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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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20 pоден глас

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.




