума са Hewlett Packard, IBM, Globul, Aims 
human capital, Nestle Bulgaria, Philip Morris, 
UniCredit Bank и много други. Както „тук-
тамовци” изтъкват, в първите четири фо-
рума са участвали над 3500 кандидати  
и 100 водещи фирми.

„Заедно в час”
Ако влезете в интернет и напишете името 
„Евгения Пеева”, ще получите толкова 
много препратки, колкото сигурно нямат 
и начинаещите кинозвезди.

Евгения Пеева е завършила Харвард, 
работила е в голяма консултантска ком-
пания и се е завърнала в България, за да 
основе и развие програмата „Заедно в час” 
(www.zaednovchas.bg ), която цели да уле-
сни достъпа до качествено образование 
за всяко дете в България, като привлече 
и подготви млади и талантливи специа-
листи, българи, които имат желание да 
станат учители.

Повече за Евгения Пеева и „Заедно в 
час” можете да прочетете в статията „Об-
разованието е път към щастието”.

Всеки сам изгражда своя свят
В своето предаване „Облаче ле, бяло” по 
ТВ „СКАТ”, Райна Манджукова включва 
цяла поредица от разговори със завърна-
ли се младежи. В едно от тях кани и Ма-
рияна Хамънова (която можете да видите 
на корицата на списанието), от „Back2bg“. 
„Един интелигентен мъж ми каза – спо-
деля Марияна в предаването – че нашето 
връщане е много добро за България, но 
лошо за нас самите, тъй като ще се борим 
с вятърни мелници. Аз не съм съгласна 
с него. Да, има много неща, които не са 
уредени, но все някой трябва да предложи 
решение и да опита да се пребори. Кой? 
Няма кой! Живеейки тук, ние правим 
много неща, които са полезни за нас и 
близките ни, с което повлияваме и други 
групи. Посланието ми към българите зад 
граница е, че ситуацията в България не е 
толкова черна и има място за всеки, който 
иска да направи нещо добро.” 

Speed Networking

Проектът „Да изчистим  
България“ в „Ловен парк“
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С времето, „тук-тамовци” 
намират не малко съмиш-
леници. Започват да орга-
низират срещи, лекции и 
дискусии. На всяко събира-

не се появяват нови хора. Някои са чували 
са сдружението, а други са доведени от 
приятели – това се случва най-вече през 
лятото, когато „чужденците” се приби-
рат в родината за да се видят с близките 
и приятелите си.

„Занимавам се с онова, 
което ми харесва!”
Както споделят основателите, сдружение „Тук-там” възниква малко на шега. Началото е поставено през 2008 
година, когато шестима приятели се връщат от чужбина и виждат, че им липсва среда от хора с подобна нагласа 
и опит – и решават да си я създадат. В началото си контактуват по фейсбука и се виждат на кафе. Постепенно 
превръщат срещите в по-сериозно занимание, учредяват сдружение, регистрират го – и съществуват до днес.
А името на сдружението? „Просто хрумка – пише на сайта им. – Били сме там, а сега сме тук.”

С разрастването на сдружението и с 
увеличаването на проектите му се появява 
необходимостта от човек, който да се зани-
мава приоритетно с въпросите на сдруже-
нието – което значи да не работи на друго 
място и да разполага с времето си. С тази 
цел е отворена работна позиция „Проектен 
мениджър на „Тук-там”. Сред кандидатите 
за нея е избран Бойко Благоев.

Бойко Благоев е завършил специалност 
„Международни отношения” в СУ „Кли-

мент Охридски” в София. И той, разбира 
се, е сред онези, които са били навън, но за 
кратко – 5 месеца в Брюксел, едногодиш-
на магистратура в Холандия и две летни 
училища – в Прага и в Гърция.

Доволен ли сте от онова, което вършите 
в „Тук-там” и какъв смисъл, всъщност, 
виждате в работата на „тук-тамовци”?
Имам свободата да се занимавам с нещо, 
което ми е интересно и да го правя според 
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своето виждане. И което също е важно – 
намерих страхотна среда. Хората, с които 
съм се обградил, колегите и приятелите, 
са невероятни, хора, на които знам, че 
винаги мога да разчитам.

За нашата дейност често чувам комен-
тари, че е някакъв изкуствен балон, но 
аз не мисля така. Според мен се създава 
все по-широка среда, както от българи, 
завършили в чужбина, така и от хора из-
раснали тук, които са амбициозни и дей-
ни и реализират проекти, които не са за 
подценяване. Всичко това е сигнал, че има 
хора, които се връщат в България и искат 
да реализират идеите си тук. Това е пряко 
свързано с необходимостта и държавата 
като цяло да върви напред.

Според мен един от основните пробле-
ми е, че в България няма производ-
ство.
Това не е съвсем вярно. Неотдавна, заед-
но с Борислав Стефанов, изпълнителен 
директор на „Българска агенция за ин-
вестиции”, присъствах на една дискусия, 
която обсъждаше новите компании, ко-
ито навлизат на бългаския пазар и то не 
само в областта на инвестициите, но и в 
областта на производството. Причината 
не е само евтината работна ръка, а и във 
висококвалифицираните кадри, както и 
във факта, че държавата е конкурентнос-
пособна.

Как сдружението се справя финансо-
во? Имате ли спонсори?
Финансираме се предимно благодарение 
на дарения. Важно място има добровол-
ния труд. Форумът „Кариера в България. 
Защо не?” е единственото събитие, в което 
имаме спонсори. Това е изявата, която 
издържа организацията ни през годината. 
Там фирмите заплащат своето участие ка-
то изложители. За кандидатите, участието 
е напълно безплатно, трябва само да се ре-
гистрират. Фирмите-участнички плащат, с 
което подкрепят не само Форума като та-
къв, но и самата кауза, тъй като Форумът 
е не просто обикновен кариерен форум, а 
кауза. През тази година компаниите, кои-
то ни подкрепят, са две: Hewlett Packard, 
който е сред най-големите работодатели 
в България и Philip Morris.

Може би има въпроси, които могат 
да се решат законово. Планирате ли 
включване в политическото простран-
ство?
Засега страним от политиката. Не искаме 
да се ангажираме с политически партии, 
не искаме да бъдем използвани от една 

или друга политическа сила. Това, което 
правим, е да помагаме на хора, които се 
занимават с това. Неотдавна, в Прези-
дентството се срещнахме с представители 
от Временните обществени съвети, кои-
то навлизат в законовата проблематика. 
Това, което искат, е да има избирателен 
район в чужбина и гласовете на българите 
зад граница да отиват директно за техен 
представител в Парламента.

Ако специалистите се върнат в Бъл-
гария – ще имат ли възможност за 
реализация?
Конкретен пример: неотдавна имах среща 
в една компания, която иска да привлече 
специалисти с немски език и е насочила 
усилията си към българи, завършили в 
чужбина. Надяват се да ги върнат в Бъл-
гария с предложения за добри условия на 
работа и добро заплащане.

Вярно е, че има сектори, в които е 
трудно да се намери работа – например 
в медиите. Има обаче и такива – като IT 
и финансите – които предлагат условия и 
заплащане може би на европейско ниво. 
Това е така защото се развиват и логично 
усещат глад за специалисти.

Добрите възможности за работа в раз-
лични сектори е един от акцентите на 
форума „Кариера в България. Защо не?”

Слушам Ви и Ви вярвам, но след 
малко ще изляза навън, а там дебне 
реалността.
Нашата цел не е да твърдим, че ситуацията 
в страната е розова. Не е. Но и не всичко е 
ужасно. Това, което липсва при българите 
навън, е правдива и реална информация. 
Опитваме се да я дадем.

Проблемът има много страни. Има 
хора с много негативна нагласа – били са 
разочаровани и все още са. Има и такива, 
които се връщат, но отново търсят начин 
да излязат. Всичко това е част от цялост-
ната картина.

Това, което осъзнах в чужбина е, че 
и навън са изправени пред същите про-
блеми, каквито имаме и ние. Не сме ги 
изобретили в България! Може би са с една 

идея по-остри, но не са уникални. И в 
Брюксел има криза, престъпност и бю-
рокрация. Бюрокрацията им е такава, че 
получих документите си за пребиваване 
малко преди да замина. Затова казваме, 
че е полезно всеки, който иска, да излезе 
навън и да види как е. Всеки, който смя-
та, че там положението е розово – ще се 
изненада. Разбира се, може наистина да 
открие нови възможности за себе си. И 
това е вярно.

От най-практична гледна точка има ли 
нещо, което да ви липсва в България?
Нещата са динамични и се променят. 
Преди да замина липсваха елементарни 
битови стоки. Мисля, че в момента не 
липсва нищо. Преди няколко дни потър-
сих един конкретен холандски крем, който 
обичам – и го открих. Това е елементарен 
пример, но е точен.

Много българи страдат от носталгията.
Българинът има специфичен начин на 
живот. Може и да нямаме много пари, но 
не пестим от забавленията. Кафенетата 
и МОЛовете са пълни. Това е може би и 
идеалът, който много хора търсят: ком-
бинация между европейска заплата и сре-
диземноморски начин на живот. Да сме 
у дома, в България, в собствената среда, 
която ни дава възможност за забавления 
– и да имаме възможност за реализация 
и развитие. За много хора това е добър 
стимул за да се завърнат.

Някакво послание към българите зад 
граница?
Да не изключват България от полезрени-
ето си. Да се информират за това, което 
се случва в нея.

Ще се радваме, ако с нещо помогнат за 
промяна на ситуацията. Не става въпрос 
само за пари. Могат да помогнат със своя 
опит, с мнението си, да споделят онова, 
което не им харесва и да търсим пъти-
ща за да го променим. Наистина бихме 
искали да стимулираме хората да бъдат 
активни спрямо България. От нас зависи 
да направим някаква промяна. 
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Образованието  
е път към щастието
Евгения Пеева е завършила реномирания университет „Харвард”, специалност „Икономика, политология 
и социология”. Няколко години работи в голяма международна компания, но се завръща в България за да 
стане ръководител на проекта „Заедно в час”, по който млади специалисти, завършили университети по 
света или в България, се обучават и стават учители за 2 години в изоставащи училища в страната. Партньори 
на програмата са американските топ университети „Харвард”, „Принстън”, „Станфорд” и „Колумбия”.

Постоянството, с което работи за развитието на децата в неравностойно положение й носи 
номинация за отличието „Човек на годината” на Българския хелзинкски комитет. „Образованието 
– казва Евгения Пеева за „Дневник” – е път към щастието. Само с възможностите, които то 
открива и създава, всеки може да намери това, което го прави истински щастлив.”

Идеята да се привличат 
млади и талантливи хора, 
които да бъдат подготвя-
ни за мотивирани и ефек-
тивни учители, стартира 

преди повече от 20 години в САЩ. За-
вършвайки Принстънския университет, 
млада американка решава, че е крайно 
време някой да направи нещо за онези 
деца, които нямат възможност да полу-
чат качествено образование. Тя създава 
организация и модела „Teach for All”, който 
привлича и обучава млади хора, които 
след това на свой ред да влязат в класните 
стаи и да преподават – най-вече на деца 
с проблемен произход и с икономически 
и социални затруднения, за да могат те 
да се подготвят наравно с връстниците 
си и да бъдат успешни житейски и про-
фесионално.

Как се ражда „Заедно в час” и Вашият 
път до поста изпълнителен директор 
на програмата?
Работех в брюкселския офис на голяма 
международна консултантска компания. 
Осъзнах, че не съм удовлетворена – рабо-
тата не беше толкова интересна, колкото 
очаквах и не виждах по-глобален смисъл 
от нея. Основната цел беше повишаване 
печалбата на клиентите ни, което за мен 
не беше удовлетворяващо. Исках да се 
занимавам с нещо, което да помогне на 
повече хора да бъдат по-успешни и по-
щастливи.

По това време се запознах със Сара 
Перин, програмен директор на отдел 

Интервюто взе: Кремена Бечева
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„Социални програми” във фондация 
„Америка за България”. Задачата й беше 
да проучи може ли моделът на „Teach for 
All” да проработи в България. Тя убеди 
борда на фондацията, че си струва да се 
инвестира в нещо такова. Решиха да фи-
нансират инициативата и ме поканиха да 
я създам и оглавя.

С какво Вашата програма може да по-
могне на българското общество? Как-
во се надявате да се промени?
Първият шок, който нашите учители 
преживяха, когато в началото на мина-
лата учебна година влязоха в класните 
стаи, беше пълната липса на мотивация 
от страна на учениците, загубата на как-
вото и да е желание да поискат нещо за 
своето бъдеще и вярата, че могат да го по-
стигнат. Общоприетите схващания бяха, 
че перспективата е да станат обслужващ 
персонал в някое заведение или да по-
лучат работа, осигурена с връзки. Това  
е много страшно. Означава, че сме загуби-
ли желанието за каквото и да е движение 
и развитие, както и вярата, че дори да го 
поискаме – можем да го постигнем.

Не вярвам, че това обезверяване идва 
от децата. Мисля, че идва от общество-
то. Виждам колко много обществото ни  
е изгубило вяра в себе си и това рефлек-
тира във вярата на децата. Преди време 
четох сравнителен анализ, който праве-
ше паралел между жизнения стандарт на 
държавите и нивото на щастие у нейните 
жители. Заключението беше, че българите 
са едни от най-нещастните народи – въ-
преки, че социално-икономическият им 
статус далеч не е толкова нисък. В тази 
връзка си спомням едно мое пътуване до 
Индия. Това е една изключително бедна 
страна. Никога не съм виждала в Бълга-
рия бедност в такива мащаби, бедност, в 
която хората буквално се раждат и умират 
на улицата. Но въпреки всичко те са ус-
михнати, имат желание да живеят и виж-
дат смисъл в това, което им се случва.

Моето обяснение за нас е, че сме не-
щастни, защото не виждаме възмож-
ностите около нас, не се опитваме да се 
възползваме от тях и сме загубили спо-
собността дори да си поискаме, да по-
мечтаем и да се опитаме да реализираме 
това, което искаме. Може би е породено от 
липсата на увереност, че можем да го на-
правим. Тук идва ролята на учителя който 
трябва да ни покаже не толкова какво 
трябва да знаем, а какво трябва да можем  
и с каква нагласа трябва да тръгнем, за да 
го постигнем. Да знаем, че има пътища и 
източници на информация, източници на 

подкрепа, които можем да използваме, за 
да постигнем целите си.

Много ми се иска да вярвам в успеха 
на нашата работа в класните стаи. Вече 
виждаме деца, които въпреки първона-
чалното си недоверие, в рамките само на 
няколко месеца се събуждат. И ако ние им 
докажем, че вярваме в тях, те тотално се 
променят светогледа си и разбирането за 
себе си. Увереността си. Когато започнат 
да се доказват, да изискват и да отстояват 
своите права, да вярват, че имат право да 
реализират своя потенциал и правото на 
необходимата подкрепа – това ще бъде 
знак, че наистина можем да променим 
нещо.

Голям ли е екипът Ви?
По-скоро малък. Стартирахме с 8 човека, 
сега ще бъдем 14, защото мащабите на 
дейността ни се увеличават и имаме сери-
озни цели. В началото имахме 21 учители, 

които сега ще започнат втората си година.  
В новата ни група има 34 учители. Надя-
ваме се догодина да стигнем до 60.

От колко кандидатури избрахте трий-
сет и четиримата?
От близо 400.

В кои области на България ще препо-
дават?
Наш приоритет са училищата, които не 
показват достатъчно добър успех или 
има тенденция за отпадане, което е сиг-
нал, че явно има нужда от допълнителна 
подкрепа.

Какво е мнението Ви за емигрантство-
то и завръщането?
Смятам, че е важно човек да бъде на място, 
където се чувства добре, тъй като тогава 
ще бъде полезен и за себе си и останалите. 
Ако не се чувства добре в България – по-
добре е да не живее в България, защото 
ще бъде нещастен, ще се оплаква и едва ли 
ще направи нещо позитивно. Нека живее 
навън и да й помага отвън – има много 

такива примери. За мен е важно хората, 
които са в България да знаят защо са тук, 
да бъдат удовлетворени от това, че са тук 
и да създават възможности за развитие за 
себе си и за хората, с които работят.

Посланието Ви за читателите?
През септември стартира тазгодишната 
ни кампания за привличане на хора, ко-
ито имат желание да се присъединят към 
нашата програма. Насочена е не само към 
българи в България, но и към такива, кои-
то учат и работят в чужбина. Към всички, 
които имат желание да направят нещо 
ценно както за българските младежи, така 
и за тях – като личностно развитие. Наша-
та програма е за развитие на лидерските 
умения. Учителят е един от най-важните 
лидери в обществото, който трябва да 
умее да мотивира хората и да ги води към 
амбициозни цели и резултати.

Програмата е отворена за всеки, който 
иска да се изправи срещу това предизви-
кателство. Участието в нея не означава, че 
трябва да се върне в България завинаги. 
Две години не са много. След това е свобо-
ден да реши как да продължи своя път.

Самата Вие мечтаете ли?
Най-голямата ми мечта е хората, с които 
съм заобиколена, да са щастливи и да са 
в хармония със себе си и с околния свят.  
И мисля, че можем да го постигнем имен-
но чрез образованието, което аз разбирам 
като способност да мислим, да осмисля-
ме и да анализираме онова, което ни се 
случва, както и начините да му повлияем  
и обърнем в посоката, която искаме. 
Ако разбираме достатъчно добре себе си  
и околния свят, както и взаимодействията 
между двете – ще бъдем щастливи.

Какво харесвате в България?
Със сигурност природата. Имаме изклю-
чително красива страна. И фолклора. Ви-
наги ме е зареждал и в чужбина винаги 
ми е липсвал. Може би затова винаги съм 
участвала в аматьорски групи за народни 
танци. А като цяло – обичам хората в Бъл-
гария. Мисля, че сме хубав народ и трябва 
да намерим в себе си силата да постигаме 
онова, което искаме.

Съжалявате ли понякога за нещо, ос-
тавено в чужбина?
Била съм на доста места по света и ми-
сля, че навсякъде има плюсове и минуси, 
удобства и неудобства от най-разноо-
бразен характер. За мен най-важното  
е да чувствам удовлетворение и смисъл 
от това, което правя. А то е тук и сега. 

Загубили  
сме желание за 

развитие и вярата, 
че можем да го 

постигнем!
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Последните години нивото на 
българския език, писмен и го-
ворим, падна до такива низини, 

че е истинско откровение да попаднем 
на грамотни българи. Тенденцията за 
все по-задълбочаващо се неумение да се 
говори и пише на родния език се наблю-
дава не само в училищата и сред младите, 
но и сред журналисти и пишещи лица, 
хора с висше образование и разбира се, 
политици и обществени личности. С то-
ва явление се сблъскваме всеки ден – на 
улицата, сред познати и колеги, в преса-
та, по телевизията, радиото и интернет. 
Неправилното изразяване се разпростря 
до размери, които налагат не просто из-
тъкване на грешките, но преди всичко 
корекция, някой, който да посочи по 
достъпен начин правилните форми.

Идеята за изследване и системати-
зиране речта на най-новите „строители 
на съвременна България” идва от двама 
млади преподаватели от Катедрата по 
български език на СУ „Св. Климент Ох-
ридски” – д-р Надежда Михайлова-Ста-
лянова и д-р Владислав Миланов. Заедно 
с екип студенти от различни специал-
ности те се нагърбват с наблюдението, 
събирането и обработването на речевите 
изяви на най-популярните ни политици, 
журналисти и известни личности днес. 
Задача е трудоемка и интересна, но съ-
щевременно и стряскаща. Вече няколко 
години, в навечерието на най-българ-
ския празник – 24 май, те предлагат на 
общественото внимание анализ на речта 
на тези обществени деятели в публични-
те им изяви през годината.

Работата на двамата езиковеди и 
студентите им в началото се прие по-
скоро като любопитен проект със заба-
вен привкус. Но с течение на времето, 
обективните им професионални оценки, 
поднесени в кратък, стегнат, достъпен 
и разбираем стил, започнаха да печелят 
все повече внимание и уважение. Така 
се ражда и „Центърът за анализ на по-
литическата и журналистическата реч”, 
чиято цел, както младите специалисти 
сами отбелязват, е да наблюдават речта 

За словото и политиците

на публично говорещите хора, да ре-
гистрират езиковите тенденции в речта 
им, да наблюдават моделите на езикова 
агресия и езикова толерантност, да ре-
гистрират най-често употребяваните 
думи, да коментират клишетата и грама-
тически коректните, но смислово безсъ-
държателни конструкции, да анализират 
отклоненията от книжовноезиковите 
норми – влияние от диалектите, от раз-
говорната практика, от смесването на 
различен тип езикови изкази.

Като естествен резултат на 8-годиш-
ното изследване на речта на българските 
политици, е появата на „Езикови порт-
рети на български политици”, част пър-
ва. Първото издание на книгата на д-р 
Надежда Михойлова-Сталянова и д-р 
Владислав Миланов представя основ-
ните и най-често срещани проблеми и 
отклонения в политическото говорене, 
метафориката в политическия език, ана-
лизи на предизборния език и речевото 
поведение на кандидатите за президент, 
най-често използваните думи и изрази в 
българската политическа реч и, разбира 
се, езикови портрети на четиринадесет 
наши политици. Всички теми и езикови 
портрети, включени в тази първа част на 
книгата, следват вече наложения стил на 
авторите – професионално издържан, 
обективен, достъпен и разбираем, кон-

кретен, толерантен. Недопустимо е хо-
рата, които биват избирани да създават 
законите на страната ни и да ни управля-
ват, така безогледно да не се съобразя-
ват с нормите на езика ни. Както самите 
автори на книгата отбелязват: „Няма 
как да оправдаем езиковата немощ, не 
можем да затворим очите си пред не-
грамотността, не може да изискваме от 
българските деца, и то на равнището на 
средното образование, да владеят езика 
ни, да познават нормите му, да се съобра-
зяват със ситуациите, в които говорят, 
а българските политици да не познават 
законите и богатствата на собствения си 
език.” Това е основната идея на „Езикови 
портрети на български политици”, част 
първа – чрез конкретно посочване на 
езиковите проблеми в речевите изяви 
на известни политически и обществени 
личности да извика стремеж, както у тях, 
така и сред по-голяма аудитория към 
правилно говорене, към преоткриване 
силата и красотата на българския език.

И точно от това се нуждаем днес 
– смелост да се посочат езиковите ни 
грешки, професионализъм и такт за 
тяхното коригиране и много търпение, 
за да могат тези млади преподаватели и 
студентите им да видят успеха на своите 
усилия. 

Десислава Недялкова



 Събития 

10 pоден глас

Отец Константин:
свещеникът  
е духовен пастир

На 29 юни, в църквата „Успение Богородично” в Прага, отец Константин Моравенов беше 
ръкоположен на свещеник от архиепископ Христофор - митрополит на Православната църква на 
Чешките земи и Словакия, под чиято юрисдикция спадат и православните българи, живеещи в Чехия 
и Словакия. От първи септември, митрополитът го назначи за духовен пастир на  православните 
българи, живеещи в епархия  Прага, чиято територия обхваща Чешките земи без Моравия и Силезия.
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Всяка събота, от 10.00 часа, отец Константин служи литургия на български език 
в църквата Св. Архангел Михаил в Градините Кински. Всеки петък, от 9 до 15 часа е в 
църквата Успение богородично на Олшани където вярващите (и не вярващите) имат 
възможност за духовен разговор или изповед.

Много от нас познават 
Константин Мора-
венов като препода-
вател по „Музика” в 
БСОУ  „Д-р Петър 

Берон”. Произхожда от стария, копри-
вщенски род Моравенови, в който има 
не един просвететител – като Констан-
тин Моравенов, живял в Цариград, ав-
тор на книгата „Паметник на Пловдив-
ското население” или друг член на рода 
Тодор Моравенов, който става ктитор 
на църквата „Св. Константин и Елена” 
в Пловдив. Кариерата си на учител по 
Класическа китара и Музика, Констан-
тин Моравенов започва в Пловдив, вед-
нага след завършване на средното си 
образование. След пристигането си в 
Чехия преподава в Музикална школа 
Класическа китара и  в няколко чешки 
училища Музика и Религия. 

Как се ражда влечението ти към 
богословието?
Започна от етиката, която и до днес ми 
е близка. Тя е съставна част както на 
философията, така и на теологията, къ-
дето се нарича нравствено богословие. 
В него търся отговори на въпроси като 
какво е добро и зло и как трябва да по-
стъпвам за да съм добър човек. Помага 
ми да напътствувам хората по пътя към 
доброто и духовното израстване.

Духовното си образование получа-
ваш в Прага?
След пристигането си в Прага следвах 
най-напред две години социална педа-
гогика и теология, след което продъл-
жих образованието си в теологическия 
факултет на Карловия университет, 
който завърших с бакалавърска сте-
пен - специалност Учител по религия 
и етика, а след това и с магистърска 
степен - специалност Теологически 
науки. Бакалавърската ми дипломна 
работа, беше за етиката на християн-
ското семейство, а магистърската – за 
литургията на Св. Йоан Златоуст и по-
специално за литургическото пеене.

Към коя църква спадат православ-
ните българи, живеещи в Чехия?
Православната църква е организира-
на териториално и затова Българската 
Патриаршия е Поместна автокефална 
църква. 

В Чехия и Словакия има автоке-
фална „Православна църква на Чеш-
ките земи и Словакия” с митрополит 
Христофор и всички православни бъл-

гари, които живеят в Чехия и Словакия, 
канонически принадлежат към нея.

За държавите в Европа, в които няма 
местна православна църква, Българска-
та патриаршия е учредила митрополия, 
чийто център за Западна и Централна 
Европа е в Берлин. Свещенниците на 
тази митрополия се грижат за духов-
ните нужди на българите, живеещи в 
емиграция там.

В какво виждаш ролята на свещени-
ка в съвременния свят?
Мисля, че най-важно е умението му да 
помага на хората да опознаят себе си, да 
преодоляват трудностите по пътя към 
доброто и самите те да стават все по-
добри. Това научи ли се човек – няма 
как да не изживее живота си добре. По-
знаването на истината е бавен и труден 
процес и не може да стане с една – две 
срещи. Затова се казва, че свещеникът е 
духовен пастир, чийто отношения с хо-
рата са подобни на родител с децата му. 
Той следи тяхното развитие, разговаря 
с тях и ги напътства и най-важното 
свещенникът е посредник между хората 
и тeхният Творец и чрез него могат да 
се освободят от греховете си в Светото 
тайнство изповед.

Можем ли да намерим отговор на 
нашите въпроси в Библията?
Чрез Библията Господ ни казва как да 
живеем така, че да изпълним неговия 

творчески замисъл и да бъдем добри 
хора. Нещо повече, Той ни поверява 
грижата за целия сътворен от Него свят 
и по този начин ни прави съучастници 
в творческия процес на сътворение-
то. Така всеки един от нас носи лична 
отговорност за  размножаването или 
унищожаването на материалните и ду-
ховни блага във своя микрокосмос – в 
семейството, в работата, в обществото 
в което живее. За да постигнем това 
трябва да узнаем какво сме, да разберем 
мисията си.

Човекът е създание, което живее в 
два свята – материалния, който възпри-
емаме със сетивата  и духовния – който 
възприемаме със сърцето, мисълта и 
вярата. Най-важните неща в живота на 
човека са в духовния свят – вярата, на-
деждата и любовта. С годините нашата 
телесна обвивка губи красотата си, но 
вътрешно би трябвало да ставаме все 
по-красиви, по-добри и по-малко за-
висими от всичко материално – тялото 
боли, но душата ни е щастлива и има 
чувството, че ще литне. И точно това 
е смисъла на живота – да осъществим 
себе си, да направим нещо добро и да 
станем духовни същества. В края на 
живота си да не се срамуваме от това, 
което сме или по-точно от това което 
сме направили със себе си. Защото, 
както казва житейската мъдрост, какъв 
е смисълът от това да спечелим целия 
свят, но да загубим себе си. 
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Лятна сцена

На 17 юни, в зала „Ру-
долфинум” в Прага, се 
проведе гала-концерт 

на 46-ото издание на междуна-
родния младежки радиоконкурс 
„Концертино Прага”.  Българско-
то трио „Апасионато” триумфира 
на най-голямата пражка сцена с 
виртуозни изпълнения, възна-
градени с дълги аплодисменти.

Младите български музиканти 
Росен Гамев – цигулка, Пенка Пе-
ткова – виолончело и Йоана Лам-
брева – пиано, спечелиха първо 
място в категорията „трио” и 
специалната награда на Чешко-
то радио „Хелена Караскова” за 
най-добри сред победителите във 
всички категории. Те са учени-
ци в Националното музикално 
училище „Любомир Пипков” – 
гр. София, в класа по камерна 
музика на Даниела Николаева-
Черпокова.

След тържествената вечер в 
Прага, трио „Апасионато” участ-
ва и в концертите на Южнобо-
хемския фестивал „Концертино 
Прага”.

Филмът „Кристо на 75” на 
българския журналист 
и политически наблю-

дател Тома Томов получи първа 
награда в категорията „Изобра-
зително изкуство” на 8-то изда-
ние на международния филмов 
фестивал за европейско изкуство 
Arts&film в град Телч.

В рамките на фестивала, в 
дните от 14-ти до 16-ти юни, 
над 200 филма от 36 държави се 
състезаваха в четири категории: 
„Изобразително изкуство”, „Ар-
хитектура и дизайн”, „Музика, 
театър, филм и литература” и 
„New Generation“ – студентски 
филми.

Фестивалът се провежда в ис-
торическото градче Телч, което  се 
намира в Южна Чехия и е под за-
крилата на ЮНЕСКО. „Arts&film” 
е специализиран фестивал, пос-
ветен на европейското изкуство 
и има състезателен характер. С 
всяка изминала година, популяр-
ността му нараства и привлича 
вниманието на все по-голям брой 
представители на европейските 
артистични среди.

На 26 юни, младите му-
зикантки Илина Илие-
ва (виола) и Христина 

Йорданова (пиано) заедно де-
бютираха в Българския култу-
рен институт в Прага. Концер-
тът включваше творби на Carl 
Stamitz, Bartolomeo Campagnoli, 
Robert Schumann, Max Reger, ос-
вен това на Параскев Хаджиев, 
Георги Златев Чекина и П. Хрис-
тоскова. 

Петнайсетгодишната вио-
листка Илина Илиева е лауреат 
на редица награди от национални 
и международни конкурси. Голе-
мите предизвикателства все още 
я очакват.

Христина Йорданова е млад, 
професионален пианист. Абсол-
вент на Консерваторията в Прага, 
специалност пиано. Понастоя-
щем е студентка трета година в 
университета „Т. Г. Масарик” в 
Бърно, освен това преподава в 
основното училище в Кладно и 
се занимава с корепетиторска 
дейност.
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На 18 юли, в Галерията на 
Българския културен ин-
ститут, беше представен 

българския превод на романа „Об-
служвал съм английския крал” на 

чешкия писател Бохумил Храбал, из-
лязъл от печат в издателство „Коли-
бри”, София, през юни тази година.

Специални гости на вечерта бя-
ха преводачът Васил Самоковлиев, 

управителят на издателство Коли-
бри Раймонд Вагенщайн, главния 
редактор на издателството Силвия 
Вагенщайн и редакторът на романа 
Анжелина Пенчева.

KAFKA EXPRES
ATANAS GADŽEV
3.7.-3.8.2012
BULHARSKÝ KULTURNÍ INSTITUT,
KLIMENTSKÁ 6, PRAHA 1

Поредната спирка от пъ-
туването в духовните и 
географските простран-

ства на Бавария и Бохемия на 
българския художник Атанас Га-
джев и неговата изложба „Кафка 
Експрес“ беше галерията на БКИ 
– Прага, на 3 юли.

Интересното заглавие и още 
по-интересната експозиция при-
влякоха многобройна публика 
– приятели на България и на съ-
временното българско изкуство. 
На откриването в началото на ме-
сец юли присъства и автора на 
изложбата, който представи  своя 
проект „Кафка Експрес“.

Атанас Гаджев работи в об-
ластта на кавалетната и мону-
ментална пластика. Автор е на 
редица интериорни, екстериорни 
и пространствени художествено-
пластични решения. В последно 
време активно се занимава с из-
следване на възможностите на 
различните материали като начин 
за разнообразяване и допълване 
на изразните средства – графика, 
дървопласитка, стенно-монумен-
тална живопис, скулптура.

Българското посолство в 
Прага организира праз-
ничен концерт по повод 

Деня на българската дипломация 
– 19 юли. Концертът се състоя в 
сградата на Посолството. Изне-
соха го младите музиканти Давид 
Мирзоев – цигулка и Мирослав 
Секера – съпровод на пиано. 
Двамата са лауреати на между-
народни музикални конкурси и 
са сред признатите таланти на 
музикалната сцена. В програмата 
на концерта изпълнителите бяха 
включили произведения на Ни-
коло Паганини, Жерардо Матос 
Родригез и др.

Уводни думи произнесе Горяна 
Ленкова, временно управляващ 
Българското посолство в Прага.

На 25 август, Български-
ят културен институт в 
Прага представи Бъл-

гария на 8-то поредно издание 
на мултикултурния фестивал 
„Цветна девятка”. Фестивалът бе 
организиран от Кметството на 
район Прага 9 и събра десетки 
хиляди посетители и около 50 
изложители.

В живописния парк „Подви-
ни”, под мотото „Целият свят за 
един ден”, участваха държави от 
всички континенти. Мултикул-
турният фестивал цели да запоз-
нае пражани с културните особе-
ности на различни страни.

България се представи с бога-
та фолклорна програма и щанд 
с рекламни и информационни 
материали. Публиката имаше 
възможност да се запознае с раз-
личните видове туризъм, които 
предлага страната ни, като бе на-
блегнато на културния туризъм. 
В официалната програма участ-
ва фолклорна група „Българи”. 
Представени бяха и български 
вина и подправки от традицион-
ната българска кухня.
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Валди Тотев няма нужда от 
представяне. Само за азбу-
карите ще уточним, че е пе-
вец, композитор и пианист, 
известен най-вече като част 

от рок-група „Щурците” и автор на много 
от най-известните й хитове. В началото 
на деветдесетте години започва солова 
кариера.

Заедно с него на сцената беше цигу-
ларката Дими Димитрова. „Кълна се в 
любовта и в Бога, да сторя аз за теб, как-
вото мога!” – се пее в един от хитовете на 
Щурците. Там някъде трябва да потърсим, 
когато говорим за радикалната промяна, 
която Валди прави в живота си преди ня-
колко години, премествайки се да живее 
от София в Русе. И я прави именно заради 
Дими – жената, която обича.

Дуо „Вал-Ди” е резултат на тази връз-
ка. По повод името на дуета, синът на 
Дими подхвърля, че Валди е имал късмет 
с името на майка му. Валди му казва да й 
измисли друго. „Катя” – подхвърля мом-
чето. „Кавал” – отговаря му Валди.

Програмата на концерта беше повече 
от богата. Валди преведе размечтала-
та се публика от най-големите хитове 
на „Щурците” до последното си парче 
–преработка на „Black bird” на Пол Ма-
картни пиано и цигулка. „Пет чáса без 
прекъсване шлайфах цигулката – споде-
ля. – Искам да кача песента в интернет 
– дано да я чуе.”

„Той се шегуваше по време на концер-
та – казва Иван Иванов, инициаторът на 
събитието, – че е жив класик, понеже е в 
пеенката за шести клас, но когато погле-
днем какво има зад гърба си, колко много 
хитове изнесе тази вечер и колко много 
неща е композирал – ще се позамислим, 
дали пък наистина не е така. Имахме уни-
калната възможност да слушаме добре 
познатите ни хитове в аранжимент само 

Легендарният „щурец”  
и романтичната цигулка
Концертът, с който Българският културен институт изненада в първите студени пражки вечери, беше като милувка, 
която не само спира времето, но дори – за миг – го принуждава да обърне ход. И няма как да бъде иначе, след като 
в залата звучаха легендарните хитове на рок-група „Щурците” в изпълнение на нейния пианист и композитор, Валди 
Тотев и на цигуларката в Русенската Държавна Опера, Дими Димитрова – иначе казано, на дуо „Вал-Ди”.
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за пиано и цигулка. При това уникален 
аранжимент!”

„За да цитирам бате Гошо Марков: 
може да е малко фалшиво, но поне е на 
живо” – шегува се Валди.

Няма как да не започнем раз-
говора със спомен за легендар-
ните „Щурци”. Как бихте опре-
делили онези години днес?
Като безметежни. Не мислехме за бъде-
щето. Не ни беше лесно, но въпреки това 
беше хубаво време. Работехме много, 
изнасяли сме по два и по три концерта 
на ден – като кинопрожекции – първият 
от четири часá, вторият от шест и тре-
тият от осем вечерта. Но когато човек е 
млад и има възторжена публика – всичко 
може.

По това време концертите ни бяха по-
къси, разбира се. В един период установи-
хме, че се въртим около магическият един 
час и седемнайсет минути и то независимо 
дали прибавяхме две песни или махахме 
две. Много се шегувахме с това. Преди 
концерта, Кирил предлага да махнем две 
песни, защото малко не е добре с гърлото. 
След концерта Жоро поглежда часовни-
ка – пак час и седемнайсет. Колко сме се 
смяли!

Имали сте срещи с Радой Ралин. 
Какво ще ни разкажете за тях?
През 1971 г с Веселин Тодоров-“кокала” 
създадохме “Формация Фактор”. Една го-
дина свирихме без име и дадохме задача 
на Радой Ралин – да ни измисли име. Ко-
гато след време го срещнахме, попитахме 
го: „Бай Радое, измисли ли ни име?” „Да 
– отговори той. – Ферментите!” защото 
сме били свирили упадъчна, гнила музика 
от запада.

Години по-късно му изсвирих песента 
„Навечерие”, написана по негово сти-
хотворение. Спомням си как седеше до 
рояла и когато музиката свърши, наведе 
се към мен и ми каза: „И да знаеш, че 
„Вивалди” идва от „вива Валди!” Беше 
изключителен човек. Имаше много бър-
за мисъл. Свободен човек в несвободна 
страна.

„Щурците” гасят лампи-
те в апогея на славата си?
Така стана. Беше след турнето „20 годи-
ни по-късно”. Решението беше на Кирил. 
Не знам някой да го е правил в нашия 
бранш. Спомням си, че Георги Мамалев 
не можеше да повярва: „Как ще спирате 
да свирите? Кой прави така?” Разказа ми, 
как случайно срещнал на улицата артиста 

Лео Конфорти, по това време на близо 
осемдесет години. Отивал в радиото за 
да участва в някаква радиопиеса. „Дю-
кян на главната улица – казал му – не се 
затваря!” А ние хлопнахме вратата на най-
главната...

На концерта споменахте, че Ваша 
песен е в пеенката за шести клас?
Песента е „Джени”, по стиха „В цъфналата 
ръж”, на Робърт Бърнс. Има я нотирана в 
пеенката. На лявата страница е „Джени”, с 
нотите и текста, а на дясната – „Für Elize” 
на Бетовен. Затова на всички обръщам 
внимание, че общуват с жив класик!

Как се ражда дуетът „Вал-Ди”?
Когато заживяхме с Дими, самотата запо-
чна да ме гнети. Тя пътуваше с филхармо-
нията, а аз – по концерти. Стана ясно, че 
сме се събрали – а пак сме разделени. Съз-
дадох дуо „Вал-Ди”, за да не се делим.

Дими е изключително изпълнителен 
човек. Има школовката и умението и ха-

ресва това, което правим. В началото се 
притесняваше. Тя не е солист в оркестъра. 
Едно е да си в цялото, а друго е да заста-
неш като солист и погледите да са вперени 
в теб – притесняваше се. В началото й 
възлагах по-леки неща – така де, да не я 
изплаша! Днес вече са много по-трудни. 
Справя се. Упорита е. Тя няма ден без ци-
гулката. Може да отидем на рожден ден 
във Варна, но цигулката е с нас. Заробващ 
инструмент. Никога не бих я предложил 
на внуците си. 

ВалДИ И ДИмИ живеят в Русе, но имат 
и малка вила в село Писанец, на трийсе-
тина километра от Русе. „Писанец е едно 
от красивите селца в Русенско – пише 
журналистката Ася Пенчева. – Къщите са 
наредени сякаш като публика в амфитеа-
тър, която гледа вековно представление.” В 
същата статия, тя шеговито нарича Валди 
„VIP селянин №1 на село Писанец”. „Всяко 
чудо за три дни” – усмихва се Валди.



16 pоден глас

 ТаланТ и ТворчесТво 

В изказването си за списанието, 
Атанас Стоянов сподели, че обича 
– чрез творчеството си – да кара 

хората да се замислят. Към не по-малко 
замисляне води и името на изложбата, 
имаща предвид „Лица” не само в най-пре-
кия смисъл на думата, но и в онзи дълбо-
ко преносен, на места отвлечен, на места 
поетичен смисъл, който включва душата, 
разума и сърцето. В този аспект „Faces“ 
– както изтъква поканата на Института – 
представя богатството на човешката душа 
в красивата, но сериозна игра, наречена 
живот. Изправен пред различни предиз-
викателства и ситуации, човек приема 
различни образи. Именно тяхната уни-
кална комбинация го прави такъв, какъв-
то е, а стремежът му да бъде свободен го 
кара да избира и приема роли.

Георги Андонов дълги години живее в 
Бейрут. В изложбата участва със серия от 
портрети на клоуни, които са и  автопорт-
рети. Идеята за клоуните, които като фе-
номен лежат извън времето (или са рожба 
на всеки един от етапите му), се ражда по-
степенно. В основата лежи голям проект 
за серия картини с ренесансови рокли без 
тела. В процеса на творчеството се ражда 
малко по-различна картина – ренесансов 
дуел насред гората. „За да избегна времето 

Извечната игра, наречена „живот”
На 11 септември, Георги Андонов и Атанас Стоянов – двама утвърдени български творци от Бургас, 
представиха в Българския културен институт в Прага специално създадената за случая изложба „Faces”. 
Проектът представи пластични творби от дърво, метал и камък, и живописни картини, изпълнени в 
масло и акрил. Изложбата е резултат на сътрудничеството, зародило се между Института и художниците 
през пролетта, когато заедно създават прословутия фар за Книжното изложение в Прага.

и пространството – споделя Георги Андо-
нов – реших да облека дуелистите в дрехи 
на клоуни. При тях никога не може да се 
определи от кой век идват. Концепцията 
за безвремието е залегнала в основата 
на цялото ми творчество. Творбите ми 
са timeless.”

Когато мениджърът на Георги Андонов 
вижда картината, възкликва: „Това е! Това 
са нашите клоуни, новата ни идея!” Ху-
дожникът създава серия картини и прави 
изложби, първата от която е в Бейрут, а 
следващата – в хотел „Хилтън” в София.

Има ли отклик необикновената ви-
зия? „Има нещо много лично – споделя 
худоникът – в това да окачиш портрет 
на друг човек в къщата си. В България, за 
съжаление, хората сякаш се страхуват. В 
Бейрут е друго. Ливанците са с фин усет, 
ерудирани и начетени, деца на френския 
дух. Там изложбата имаше успех. Очаквах, 
че в България ще е различно, но това не 
ме спря. Намирам се в етап, в който мога 
да си го позволя.”

В Прага прави изложба за първи път. 
„Беше много спонтанно. Имах само един 
месец за реакция и това е реминисценция 
от големия цикъл.”

Както споменава по време на верниса-
жа, с изложените си творби Атанас Сто-

янов иска да направи контрапункт на 
творчеството на колегата си, да покаже 
по-дълбокото, понякога по-тъжното, но 
вечното в човешките търсения. „Винаги 
вмъквам подтекст в творбите си – казва 
художникът. – Хората лесно се отегчават. 
Но ако под някаква форма създам хар-
мония и ги накарам да се замислят (все 
пак!) – ще се получи онова невероятно 
усещане, когато харесваме нещо без да 
знаем защо. Просто го харесваме. Като 
влюбването.”

Атанас Стоянов живее в Бургас, пре-
подава в Художественото училище там. 
Никога не е живял в чужбина. „Когато бях 
по-млад, измисляхме всякакви щуротии, 
но никога не съм се замислял сериозно 
да живея навън. Може би защото съм 
един на майка и татко. Не можех да ги 
оставя. Вярно е, че повечето от нас, които 
живеехме заедно на квартира по време на 
следването, са навън. Но един от тях раз-
нася пици в Германия. Е, защо? Освен това 
навън художник е онзи, който се изхранва 
с картините си. У нас, за щастие, все още 
не е така. Творя според усещането си и ако 
продам – продам, ако не – не!” 
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В класната стая на пърВи клас, Ели Мандажиева, временен заместник-председа-
тел на Българския клуб в Прага и Силвия Кръстева, заместник-председател на граждан-
ско сдружение „Българска православна община”, връчиха на първокласниците подаръ-
чета, закупени от Пражкия клуб и им пожелаха успешна и радостна година.

 УчЕничЕСКи КалЕйдоСКоП 

На добър час, ученици!
През тази година, Българското училище в Прага отвори врати с рекорден брой първокласници – тринайсет! На 17 
септември – празникът на Вярата, Надеждата и Любовта, учебната година 2012/2013 беше тържествено открита 
с празничен водосвет, стихотворения и много пожелания. Официални гости на празника бяха Горяна Ленкова, 
временно управляващ Българското посолство в Прага, Галина Тодорова, директор на Българския културен институт и 
Константийският епископ Антоний, викарий на западно и средноевропейския митрополит Симеон.

Празникът започна с химна на 
България и с приветствени думи 
на учениците към всички гости. 

Последва тържествен водосвет, който 
отслужи Константийският епископ Ан-
тоний. В своето приветствие, епископ Ан-
тоний пожела на учениците да придобият 
онази мъдрост, която ще им послужи да 
станат достойни граждани на България и 
да носят в себе си добродетелите, които 
ще им помогнат да станат истински лич-
ности. На учителския състав пожела да 
преодолява трудностите с дух, упование, 
надежда и обич.

Своето обръщение, Горяна Ленкова 
адресира най-вече към първокласниците. 
„Първият учебен ден – каза тя – ви повеж-
да в едно дълго и трудно, но прекрасно 
приключение, приключение на буквите, 
на цифрите, на знанието и най-вече на 
откривателството. Вие сте бъдещите от-
криватели на света!”

„Достатъчно е едно бегло сравнение 
– продължи тя – между училището на 
нашите родители, на моето поколение и 
съвременното училище, за да разберем, 
че днешният контекст е коренно разли-

чен. Развитието на науката и техноло-
гиите промениха неизбежно ролята на 
училището. Ако за поколението на мо-
ите родители училището е било място, 
където се придобиват знания и където 
общуват помежду си, ако за моето по-
коление можем да добавим и това, че в 
училище ни учеха къде и как да търсим 
информация, днес нараства ролята на 
училището в изграждането на личността 
и оформянето на гражданското съзнание. 
В този смисъл, Българското училище в 
Прага има специален статут: призвано е 
да научи българските деца на родолюбие 
и на гордост, че са българи.”

„Днешният празник не е само на уче-
ниците – каза директорът, Еленко Начев, 
– но и на целия народ. Той обединява 
ентусиазма на младите и мъдростта на 
възрастните в храма, наречен „учили-
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ще”. Знаменателно е, че днешната дата е 
празник на Вярата, Надеждата и Любо-
вта – вярата във вашите възможности, 
надеждата във вашите успехи и любовта, 
която изпитваме към вас. Щастливи сме, 
че през тази учебна година за пръв път 
от много години в училището ще учат 
13 първокласници. Общият брой на уче-
ниците в училището също бележи връх 
– ще се обучават 122 деца. Надяваме се, 
че всички вие, заедно с нас, ще постигнем 
успехи по-големи от предходните не само 
в учебната дейност, но и в извънучилищ-
ната дейност и ще продължим да печелим 
награди в международните конкурси.”

Пред входа на училището, Директорът 
плисна пред учениците, водени от учи-
телката на първи клас, Валерия Тошева, 
менче с вода – да им върви по вода! 
 Мария Паунова



Статията се реализира по проект  
МУ0320 от 15.12.2011 на Фонд „научни 
изследвания” към Министерство на об-
разованието на Република България

 УчЕничЕСКи КалЕйдоСКоП 

Читанката съдържа стихотво-
рения и произведения в проза 
(авторски и народни приказки).  

В голямото си болшинство текстовете 
са на български автори – Ран Босилек, 
Дора Габе, Й. Йовков, Е. Пелин, Ст. Дри-
нов, Т. Влайков, Ст. Михайловски, П. 
Тодоров, П. Яворов, А. Каралийчев, Ив. 
Вазов, К. Величков, Пенчо Славейков, 
Н. Райнов, А. Страшимиров, Ст. Чилин-
гиров и други. В читанката има само две 
произведения от чужди автори – „Лен” 
от Х. Кр. Андерсен и „Голямата мечка” 
от Лев Толстой. Дистанцията на времето 
ни позволява да оценим като безспорно 
успешен подбора на авторите, присъст-
ващи в читанката. Децата от най-ранна 
възраст имат досег с най-добрите писате-
ли в българската литература, съвремен-
ници на авторите на учебното помагало, 
превърнали се по-късно в класици.

Според своята тематика, текстовете 
в читанката могат да се обособят в ня-
колко групи. Веднага прави силно впе-
чатление големият брой произведения 
с историческа тематика, такива, посве-
тени на исторически личности или на 
географски местности, пряко свързани с 
българската история. За никого не е тайна, 
че историята се осмисля и запомня, когато 
е пресъздадена картинно и със средствата 
на изкуството, тук в частност – литерату-
рата. Такива произведения са: „Св. Ки-
рил и Методий”, „Добруджани”, „Кубрат 
и синовете му”, „Приказка за Добруджа”, 
„Последният ден на цар Бориса”, „Край 
Босфора”, „Калоян”, „На заточение”.

Друга голяма тематична група са сезо-
ните, тяхната смяна и природните явле-
ния, свързани с това: „Първи сняг”, „Зиме 
в село”, „Дъх на пролетта”. Пряко свързани 
с тях са и текстовете, които следват хрис-
тиянските празници, следващи смяната на 
сезоните – „Коледарска песен”, „Коледен 
дар”, „Срещу Коледа”, „Към Бога”, „Пред 

Съвременен поглед  
към началното обучение по български 
език отпреди 80 години
В навечерието на новата учебна година реших да се върна назад във времето и да проверя какво са 
учили децата в часовете по роден език преди повече от 80 години. За целта разгледах и представям на 
читателите „Читанка за трето отделение” с автори Елин Пелин, Ран Босилек, Хр. Спасовски, Т. Близнаков, 
Г. Дочев. Читанката е одобрена от Министерство на народната просвета през юни 1931 година.

Великден”, „Гергьовден”. Смяната на сезо-
ните предизвиква промени и в работния 
цикъл, затова доста произведения отра-
зяват трудовия бит на българина – „Край 
на вършитбата”, „Молитва на орача”, „В 
ковачницата”, „На оран”, „Жетва”, „Ко-
ситба”.

Следващата тематична група обхваща 
семейството, неговите членове и семей-
ните отношения: „Майка”, „Родна къща”, 
„Бащина отмяна”, „Я кажи ми”.

В читанката има редица текстове, пос-
ветени на животинския свят: „Старият 
щърк”, „При козите”, „Лястовица и враб-
че”, „Болната кобила”, „Убитата птичка”, 
„Теленце”.

Читанката съдържа  и няколко народни 
приказки – „Лошата дума”, „Умното овчар-
че”, „Ленивата невеста”. Под една от тях ка-
то текст е изведена поуката от приказката: 
„Другар се в нужда познава. Помогни на 
другите, за да помогнат и на тебе”.

Направихме експеримент в столично 
училище, в клас от 22 ученици-третокла-
сници. Прочетохме им (поради стария 
правопис те не се справят достатъчно 
добре, за да четат сами) по един текст от 
всяка от гореизброените групи. Общото 
впечатление, без изключение, е, че тек-
стовете са много интересни, увлекателни, 
слушат ги с удоволствие.

Този експеримент доказа адекват-
ността на подбора на съдържанието на 
читанката преди повече от 80 години, 
събразяването с интересите на децата  
и преплитането им с методическите цели 
и в крайна сметка – изграждането на обич 
към родното слово.  

18 pоден глас

Надежда Сталянова
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 Портрети 

Днес за тях са чували много от 
нас, но е добре да започнем 
разказа от началото. А там 
ни очакват петима бълга-
ри, студенти и абсолвенти 

с различни специалности, които един по 
един се запознават в Прага и започват да се 
срещат. Казват се Емил, Даниел*, Милен, 
Митко и Николай. Времето? – средата на 
90-те. Обсъждат проблемите, новия град, 
чуждия език и – няма как да е било иначе, 
младостта не прощава – чехкините.

Събират се „от дъжд на вятър” че и 
по-рядко. Докато един ден Николай ка-
тегорично се противопоставя на несери-
озното отношение и настоява „явките” 
да са редовни, поне веднъж седмично и 
дори измисля име на групичката – „Клуб 
на българските стари ергени”. „Работа-
та обаче не беше съвсем чиста – смее се 
Емил, – защото ерген беше само Митко. 
Милен, Даниел и аз бяхме разведени, а 
Николай и до днес си е женен, така че по 
същество нямаше право да участва, но по 
милост го приехме като наблюдател.”

Добрите идеи, за щастие, са жизнеспо-
собни, благодарение на което и тази оце-
лява – вече повече от петнайсет години.

Постепенно, както става в живота, 
движението „еволюира”.
Ядрото на групата и до днес е същото, но – 
както казват основателите – по перифери-
ята има постоянни промени, идват нови 
членове, а някои от старите „зачезват”.

„Интересно беше – разказва Нико-
лай, – че в „Клуба на българските стари 
ергени” се появиха и моми! Започнаха 
да идват на явките и... ги приехме!” Яв-
ната необходимост леко да се коригира 
поетият курс води към преосмисляне на 
името и целите на „явките”. На помощ ид-
ва асоциацията с историческите „Хъшо-
ве”. „Те са били по-близичко, само отвъд 
Дунава – споделя Даниел, – докато ние 

Кръвна група: „Хъшове”
Сдружение „Хъшове” не е официално регистрирано. И по всичко личи, че няма и да бъде. И като съм започнала с 
отрицанията нека да добавя, че не е и сдружение – поне не в онзи институционализиран смисъл на думата, който 
звучи леко стерилно. Питате кои са тогава? Представете си българи с различни професии, интегрирани в чешката среда, 
заемащи завидни позиции в солидни фирми (или собственици на такива), които от време на време се срещат „за да 
разпуснат”. Може да разберете повече, ако за Гергьовден ви поканят край язовир „Орлик”. Там нещата ще се изяснят. 
Само ще добавя, за да сте наясно с риска, че е много вероятно да поискате да повторите.

сме по-далече, но се водехме от идеята за 
интелигенция извън пределите на стра-
ната.” С идването на дамите се промъква 
идеята прекръстване на сдружението на 
„Хъшове и самодиви”, но предложение-
то все още не е стигнало до гласуване в 
горната камара.

Една от първите дами в групата е Диана. 
Работи като счетоводител в голяма амери-
канска компания. Съпруга е на Даниел. „По 
цял ден тичаме по задачки – казва. – Когато 
се съберем, поне за малко се пренасяме 
в България. Имаше един момент, когато 
се колебаех дали да продължа да ходя на 
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Орлик, но традициите трябва да се поддър-
жат. Да, държа на традициите. И пак „да”, в 
къщи готвя само българския яденета!”

Гергьовденските явки  
на язовира „Орлик”
Идеята за събиранията по Гергьовден се 
ражда почти едновременно със самото 
сдружение – някъде след 1996 година. 
Това е годината, когато Даниел става на 
трийсет и три и „по случай случая” реша-
ва да събере по-голям брой приятели. „И 
тъй като съм роден на 25-ти април и съм 
от Родопския край и тъй като датата 6 
май, Гергьовден, е близо, реших да обеди-
ня всички хубави поводи с едно агне.”

Първото агне е изядено на рождения 
ден на Даниел, в малко ресторантче на 
Vyšehrad, но следващите събирания ви-
наги са извън Прага. Групата търси най-
подходящото място в продължение на 
няколко години. Стигат и до планините 
Крконоши. В крайна сметка попадат на 
местността край язовира „Орлик”. Харес-
ва им. Мястото е близо до Прага, има вода 
и гора, ресторантче и удобни бунгалца. 
От местните овчари се купува агнето. 
Назначеният за войвода на „Хъшовете” 
Емил резервира бунгалцата и ресторант-
чето и „явката” е осигурена. „Персоналът 
е страхотен – единодушни са всички. – 
Заради нас купиха голям грил, правим и 
дробсърма. Страхотни са.”

Даниел много точно обяснява колко 
важна е датата на „явката”: винаги в съ-
бота, на 6 май или първата събота след 6 
май. „Знае се за години напред, кога ще 
бъде агнето на „Хъшовете” – подкрепя 
го Емил. „Преди години – споделя Дани-

ел, – културното аташе на една държава, 
който беше съпруг на българка, помоли 
да променим датата. Тя обаче не може да 
се променя. Тя не е свързана със светски-
те дела, а с божиите и духовните!”

„БГ бенд” свързва всички
Членовете на сдружението са единодуш-
ни, че онова, което ги сплотява, е „БГ 
бенд” – групата на музикантите Тошо, 
Евгени, Митко и младичката им вока-
листка, Танита, дъщеря на Тошо.

Историята на „БГ бенд” има много 
допирни точки с тази на „Хъшовете” – 

например това, че възниква в средата на 
90-те години. „Кога основахме групата? 
– връща се в миналото Тошо. – Има поне 
десет години... не, по-малко, било е след 
1992-ра година...” „Тошо – усмихва му 
се Даниел – от 1992 г. до днес стават не 
десет, а двайсет години! Времето лети!”

Създаването на групата е спонтанно, 
в основата е Тошо – Тодор Янков. На 
едно приятелско събиране става въпрос, 
че е свирил в аматьорска група още в 
Художествената гимназия в Казанлък. 
Следвайки Националната художествена 
академия в София, е свирил в студент-
ския състав „Форум”. С Евгени и Митко 
започват да се събират и постепенно 
създават собствен репертоар. „С Евге-
ни отидохме до Германия – спомня си 
Тошо – и купихме първите тонколони в 
магазин за инструменти втора употреба. 
Оказа се, че нашата апаратура е била 
първата апаратура на Емил Димитров.”

„В един момент – споделя Даниел – 
бяхме решили да помогнем финансово 
на любимия оркестър, но не се полу-
чи. Идеята беше хубава, но събраните 
средства – малко. Въпреки всичко, те си 
подсигуриха уредбите и винаги, когато 
има сбирка – свирят.”

Някак не написахме кои са, все пак!
Емил е в ръководния ешелон на заво-
дите „Шкода”, Даниел има собствена 
строителна фирма, Николай е финансов 
директор в (неупомената тук) банка, а 
Милен и Митко са висши мениджъри 
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в (неупоменати тук) фармацевтични 
гиганти.

„Хубавото на сдружението е, че се 
състои от хора, които са се доказали в 
живота и в професиите си и нямат нужда 
да го правят тук – споделя доктор Ива 
Инкова. – Това са банкери, мениджъри, 
лекари и собственици на фирми. Затова 
и срещите са такива, каквито са.”

Както споменах, сдружение „Хъшо-
ве” не е официално регистрирано. „Още 
преди години заявих – категоричен е 
Емил, – че ако някой има желание – може 
да го регистрира, но без мен! И тъй като 
никой не изяви желание, оставаме си 
неформални. То затова сме си готини!”

„Хъшове” – и няма край!
Дали движението ще просъществува 

или не – не се знае. „Зарчетата са хвър-
лени – казва Даниел, – още не са спрели, 
продължават да се въртят...”

Факт е, че в ядрото на сдружението 
вече няма ергени. Преди няколко годи-
ни последният от тях, Митко, сключва 
брак с дългогодишната си приятелка. 
„Поканиха ме за свидетел – спомня си 
Емил – и трябваше да държа реч. И тя 
беше за „Клуба на ергените” и неговия 
край с въпросната сватба.”

Въртенето на зарчетата със сигурност 
ще повлияят новите младежки попъл-
нения – децата на първите. „Не само, 
че проявяват интерес към традицията 
– изтъква Даниел, – а направо настояват 
да не се прекъсва, поддържат я и активно 
участват. Радваме с, че младото поколе-

ние поема щафетата и се надяваме, че 
традицията ще продължи.”

Танита, дъщерята на Тошо, пее в две 
групи, едната от които е насочена към 
балкански фолклор. „На последното съ-
биране на „Орлик” пристигна със своята 
група и пяха в качеството си на подгря-
ваща група и свириха така – признава 
си Тошо, – че не ни се качваше на по-
диума. Вдигнаха летвата много високо. 
Но нали пусто имаме фенове – насила 
ни накараха!”

Яна, дъщерята на Милен, е истински 
редови член на сдружението, който не 

пропуска нито една от „явките” на Ор-
лик. Тя е сред онези, които радуват и за 
есенни „явки”, но засега последните са 
само проект.

Трима от петимата основатели на 
„Хъшовете” – Даниел, Милен и Митко 
имат малки деца – под две годинки. 
„Намираме се в онази фаза – усмихва 
се Даниел, – когато основното течение 
пуска ръкавче, което се нарича „Клубче 
на младите бащи”.

По въпроса за „добрите” и „лошите”
През 19 век, писателят и философ Томас 
Карлайл казва: „Стани честен човек и 
можеш да бъдеш сигурен, че на света 
има един мръсник по-малко!” Все повече 
се убеждавам, че понякога това е най-
многото, което можем да направим за 
света. И себе си.

Без да имат претенции, „Хъшовете” 
правят онова, което никак не е малко в 
чужбина – кръстосват Чехия и разнасят 
доброто име на нацията.

По повод основната тема на броя – за 
завръщащите се в България младежи, 
Даниел казва, че „всеки от нас е про-
фесионалист. Готови сме да споделим 
нашия опит и да помогнем, ако някой 
изяви желание да го трансформира в 
България.” 

* Даниел заяви изричното си желание да 
бъде споменат с цялото си име. Уточня-
ваме, че става въпрос за Даниел Атана-
сов Аргиров. Нямаше претенции дали 
да изпишем титлата му, но за протокола: 
инженер.
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 ТрадицияТа повелява 

Правилно използваните 
подправки имат силата 
да направят едно ястие 
изключително вкусно 
и обратно. Този малък 

българо-чешки и чешко-български реч-

Подправки
ник може да ви помогне по-лесно да се 
ориентирате в подправките на българ-
ската и чешка кухня. Латинските наи-
менования са за контрола. Съставих го 
по молба на моята чешка съпруга, която 
отлично владее български език, но много 

пъти беше безпомощна с подправките 
при готвенето нa вкусни традиционни 
български ястия. 

Добър апетит Ви желае
Иван Василев

 Български   Česky    латински  
eстрагон, тарос Pelyněk estragon Artemisia dracunculus
аир блатен Puškvorec obecný Acorus calamus
анасон Anýz vonný, Bedrník anýz Pimpinella anisum
анасон звездовиден  Badyáník pravý Illicium verum
ангелика, лечебна пищялка Andélika lékařská Archangelica offcinalis
Бахар Nové koření, pimentovník léčiv Pimenta officinalis
Бедреница, каменоломков анасон Bedrník  obecný Pimpinella saxifraga
Босилек Bazalka pravá neboli indická Ocimum basilicum
Бял или сладък пелин Pelyněk brotan neboli dřevec (pravý) Artemisia absinthium
Ванилия Vanilka pravá Vanilla planifolia
Вратига Vratič obecný Tanacetum vulgare
градински крес, кресон Řeřicha zahradní Lepidium sativum
грозде, лоза Réva vinná Vitis vinifera
Дафинов лист Bobkový list, vavřín ušlechtilý Laurus nobilis
Девисил Libeček  lékařský Levisticum officinale
Джинджифил Zázvorovník lékařský Zingiber officinale
Джоджен Máta zelená Mentha viridis
Див или горчив пели Pelyněk černobýl Artemisia vulgaris
Динка дребна krvavec menší sanguisorba minor
Домат Rajče neboli rajské jablko solanum lycopersicum
Дрян Dřín obecný Cornus mas
Дълъг пипер Pepřovník dlouhý Piper longun
Еньовче, лазаркиня Mařinka vonná Galium odoratum
Ерука, рукола, рокет, аригула Roketa setá eruca sativa
Женско биле, сладник,  ликорис Lékořice lysá Glycyrrhiza glabra
индрише Pelargonie růžová Pelargonium roseum
исоп yzop lékařský Hyssopus officinalis
кайенски пипер, лют червен пипер Chilli, пaprika křovitá neboli čili paprika Capsicum frutescens
какао kakaovník pravý Theobroma cacao
калоферче kopretina maří list,  balsamita Chrysanthemum balsamita
канела skořice Cinnamonum  zeylanicum
каперсник bодлив  kapara trnitá Capparis spinosa
карамфил Hřebíček syzygium aromaticum
кардамон kardamom elettaria cardamomum
каркаде – Хибискус karkade – Ibišek súdánský Flos hibisci sud.
кафе-арабско kávovník arabský Coffea arabica
керевиз kerblík třebule neboli třebule pravá Anthriscus cerefolium
ким kmín kořenný Carum carvi
кимион kmín římský Cuminum cyminum
кисел трън Dřišťál obecný Berberis vulgaris
киселец Šťovík kyselý Rumex acetosa
кола kola zašpičatělá Cola acuminata
коприва kopřiva dvoudomá Urtica dioica
копър kopr vonný Anethum graveolens
кориандър, кишниш koriandr setý Coriandrum sativum

22 pоден глас
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кресон Potočnice lékařská Nasturtium officinale
куркума kurkuma Curcuma longa
къри kari 
лавандула Levandule lékařská Lavandula angustifolia
лайка, лайкучка Rmen sličný neboli říský, heřmánek Anthemis nobilis
латинка Lichořeřišnice Tropaeolum majus
лимон Citroník limonový Citrus limon
лимонова трева Citronová tráva Cymbopogon citratus
лук Cibule kuchyňská Allium cepa
Mлук пясъчен (зимен лук или батун) Cibule zimní neboli sečka Allium fistulosum
лук шалот Cibule šalotka neboli ošlejch Allium ascalonicum
лютива мента Máta peprná Mentha x piperita
Магданоз Petržel zahradní Petroselinum crispum, - sativum
Майорана Majoránka zahradní Majorana hortensis
Маково семе Mák setý Papaver somniferum
Маслина Olivovník evropský Olea europaea
Маточина Meduňka lékařská Melissa officinalis
Мащерка градинска Mateřídouška dymián neboli tymián Thymus vulgaris
Мащерка дива Mateřídouška úzkolistá Thymus serpyllum
Мирта Myrta obecná Myrtus communis
Мускатово орехче, индийско орехче Muškátovník vonný, muškátový ořech Myristica fragans
Офика, калина Jeřáb obecný sorbus aucuparia
Пащърнак Pastinák setý Pastinaca sativa
Печурка Pečárka dvouvýtrusá neboli žampión Agaricus bisporus
Пипер Paprika Capsicum annuum
Пипера  „кубеба“ Pepřovník kubebový Piper cubeba
Пореч Brutnák lékařský  Borago officinalis
Праз Pór zahradní Allium porrum
резанец, див чесън Pažitka neboli šnytlík, pažitka pobřežní Allium schoenoprasum
резене Fenykl obecný sladký Foeniculum vulgare
репичка Ředkvička Raphanus sativus
риган Dobromysl obecná Origanum vulgare
рижика Ryzec pravý Lactarius deliciosus
розмарин Rozmarýn lékařský Rosmarinus officinalis
розов пипер Pepř růžový  schinus molle
салатен синап Hořčice bílá sinapis alba L.
салвия градински чай Šalvěj lékařská salvia officinalis
седефче, мързелив синчец Routa vonná Ruta graveolens
синапено семе semeno hořčice sinapis alba / Brassica nigra
синя жлъчка Čekanka obecná Cichorium intybus
сминдух гръцки Pískavice řecké seno Trigonella  foenum-graecum
сминдух син Pískavice modrá Trigonella melilotus-caerulea
соя sója luštinatá Glycine max
сумак Škumpa koželužská Rhus coriaria L.
сусам sezam indický sesamum indicum
трюфел Lanýž, terfaz, bělolanýž Tuber
тученица, тлъстига Šrucha zelná Portulaca oleracea
Хвойна Jalovec obecný Juniperus communis
Хмел Chmel otáčivý Humulus lupulus
Хрян křen selský Armoracia rusticana
Целина Celer, miřík celer Apium graveolens
Челядинка обикновена Špička polní, česneková, travní Marasmius oreades
Черен бъз Bez černý sambucus nigra
Черен кимион Černucha setá, kmín černý  Nigella sativa
Черен пипер, пипер на зърна Pepř černý, pepřovník černý Piper nigrum
Черен синап Brukev černohořčice, hořčice černá Brassica nigra
Чесън Česnek kuchyňský (setý) Allium sativum
Чубрица, кокоша миродия saturejka satureja montana / hortensis
Шафран Šafrán Crocus sativus
Шипка Růže šípková Rosa canina
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 ТрадицияТа повелява 

Вяра, Надежда и Любов

На този празник отдаваме почит 
на основните християнски до-
бродетели – вярата, надеждата, 

любовта и мъдростта. Тачим паметта на 
трите сестри мъченици – Вяра, Надеж-
да, Любов и майка им София. Денят е 

официален празник на столицата ни, 
София, чието име на гръцки означава 
„премъдрост“. Празнуват всички, които 
носят имената София, Вяра, Надежда 
и Любов. Това е предимно църковен 
празник, затова на него не се извърш-

ват никакви обреди. На традиционната 
трапеза задължително се слага питка, 
грозде и други плодове, за да не чезнат 
вярата, надеждата и любовта в дома. 

24 pоден глас

 Продукти 

около 800грама  брашно
1 кубче мая (или 1супена лъжица суха мая)
1 лъжица сол
2  супени лъжици захар
2 яйца
500мл прясно мляко
2 лъжици олио
фигурки за сладки

 НачиН На ПриготвяНе 

пресяваме брашното в дълбок съд и правим по 
средата „кладенче“. Затопляме леко прясното 
мляко, слагаме в него маята, солта и захар-
та и разбъркваме добре в продължение на 
2-3минути. получената течна смес изсипваме в 
кладенчето от брашно и добавяме яйцата и ол-
иото. Започваме да разбъркваме с лъжица, като 
постепенно загребваме от брашното, до полу-
чаването на  много гъста и лепкава каша. в този 
момент започваме да работим с ръце, за да за-
месим добре оформена топка тесто. внимаваме 
да не прекалим с брашното, защото е необходи-
мо полученото тесто на бъде меко. покриваме с 
кърпа и оставяме да почине около половин час. 
След това го премесваме отново и разстиламе 
равномерно в намазнена тава, като притискаме 
с дланите на ръцете. омазняваме фигурките за 
сладки, за да не залепват и притискаме отгоре, 
докато  украсим  по  желания от нас начин. След 
като сме приключили с украсата оставяме тес-

Питка

Пиле с гъби
Продукти

1кг пилешки гърди
250 грама гъби
3-4моркова
1 глава лук
3домата
100мл бяло вино
50мл олио
1лъжица брашно
сол
черен пипер

 НачиН На ПриготвяНе 

нарязваме на средни по големина парчета 
лука, морковите и гъбите и ги слагаме в за-
гретия с олиото съд, за да запържим за око-
ло 2минути. измитото пилешко месо накълц-
ваме на хапки и добавяме към зеленчуците. 
разбъркваме в продължение на 2минути, 
след което изсипваме бялото вино, посоля-
ваме на вкус и оставяме за 5минути ястието 
да ври. обелваме доматите, нарязваме ги на 
кубчета и ги прибавяме към почти готовото 
ястие. Готвим всичко още 2-3 минути и по-
ръсваме с лъжица брашно. След още минута 
подправяме с черен пипер и отстраняваме 
готовото ястие от огъня. по желание добавя-
ме  пресни зелени подправки.

тото отново да почине 20-30 минути, намаз-
ваме с жълтъка на 1яйце и печем в загрята до 
1800 фурна. Като извадим изпечената пита, 
още докато е гореща я намазваме отгоре с 
бучка чисто масло.

препоръчвам ви да използвате – „polohrubá 
mouka“ – с този тип брашно резултатът е отли-
чен.
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130 години от рождението му
Поет, преводач, драматург и дипломат, 
заедно с Пейо Яворов родоначалник 
на българския символизъм.

130 години от рождението му
Изтъкнат художник, едно от най-голе-
мите имена в българската живопис.

 ГодИшнИнИ 

Владимир Димитров Поппетров – Майстора
(1882 - 1960)

Теодор Траянов
(1882 – 1945)

Роден е в с. Флорош в семейството 
на бежанци от Македония. През 
1889 г. семейството му се преселва 

в Кюстендил, където Майстора завършва 
прогимназия. От 1895 г. той сменя някол-
ко професии, като през свободното си 
време постоянно рисува, докато накрая 
талантът му е забелязан. Със събрани от 
съгражданите му средства той заминава 
да учи в София в Държавното рисувално 
училище (днес Национална художествена 
академия). Един от преподавателите му 
там е и Иван Мърквичка.

Първоначалните творби на Майсто-
ра са главно портрети и пейзажи („На 
селската чешма”, „Пладнуващо стадо”). 
По време на Балканската и Първата све-

товна война той се изявява като военен 
художник, отразявайки живота на бъл-
гарските войници на фронта („Ранени”, 
„По Беласица”, „Завръщане от фронта”  
и др.) По-късно, след войната, се утвърж-
дава като творец, отхвърлящ академизма 
в изобразителното изкуство. Известно 
време работи в Италия, а от 1924 до 1951 
г. живее постоянно в кюстендилското село 
Шишковци. През този период главната 
тема в творбите му е свързана с хората  
и природата в този край: „Моми”, „Цвет-
ница”, „Девойка от Кюстендилско”, „Же-
твари на обяд”, „Копачки” и др.

„Аз свързвам при всяка идея човека с 
Вселената, която трепти от радост и взе-
ма участие във всичко, което той прави 
– казва Майстора. – Каквато и идея да 
третирам, третирам вечния живот. Може 
и само цвете да рисувам, но да отразиш 
единството на вечния живот, на Вселе-
ната. Това е.”

През годините, Майстора посещава ре-
дица чуждестранни градове – като Париж, 
Лондон, Мюнхен, Виена, Ню Йорк, Рим и 

др. При пътуванията 
си той се запознава 
(през 1923г.) с аме-
риканския меценат 
и колекционер Джон 
Крейн, за когото по договор рисува 4 го-
дини и му оставя около 80 платна. 

Роден е в Пазарджик. Завършва 
Първа мъжка гимназия в София, 
следва във Физико-математиче-

ския факултет на Софийския универси-
тет (1899 – 1900) и във Висшето техни-
ческо училище във Виена (1901 – 1908). 
Дипломира се като архитект. Участва ка-
то доброволец в двете балкански войни 
(1912 – 1913). Заема различни дипломати-
чески длъжности в Българската легация 
във Виена (1914 – 1920) и в Българското 
генерално консулство в Бреслау/Вроцлав 
(1922 – 1923). След завръщането си в Бъл-
гария се отдава изцяло  на литературна 
дейност. Учител в Първа мъжка гимназия 
в София (1926 – 1933).

За пръв път печата стихове през 
1899 г. Първата му стихосбирка, „Regina 
mortua”, представлява типична изява на 
българския символизъм. Сътрудничи 
на множество списания и вестници, 
участва в литературни сборници и анто-
логии. В периода 1922 – 1931 г. е един от 
редакторите на най-голямото българско 
символистично списание „Хиперион”. 
Т.Траянов е ревностен последовател на 
немските философски и литературни 
традиции, той приема символизма пре-
ди всичко като философия. Характерни 
за поезията му са романтичният нюанс 
и мистичните елементи, но също така 
песимизмът, самотата, отчуждението. 
Съществено влияние върху естетиче-
ското му съзряване оказва дългого-
дишното му пребиваване във Виена  
и запознаването му с тукашните кул-
турни среди. Превежда няколко драми 
от У.Шекспир, Ф.Шилер и др., поставя-
ни в Народния театър в София.

Интересен факт е пристрастието на 
поета към шахмата. Още през 1898 г. 

като ученик участва в първото шахмат-
но състезание в България. През 1907 
г. печели първото неофициално репу-
бликанско първенство по шахмат. През 
1931 г. става председател на новоучре-
дения Български шахматен съюз. 

Рубриката подготви: Николай Балчев
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 Галерия 
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Мъченици за вяра
Всяка година, Православната църква на Чешките земи и Словакия припомня 
с литургия и шествие паметта на загиналия през Втората световна война св. 
Горазд, епископ чешки и моравско-силезийски и неговите съратници.

През тази година, по повод кръг-
лата 70-годишнина, събитието 
беше особено тържествено и се 

състоя не само на самата дата - 4 септем-
ври, но и в часа, когато жертвите на фаши-
зма са били разстреляни – 14.35 часа.

Възпоменанието започна в 9.30 ч., 
със света литургия в катедралния храм 
„Св. Св. Кирил и Методий”, където взе-
ха участие и православните свещенници 
отец Пламен Toдоров и отец Констан-
тин  Моравенов.  В 14.35 ч., пред памет-

ника на противофашисткото движение 
в Кобилиси (бившето стрелбище), на 
мястото на мъченическата смърт на 
светеца, бяха поднесени венци и цветя 
и отслужена панихида.

Венец беше поднесен и от името на 
гражданското сдружение „Българска 
православна община в ЧР” и на Бъл-
гарския клуб в Прага.

В 16.00 денят завърши с песнопение 
пред паметната плоча на затвора в Пан-
крац, където са били мъчени. 

 На 2 септември, след кратко и тежко заболяване, на 84-годишна възраст, почина нашият сънародник, Илия Ишивов. 

С извънредните Си качеСтва на добър организатор, той има не-
малка заслуга за сплотяването на българите в Устецкия край. Със своята 
коректност, влияние и разумни думи, винаги е бил в помощ на онези, 
които се обръщаха към него.

След пристигането си в Чехословакия  през 1957 г., на базата на 
подписания договор работи в Pozemní stavby – Chomutov, а по-късно 

в завода за производство на мебели в Ústí – Předlice. Многократно е на-
граждаван за съвестната си и отговорна работа.

илия ишивов беше дългогодишен член на Управителния съвет на 
Клуба и като Председател и Заместник-председател допринесе много за 
пропагандиране на дейността му сред чешката общественост. 

Почивай в мир!

Трите сестри, символи на христи-
янските добродетели, живели по 
времето на император Адриан. 

Животът на майка им, София, бил низ от 
добри дела, която не скривала своята вяра 
и я изповядвала открито. Научавайки за 

Вяра, Надежда и Любов

През тази година, празникът на големите светици съвпадна с откриването на 
учебната година и първия учебен ден. По този повод, гражданско сдружение 
„Българска православна община” откри изложбата, посветена на християнския 
празник, в „Зелената стая” на Българското училище в Прага.

тях, Адриан наредил да му ги доведат, за 
да ги склони да се откажат от вярата си. 
Адриан се възползвал от крехката възраст 
на момичетата и се опитал, чрез заплахи 
и жестоки изтезания, да пречупи тяхната 
силна вяра. Вяра била на 12 години, На-

дежда на 10 години, а Любов на 9 години, 
но и трите упорито отказали да предадат 
своята вяра. Загинали в мъчения за Хрис-
товата вяра. Майка им, София, останала 
жива и погребала дъщерите си на висок 
хълм край Рим. Там останала три дни и 
плачейки благодаряла на Господа. В то-
ва състояние, на четвъртия ден, предала 
душата си на Бога убедена, че отива при 
дъщерите си. Мощите на четирите свети-
ци почиват днес в Елзас, Франция.

Според традицията, на този ден же-
ните раздават питки и плодове за здраве. 
Всеки проявява милосърдие към хората 
в беда, помага се на сиромах и на сираче, 
гостенин не се връща.

Изложбата е пътуваща. След предста-
вянето й в „Зелената стая” на училището, 
тя беше инсталирана и в Българския клуб 
в Прага. Предвижда се, че учениците от 
училището също ще нарисуват картини, 
които постепенно ще бъдат присъединя-
вани към изложбата.

Художниците, чиито творби бяха вклю-
чени в изложбата, са Николай Станев, Лю-
бомир Братованов, Румяна Кратохвилова 
и Силвия Йелинкова-Кръстева. 
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 Галерия 

Първенството се провежда еже-
годно вече над 10 години – през 
тази година се състоя XIV-ото 

издание.
През тази година участваха 24 отбо-

ра, изиграни бяха 64 срещи. Победител 
стана екипът на Канада, следват го от-
борите на нигерийците и молдавците. 

Цветан Стоянов, с личен треньор 
Живко Жеков, стана шампион 
при момчетата до 8 години. Той 

спечели златния медал на първенството, 
след като събра 7,5 от максималните 9 точ-
ки. До европейската титла момчето стига 
с победа в последния кръг срещу лидера в 
класирането преди двубоя, Дмитрий Цой, 
Русия. Детето споделя, че тази партия е 
била най-трудна и е било необходимо да 
се концентрира максимално през цялото 
време на играта, продължила повече от 
час.

Първите си стъпки в шахмата Цветан 
прави в родния си Казанлък, ненавършил 
още 5 години. „Цецко се запали по шах-

Никакви ви няма, фенове!

На 23 юни, на стадион „Дукла” в Прага, се проведе Първенството на 
националните малцинства за купата на заместник-председателя на Сената, 
Алена Гайдушкова. Нашият отбор се класира на седми място.

Най-добър голмайстор е Евгений Гри-
геориану, Молдавия, с 10 гола. Най-до-
бър вратар – Le Huy Hiep от отбора на 
виетнамците. Купата за Fair-play печелят 
молдавците.

Български екип участва в първен-
ството от самото начало. Българската 
организация е една от инициаторите 

Българче стана шампион  
на Европейското по шахмат
От 16 до 26 август, в TOP HOTEL в Прага, се състоя Европейско първенство 
по шахмат за деца и юноши, който протече под патронажа на Бохуслав 
Свобода, приматор на Прага. Участие взеха 1173 състезатели от 46 страни. 
Шампионатът беше разделен на девет кръга и шест възрастови групи (до 8, 
10, 12, 14, 16 и 18 години). България си тръгна от първенството с два медала: 
злато за Цветан Стоянов и бронз за Нургюл Салимова.

мата от неговия баща, който беше изтег-
лил една шахматна програмка – споделя 
майка му Милена. – Докато си играеше с 
количките по земята, започна да остава 
по-дълго време при баща си, научи се да 
мести фигурките и потърсихме клуб, в 
който да продължи да се развива.”

Всеки ден 8-годишното момче прави 
4-часова задължителна тренировка, по 
време на която решава над 10 теоретич-
ни задачи и се разхожда из детската си 
стая, тапетирана не с герои от приказки 
и филми, а с листове, изпъстрени с ходове 
на фигурите по черно-белите квадрати. 
„Сицилианска защита” и „Моите грешки” 
са на централно място в детската обител, 

където е трудно да се разминеш от дъс-
ката, купите, медалите и многото папки, 
в които с все още несръчен почерк си е 
водил записки от партиите, играни срещу 
конкуренти на негова и на много по-го-
ляма възраст.

Обещаващият шахматист казва, че не-
зависимо какъв шах играе, любимото му 
време в партиите е в средата на играта, 
където „има най много размени, стават 
различни други неща.”

Като всички деца и европейският шам-
пион има своите любими занимания – ка-
то например да реди пъзела „Бомбадиров-
ката над Алжир”, закупен с първите пари, 
спечелени от състезание.

Заедно с уроците през новата учебна 
година, малкият шампион ще се готви 
за световното първенство по шахмат за 
деца, което ще се проведе през ноември 
в Марибор. 

за създаване на първенството. През 
последните години нашето малцин-
ство беше представяно от отбора на 
Българския клуб в Оломоуц. Най-го-
лемият им успех беше първото място 
през 2005 г. През тази година бяхме 
представени от „пражани”. Стигнахме 
до четвъртфинала и се класирахме на 
седмо място. С малко късмет (или под-
крепа на феновете) можеше да стигнем 
до полуфинала.

Задача за феновете догодина: повече 
подкрепа, знамена и вувузели. 
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Наистина беше красавица – хвана ми окото, 
още като се зададе откъм шосето. Висока, 
слаба, руса... На такива съм чувал да им ви-
кат „фешънки“... Стъпваше по нажежения 
пясък, сякаш е на модно дефиле. Лекият бриз 

развяваше къдриците й като в рекламен клип. Все едно, че бе 
дошла да стане част от лукса на многозвезден хотел. Веднага 
реших, че е сбъркала адреса – хубавици манекенски тип не 
идват на нашия занемарен къмпинг. Къмпинг без удобства 
и топла вода, който бе пред затваряне. Скоро тук щяха да 
дойдат багерите и булдозерите. На мястото на нашите палат-
ки догодина ще се издигне поредният многозвезден хотел... 
Хотел с бъбрековиден басейн, около който ще се изтягат 
върху шезлонги красавици с безупречни тела. Но това ще 
бъде следващото лято... Тая мацка май е малко подранила.

Това си помислих, докато зяпах новодошлата и едно-
временно с това раздавах картите. В тоя горещ следобед 
убивахме скуката с игра на карти под тентата, като вместо 
„всичко коз“ казвахме „Хамбургер шпорт ферайн“, а вместо 
„без коз“ – „Борусия Мьонхенгладбах“... Защо ли? Ами ей 
така, за по-интересно...

Спящата красавица
– Борусия... – беше почнал да казва Теодоси, но изведнъж 

се спря. – Я, Лили!
Метна картите и скочи да я посрещне. Не само пое мал-

ката раничката от рамото й, но дори я прегърна и я целуна 
по бузата.

Това ни накара да подсвирнем като некултурни кибици. 
Зад гърба си Теодоси ни направи неприличен жест с ръка, а с 
другата си ръка прегърна мацката през кръста и я поведе към 
Гюнтер. Този Гюнтер всъщност беше кемпер – камион с кара-
вана. Теодоси го беше взел втора ръка от Германия и затова го 
беше кръстил с немско име. От своя страна Гюнтер му осигу-
ряваше всички удобства – баня, химическа тоалетна и газова 
печка. А Теодоси говореше за него като за верен приятел.

Аз пък смятах, че Гюнтер е вещ, а не приятел. По принцип 
съм против вещите и против разговорите за тях. Почне ли 
някой да ми говори за коли или апартаменти, за телевизори, 
мобилни телефони или маркови дрехи, ушите ми сами се 
затварят и заживявам като в ням филм. Затова на къмпинга 
се чувствам най-добре – тук човек няма нужда от предмети 
около себе си. Няма нужда от нищо. Само от едни гащета, 
а може и без тях...

 БиБлиотека 

– Не е това, което си мислите! – рече Теодоси, като се 
върна. – Лили ми е братовчедка... Дошла е от Америка. Неин 
познат я докарал от София и ще остане при мен няколко 
дни...

Веднага ни събра вниманието. Цялата компания налетя 
на клюката като ято любопитни свраки. Теодоси си забърка 
джин с тоник и взе да разказва, че братовчедка му е завър-
шила икономика в престижен университет и сега работи в 
голяма компания. Офисът й бил насред Ню Йорк, в Манха-
тън. Като спомена нещо за заплатата й, той не каза цифра, 
а просто вдигна глава към небето и подсвирна.

– Затова ризата й беше „Долче и Габана“ – каза приятел-
ката на скулптора Желязко. – Струва майка си и баща си...

– А джинсите й видяхте ли... – обади се Мария, жената 
на Крум, – уж скъсани, а етикетът им беше „Джанфранко 
Фере“...

Тук ушите ми се запушиха, както става винаги, щом 
разговорът тръгне в такава посока. Станах от мястото си и 
тръгнах към морето. Заплувах навътре и когато достатъчно 
се отдалечих от брега, се обърнах по гръб във водата... От-
пуснах се и се замислих от колко много неща нямам нужда 
в такъв един следобед... Сетих се за прочетеното оня ден. 
Докато играехме карти и записвах резултата върху парче 
вестник, погледът ми бе привлечен от някаква дописка 
за германски милионер. Тоя милио-
нер притежавал фабрики в Тайланд и 
Филипините и над хиляда работници. 
Имал къщи, басейни, коли... Един ден 
катастрофирал с ягуара си. Отървал се 
без драскотина, но три дни не излязъл 
от къщи. Само мислил. После разпродал 
всичко и раздал парите на работниците 
си. За себе си запазил само четири пред-
мета – килимче за молитви, паничка за 
ориз, кибрит и фенерче. С тези четири 
предмета заминал за Тайланд, където 
станал монах в будистки манастир. След 
дванайсет години се върнал в Германия 
с обръсната глава и оранжева роба само 
да каже на близките си, че е намерил смисъла на живота...

Честно да си кажа, ужасно му завидях на тоя германец, че 
има само четири предмета. Де да можех и аз така да подредя 
живота си...

Когато излязох на брега, разговорът на компанията про-
дължаваше да се върти около новодошлата красавица. Само 
нея никаква я нямаше.

– Спи! – каза Теодоси. – Каза, че има нужда от сън...
– Сигурно капитализмът много я е изтощил – подхвърли 

иронично скулпторът Желязко и си забърка нова доза джин 
с тоник. – Много е спяща тая красавица...

– Дали не чака някой принц да я целуне... – засмя се 
Николай.

– Може ли аз да съм принцът, дето ще я събуди... – напери 
се Желязко, а приятелката му го изгледа с досада. Бяха заедно 
от дълги години и тя не се връзваше на приказките му.

Спящата красавица влезе в Гюнтер и повече не излезе. 
През това време животът на къмпинга си течеше нормал-
но в шеги и закачки – през деня вадехме миди и ловяхме 
риба, а вечер спретвахме шумен купон с песни и танци на 

народите. Беше началото на септември и палатките около 
нас оредяваха. След седмица-две трябваше да се вдигаме и 
ние, за да освободим терена за булдозерите. Затова лакомо 
поглъщахме с кожата си слънчевите лъчи, а със сетивата си 
оная свобода, която може да ти даде само къмпингът.

– Какво ще правим догодина? – все се сещаше някой в 
разгара на веселбата и моментално ставахме сериозни. – Да 
вървим на север, към Каварна...

Започваха спорове – някой казваше, че и на север към 
Каварна вече е застроено, друг предлагаше да се скрием в 
гънките на Стара планина – там някъде около нос Емине 
имало все още безлюдни заливи. А Теодоси направо беше 
решил, че догодина ще се метне на Гюнтер и ще отпраши 
към Гърция. Там плажовете били чисти и нямало нагъсто 
хотелски вериги...

В такива моменти разбирах, че сме като роби, оковани 
като във вериги. Хотелски вериги... На север или на юг от тях 
вече няма къде да мръднеш по морския бряг. Но не можех 
да разкъсам веригите на робството, нищо друго не можех да 
направя, освен да си сипя голяма доза джин с тоник... После 
още една... Джинът, както казваше и скулпторът Желязко, е 
нашият единствен освободител.

... Събуди ме изгревът. Червеното око на слънцето излиза-
ше над хоризонта. Погледнах го и ми се стори, че ми намиг-

на. В смисъл: к’во направи ти снощи? 
Тежестта в главата ми отвърна, че май 
съм прекалил с тоника...

В такива сутрини помага единствено 
синият гьол. Обух си банските и тръг-
нах към морето. Но там вече имаше 
някой.

Спящата красавица се беше събуди-
ла след две денонощия сън и топеше във 
водата безупречното си тяло. Погледна 
към мен и ми се усмихна. Влязох след 
нея и плувахме заедно далеч навътре.

– Тук е прекрасно! – каза Лили, кога-
то излязохме на брега. Думите й проз-
вучаха естествено, а не превзето.

– Ти още нищо не си видяла! – казах й аз, а после я из-
чаках да облече сухи дрехи – обикновена тениска и къси 
панталони – и я поканих на разходка по моите любими 
места наоколо.

Тя кимна за съгласие.
Беше ведро септемврийско утро, свежо и някак шеметно. 

Високо в небето по пътя, наречен „Вия Понтика“, се носеха 
птичи ята, поели от север към юг. Ниско в краката ни под-
скачаха безгрижни скакалци и сякаш в наша чест изнасяха 
концерт. Морето блестеше като покрито със станиол. Хванах 
Лили за ръка и я поведох по стръмните пътеки край брега. 
На моменти тя възкликваше от възторг или от страх, щом 
зърнеше прибоят да се пени в краката ни. Помогнах й да 
слезем до един закътан залив, покрит със ситни камъчета, 
найлонови пликчета и пластмасови бутилки.

– Защо хората са толкова малоумни? – попита и почна да 
събира боклука на купчина, без да се бои, че ще си развали 
маникюра.

Разчистихме терена и седнахме един до друг. Взех да я 
разпитвам за Ню Йорк и за работата й във фирмата. Отклони 

Хванах Лили  
за ръка и я поведох  
по стрмните пътеки 

край брега.

Автор: Михаил Вешим
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разговора от Манхатън и го върна към морето, къмпинга 
и днешния септемврийски ден. Казах й, че това място ми е 
любимо...

– И на мен ми харесва – каза тя.
– Какво харесваш още? – попитах.
– Да спя... – каза тя. – И да сънувам... Но от работа нямам 

възможност. Връщам се вкъщи уморена, спя малко и нищо 
не сънувам...

Тогава й разказах за германския милионер и неговите 
четири предмета. Историята силно я впечатли.

– Никога няма да мога така – каза и се загледа в бляскавата 
повърхност на морето. – Само четири предмета...

– На къмпинга човек може и с по-малко... – отвърнах й 
аз.

– Завиждам ви... – промълви тя, загледана някъде към 
хоризонта.

В тоя момент усетих, че това момиче не е префърцунена 
глезла или кариеристка в бизнеса. Почувствах я като една 
от нас, като част от компанията. Стана ми страхотно близка, 
а се бяхме запознали преди час. Прииска ми се да я целуна 
и сигурно щях да го направя, ако над нас не бяха се чули 
викове и грозни псувни.

Погледнахме нагоре. Над главите ни двама местни идиоти 
уточняваха границата на спорен имот. Неотдавна хората 
от околността бяха получили обратно земите на дедите и 
бащите си и сега се готвеха да ги разпродадат за космически 
суми.

– Да си тръгваме! – каза Лили.
Върнахме се в къмпинга хванати за 

ръце. И толкоз. Тя си събра багажа, а 
братовчед й Теодоси щеше да я откара 
до Созопол, откъде да вземе автобуса за 
София. На следващия ден беше полетът 
й за Ню Йорк.

– Във вторник сутрин – каза ми, 
преди да се качи в кабината на Гюнтер, – трябва да съм на 
работа...

На къмпинга дните нямат никакво значение. Но щом 
дойде вторник, аз се сетих за нея. Представих си я като биз-
нес дама от филмите – в стилен костюм от известна марка 
да трака с високи токчета по лъснат коридор и да влиза в 
заседателна зала, където ще се говори за милиони долари. 
Мислех си дали ще може да се съсредоточи върху цифрите 
или вниманието й ще скочи като безгрижен скакалец, за да се 
върне няколко дни назад към оня залив, където седяхме един 
до друг и гледахме блестящата повърхност на морето...

Михаил ВешиМ е роден в София 
на 17 септември 1960 г. Завършва 
журналистика в Софийския уни-
верситет. от 1982 г. работи в хумо-
ристичния в. „Стършел“, на който в 
момента е главен редактор. автор 
е на хиляди фейлетони, на стотици 
разкази, хумористични спектакли, 
радиопиеси и сценарии за телеви-
зионни програми. има издадени 

десетина книги, между които „ав-
стрийците идват“, „и преди, и сега“, 
„елате в страната на „арда“, „край на 
цитата“ и др.

През 2008 г. издателство „Сиела” 
публикува романа му „английският 
съсед“. За него е номиниран за ев-
ропейската награда за литература, 
като той е единственият автор от 
Югоизточна европа. По „английският 

съсед“ е заснет и излъчен сериал с 
участието на Бен крос.

издателство „Сиела” издава и други 
негови книги – „Смях в залата“ (2008) 
и „Стари хипари“ (2009), „Нашингтон” 
(2010), „Повелителят на осите” (2011), 
които се радват на голям читателски 
интерес.  Негови разкази и фейлетони 
са превеждани на различни езици, за 
да разсмиват други страни и народи.
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Иначе вторникът минаваше като всеки обикновен ден – 
сутринта плувах и карах сърф, преди обяд хвърлихме едни 
карти, а към два часа тръгнахме с Теодоси към кръчмето 
капанче, за да пием бира. Като никога там се бяха скупчи-

ли доста хора и зяпаха телевизора в 
пълно мълчание. И ние погледнахме 
към екрана. Видях два небостъргача, 
единият пушеше по средата, обхванат 
от пожар... Камерата проследи някакво 
самолетче, което приближаваше към 
другия небостъргач. Без да се отклони, 

самолетчето се заби право в сградата и лумнаха пламъци... 
Беше 11 септември 2001-ва – това показваше календарът, 
закачен над бара.

Когато видя какво се случи, Теодоси стана бял като бялата 
си фланелка.

– Лили – каза той... – Лили работи в Световния търговски 
център...

...По-късно се разбра, че братовчедка му е имала късмет. 
Тази сутрин, първата сутрин след отпуската, се успала и 
закъсняла за работа...

Сигурно е сънувала къмпинга... 

 БиБлиотека 

Гладенето е особен 
вид мачкане.

Г. БонеВ, едиН Приятел
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От 1 юни, в сайта NETCINEMA.
BG вървят премиерно два фил-
ма на режисьора Ясен Григоров 

– „Дървеното езеро” и „Малък-голям”. 
Те са реализирани като „независими” 
филми, без държавна субсидия, благо-
дарение на усилията и ентусиазма на 
Ясен и неговия екип. И двата филма са 
в така наречения стил „мокюментари” 
– игрални филми, които изглеждат като 
документални.

„Малък-голям” беше представен ми-
налата година на Фестивала на българ-
ския игрален филм „Златна роза” във 

Новите премиери в netcinema.bg
Варна и получи Наградата на критиката. 
Музикален филм, смесващ несъвместими 
стилове на фона на живия разговор меж-
ду членовете на разпаднала се трашметъл 
група. Звездата Деси Слава преплита ис-
торията си с тази на трашърите, разкри-
вайки връзката си с член на групата. Във 
филма участват и Група X, Melekh, Sisters 
of Radomir, Past Redemption, Boris Red, 
Jasmine Whale, Гергана и Румен Маказ-
чиеви, Дует Дворжак, 17.XII.

„Дървеното езеро” (2009 г.) е дебют-
ният филм на Ясен Григоров, който също 
е селектиран за фестивала „Златна роза”. 

В него един кастинг режисьор търси „но-
ва звезда” като задава на кандитатите 
трудни и неочаквани въпроси, предиз-
виква ги и им поставя капани.

Филмите, които можете да гледате 
в NETCINEMA.BG, са платени. Сред 
възможностите фигурират игралните 
„Лора от сутрин до вечер”, „Стъпки в 
пясъка”, „Love.net”, „Подслон”, „Дзифт” 
и „Дървеното езеро”. Сред документал-
ните са „Георги и пеперудите”, „Манчес-
тър Юнайтед от Свищов”, „Отец Иван и 
неговите деца”, „Куба е музика”, „Шоуто 
продължава” и др. 
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Метрото стигна до НДК

На 31 август, в София беше открит 
нов лъч на метрото. Присъства-
ха председателят на Европей-

ската комисия, Жозе Мануел Барозу  
и премиерът на България, Бойко Бори-
сов. Заедно с президента на страната, 
Росен Плевнелиев и столичния кмет, 
Йорданка Фандъкова, присъства почти 
цялото ръководство на държавата.

Линията свързва столичните квар-
тали „Обеля” и „Лозенец”. Минава на 

40 метра под земята, през античен град 
и два противоатомни комунистически 
бункера. Дължината на отсечката е близо 
единайсет километра, станциите са съ-
що единайсет. При станция „Сердика” 
има подземен тунел, чрез който се прави 
връзката с първата линия на метрото.

Очаква се линията да превозва около 
130 000 пътници дневно. По линията ще се 
движат 18 нови влака средно през пет ми-
нути. Мотрисите са енергоспестяващи.

Строежът на лъча струва 425 млн. 
евро. Финансирането се осигурява от 
европейските структурни фондове, заем 
от Европейската инвестиционна банка, 
държавния и общинския бюджет.

Цената на билета е без промяна – 
един лев.

България преговаря с ЕК да одобри 
финансиране и на следващите отсечки. 
Строежът трябва да започне през есента и 
последната спирка да бъде на летището. 
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