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Със своето присъствие, офици-
алните чешки институции бяха 
представени от: Алберт Кубища, 

председател на Комисията към Съвета 
на Прага за националните малцинства, 
Вацлав Новотни, кметски съветник и 
Михал Стехлик, декан на Философския 
факултет на Карловия университет в 
Прага.

Конференцията, която през тази го-
дина се състоя в рамките на един ден, 
беше разделена в два блока: „Много-
национална Чехословакия в годините 
1919 – 1938”, с партньор Философския 
факултет и „Националните малцинства 
като социологичен и културен фено-
мен”, с партньор Дома на малцинствата 
в Прага.

Значимостта, която Кметството 
отдава на Конференцията пролича в 
избраното за провеждането й място 
– пищната Мраморна зала на велико-
лепния бароков двореца Клам-Галас в 
центъра на Прага. Официалната вечер 
пък протече в резиденцията на Пражко-
то кметство в Градската библиотека.

Необходим е представител! – 
заявява Пражкото кметство

В Деня на човешките права, 10 декември, се 
проведе 12-ото издание на Конференцията 
на националните малцинства под надслов 
„Националните малцинства – история, 
настояще и бъдеще”. Организатор на събитието 
е Пражкото кметство, партнираха му Домът 
на малцинствата в Прага и Философският 
факултет на Карловия университет.

Текст и снимки: 
Ели Мандажиева

За значението, което Пражкото 
кметство отдава на Конференцията, 
попитахме както Алберт Кубища, така 
и Вацлав Новотни.

„Мисля – сподели Алберт Кубища, 
– че най-важна е възможността, която 
участниците имат да обменят мнения 
и опит. Според мен основният принос 
е във възможността присъстващите да 
се срещнат, да се запознаят и да разго-
варят – тук и сега. От тази гледна точка 
смятам за важни както рефератите и 
изказванията, така и кафе-паузите.”

„Смятам – каза Вацлав Новотни, – 
че най-важното за Конференцията е 
да стигне до приложими заключения. 
Тъй като присъстват представители 
от всички малцинства, именно тук е 
платформата, където могат да бъдат 
формулирани позиции, мнения и ис-
кания. Подобни заключения ще бъдат 
важни, защото ще бъдат произнесени 
от силен глас – а той е силен, защото е 
общ. Ако подобни заключения бъдат 
приети – градската управа има база за 
работа.”

Кой е най-актуалният за решаване 
въпрос в днешно време сред национал-
ните малцинства? Според двамата, това 
е обединението вътре в малцинствата 
– като подчертаха, че нямат предвид 
конкретно малцинство.

Според Алберт Кубища, всяко мал-
цинство е изградено от множество фор-
мации – културни общества, сдружения 
и други. За доброто сътрудничество на 
всяко едно малцинство с институциите 
е необходимо да има единно мнение по 
въпроса кой ще бъде неговият гово-
рител. „За да има резултатна дейност 
трябва да има човек, който да говори, 
от името на малцинството.”

Вацлав Новотни изцяло подкрепи 
думите на колегата си. „Разцеплението 
вътре в малцинствата ги прави трудно 
четими за градската управа – каза и до-
пълни. – Какво може да направи градът 
за малцинствата? Да изгражда условия 
и да търси финансови източници. А 
какво следва да направят малцинства-
та? Да намерят начин да формулират и 
предадат исканията си.”

„Прага винаги е била кръстопът 
на народи и националности – каза в 
уводните си думи Михал Стехлик. – 
Бих допълнил, че, освен това, днес е и 
кръстопът на идеи и мнения по въпроса 
в каква насока да продължи взаимо-
действието с малцинствата. Смятам, че 
днешният ден трябва да бъде инспира-
ция в умението ни да водим диалог. Без 
диалог няма решение. Много бих искал 
Прага да бъде пример в работата си с 
малцинствата.” 
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Първият договор, подписан 
в Българското посолство, 
беше Меморандум за раз-
бирателство между Чеш-
ката конфедерация на 

промишлеността и българската Изпълни-
телна агенция за насърчаване на малките 
и средни предприятия. Меморандума под-
писаха Мариана Велкова, изпълнителен 
директор на Агенцията и Ярослав Ханак, 
президент на Конфедерацията.

Другият важен документ, Протокол от 
седмото заседание на смесената чешко-
българска работна група за икономическо 
сътрудничество. Документът подписаха 
Иво Маринов, заместник-министър на 
икономиката, енергетиката и туризма на 
България и Милан Ховорка, заместник-
министър на промишлеността и търго-
вията на Чехия.

„Целта на днешния форум – сподели 
Мариана Велкова, – е да маркира приори-
тетите в бъдещото развитие на търговски-
те отношения между България и Чехия. 
Целта на меморандума е да подпомог-

Да работим не с  
милиони, а с милиарди

На 26 ноември, в Българското посолство в Прага бяха подписани два 
документа, които следва да подкрепят развитието на търговските 
отношения между Чехия и България. За целта, от България пристигна 
делегация от Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма, представители на българската Изпълнителна агенция за 
насърчаване на малките и средни предприятия и представители на 
български фирми. Партньор беше Българо-чешката търговска камара.

нем малките и средни предприятия при 
установяване на тясно сътрудничество, 
създаване на смесени предприятия, реа-
лизиране на по-голям износ и инвестиции 
към България.”

Надежди за конкретни резултати 
Мариана Велкова влага в предстоящия 
на следващия ден Бизнесфорум в хо-
тел „Ялта”. „За участие в него водим 16 
български фирми от няколко основни 
сектора: строителство, пречиствателни 
станции, производство на химикали и 
торове за селското стопанство. От чеш-
ка страна имаме заявки за срещи от 30 
фирми. Надяваме се да се осъществят 
ползотворни бизнес контакти, които 
да доведат до сключване на договори 
и конкретни резултати. Така, стъпка 
по стъпка се надявам да разширим съ-
трудничеството между двете страни, да 
обърнем отрицателното търговско салдо 
по отношение на България и да работим 
не с милиони, а с милиарди.”

Предпоставки за връзки между Бълга-
рия и Чехия има много. „От една страна 

са историческите предпоставки, а от дру-
га – икономическата криза, която също 
носи общи проблеми. Важното е, че и от 
двете страни има положителна нагласа 
и желание за сътрудничество не само 
по време на официални срещи. Идеята 
е двете страни да контактуват не само 
на официално ниво, а и на оперативно и 
експертно, всеки път, когато има въпрос 
за решаване, за да могат да реагират сво-
евременно и адекватно.”

Според Александър Шопов, старши 
експерт в Изпълнителна агенция за на-
сърчаване на малките и средни предпри-
ятия, реалните резултати се очакват поне 
след половин година. „Участниците в биз-
несфорума имат възможност да създадат 
контакти, да се ориентират в обстановка-
та, да установят какъв тип сътрудничест-
во ги интересува, дори да сключат договор 
– което зависи от предварителната им 
подготовка. Целта на организираната от 
нас днес търговска мисия е запознаване с 
традициите, проучване на пазара и създа-
ване на базови контакти, което да доведе 
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до по-лесна връзка между българските и 
чешките фирми.”

На следващия ден, 27 ноември, в хотел 
„Ялта” се проведе бизнесфорум. От бъл-
гарска страна участваха 16 фирми, без 
връзка с чешкия пазар, но с желание да 
осъществят контакт.

„Голяма част от българските участни-
ци в днешния форум са от строителство-
то – каза Александър Шопов. – Много 
сериозен интерес проявяват към сътруд-
ничество на смесени компании за общи 
проекти в България и Чехия, като подиз-
пълнители или като консорциум, за из-
пълнение на по-големи инфраструктурни 
проекти, като магистрали, за което като 
малки предприятия, каквито са те, не им 
стига капацитетът. Може би и проекти с 
европейско финансиране.”

С каква нагласа идват представителите 
на отделните фирми?

„Фирмата ни е семейна, занимава се с 
производство, търговия и дистрибуция 
на изделия, които се използват в стро-
ителството – каза Евелина Димитрова 
от фирма „Жоди”. – Произвеждаме по-
мощни материали от типа на метални 
скелета, кофражни изделия, изделия за 
обезопасяване на строежа и др. Търсим 
дистрибутор, чешка фирма, с която да 
работим на чешкия пазар. В Чехия про-

тичат редица проекти за реновиране на 
сгради, за подмяна на дограма, изола-
ции и т.н. Имаме специално създадени 
скелета точно с тази насоченост, т.е. за 
леки операции, които са изключително 
конкурентни и смятаме, че продукцията 
ни ще бъде конкурентна на чешкия пазар 
– като цена, като гъвкавост и като начин 
на работа.”

„Занимаваме се предимно с довърши-
телни работи – сподели Сашо Станков от 
фирма „Проектстрой”. – Търсим контакти 
в областта на промишленото строител-
ство. Фирмата е създадена преди 20 го-
дини и, за щастие, все още сме на пазара. 
В Чехия има перспективи за работа, тъй 
като има развито строителство и про-
мишленост.”

„Ние сме търговска фирма, която тър-
гува с каучуци и материали за каучукова-
та промишленост – каза Пепа Георгиева, 
фирма „Самоходов”. – Надяваме се да 
намерим клиенти за нашите суровини. 
Те са руски и знаем, че Чехия ги купува. 
Не знаем за друга българска фирма, която 
да ги внася.”

„Занимаваме се с консултантска дей-
ност – сподели Мария Велчева от „Бул-
строй контрол инженеринг АД”. – Искаме 
да осъществим контакти с фирми, които 
искат да стъпят на българския пазар. Мо-
жем да им осигурим представителство, 

да им бъдем полезни с информация за 
големи търгове по европейски проекти, 
които предстоят да се осъществяват и 
съобразно тяхната дейност и интереси 
да им съдействаме за участие в такива 
търгове.”

Фирма „Бела” произвежда селскосто-
панска техника – прикачен селскостопан-
ски инвентар. „Търсим нови пазари – каза 
нейният представител, Галина Стефанова, 
– големи фирми, които продават селско-
стопанска техника.” Има ли инженери във 
фирмата? „Няма. Баща ми е със средно 
техническо образование. Аз исках, но не 
ми провървя математиката. Мисля обаче, 
че с времето човек се учи. Започнах във 
фирмата с чертане и с времето се научих, 
това също е възможно, когато човек има 
желание, непостижими неща няма. Фир-
мата като цяло се развива – бавно, наисти-
на, но се надяваме да продължим.” Чехия 
първият задграничен пазар ли ще бъде? 
„Досега сме работили с Турция и Гърция, 
но продаваме предимно на българския 
пазар. И смятам, че така е правилно. Също 
така пазаруваме в България, опитваме се 
да подкрепяме родното производство. 
Всички знаем каква е ситуацията в Бълга-
рия – безработица. Добре е да се създават 
нови работни места и няма смисъл да ку-
пуваме отвън онова, което имаме у дома. 
Обичам си страната и я харесвам.” 

Коледен концерт в Българското посолство

На 30 ноември, в 
Българското посолство 
в Прага, се състоя 
Коледен концерт, който 
изнесе младото „Trio 
Appassionato” от България.

Концертът организираха Българ-
ското посолство и Българският 
културен институт, партньор бе-

ше Чешкото радио. В Огледалната зала 
на Посолството зазвучаха творби на Луд-
виг ван Бетховен, Георги Златев-Черкин 
и Бедржих Сметана. Присъстващите, с 
уводни думи поздрави Горяна Ленко-

ва, временно управляващ Българското 
посолство.

Коледното настроение внесоха не само 
творбите на големите композитори, но 
и изпълнителите – младото българско 
„Trio Appassionato”, абсолютен победител 
в тазгодишното 46-то издание на Между-
народния радиоконкурс за млади изпъл-
нители, “Concertino Praga”, организиран 
от Чешкото радио.

„Trio Appassionato” е основано през 
2009 г. под ръководството на Даниела 
Черпокова-Николаева, преподавател в 
Националното музикално училище „Лю-
бомир Пипков” в София. Негови членове 
са Росен Гамев (цигулка), Пенка Петкова 
(виолончело) и Йоана Ламбрева (пиано). 
И тримата са родени през 1994 г. От само-
то си създаване, изпълненията на триото 
са на високо равнище и печели конкурси 
в България и зад граница.

Росен Гамев нямаше възможност да 
присъства и за концерта мястото му зае 
Елица Янчева. 
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Звезден стил  
с марка „България”

От доста време, в гардеробите и колекциите от бижута на 
българския елит, заемат заслужено място творби на български 
дизайнери. Един от първите, завладяващи родния пазар, е Светлозар 
Пармаков. На 12 декември той представи уникалните си произведения 
– от областта на ръчно декорирания порцелан и ювелирното 
майсторство – в Българския културен институт в Прага.

Светлозар Пармаков е ро-
ден в град Исперих. За-
вършил е Национална-
та академия за изящни 
изкуства в София, спе-

циалност „Керамика”. Първоначал-
но работи като дизайнер в завода за 
фаянсови и подови плочки „Хан Ас-
парух”, а по-късно създава собствено 
ателие за художествен порцелан. От 
1997 г. е член на Съюза на българските 
художници. Има изложби в известни 
български галерии и в чужбина. Про-
изведенията му се купуват от ценители 
по цял свят.

„Творбите му са едновременно на-
ситени – и лаконични, забавни – и пре-
мерени, изящно крехки – и солидни, и 
прекрасно се вписват в съвременния 
интериор – каза на вернисажа Галина 
Тодорова, директор на Института. – А 
ключът към подкупващото въздействие 
на порцелановите му съдове се крие в 
подхода към играта с геометрични моти-
ви и в свободата, с която композира.”

Ръчно декориран порцелан  
по уникална технология.
 „Техниката, с която работя, няма аналог 
– казва Светлозар Пармаков. – Уникал-

Текст: Ели Мандажиева
Снимки: архив  

на Светлозар Пармаков

ното е в това, че гравирам върху суров 
порцелан. Общоприетият принцип е да 
се отлее, изпече, глазира с бяла глазура 
и след това да се рисува. Аз – както се 
пошегувах веднъж – скъсявам процеса 
и рисувам върху самия порцелан. След 
това го изпичам на много висок градус, 
който го превръща в стъкло. Тогава на-
лагам върху него колоидно разтворени 
метали – сребро, злато, платина и други. 
По същество това е реплика на витража, 
на стъклописа върху порцелан.”

Светлозар Пармаков създава ав-
торски произведения, в които всички 
хрумвания са негови. Нетрадиционна е 
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и формата на съдовете, която измисля 
в момента. „Понякога от грешки стават 
най-уникалните неща. Когато счупя ня-
кое ръбче – съдът се купува пръв.”

Орнаментиката, с която украсява 
съдовете, също е изцяло авторска. Ин-
тересното – както споделя – е, че където 
и да отиде, хората по цял свят „си я 
познават”. В Ирландия намират нещо 
келтско, а в САЩ – индианско. „Не знам 
каква е. Всеки може да я определи сам. 
За мен тя е християнска, древновизан-
тийска. С годините се развива, всеки 
път добавям нов орнамент и го рису-
вам по различен начин. За съжаление, 
хората, които правят орнаментика, се 
броят на пръсти. Не знам в България 
да има някой друг.”

„Не заимствам. Черпя от фантазията 
си. Сядам и започвам да мисля, без ни-
какви скици и проекти. Не знам какво 
ще направя. Започвам от една черта. 
Създаването на композиция е неверо-
ятна математика.”

Лятна академия до  
Свещарската гробница.
Светлозар Пармаков има три ателиета, 
за да може да работи навсякъде, където 
се намира. Едното е в София, а другите 
две в провинцията.

Едно от ателиетата е във вилата му, 
която се намира близо до Свещарската 
гробница. То е отворено и за туристи и, 
особено през лятото, е пълно с чужде-
нци, които идват да погледнат, да пият 
кафе и да купят нещо за спомен.

Тъй като е открил, че преподаването 
е друга негова тръпка, през лятото ор-
ганизира там Лятна академия, която не 
страда от липса на студенти.

Техническият университет му дава 
възможност да направи докторантура. 
За целта му предоставят ателие, където 
може да прави експерименти с порцелан 
от висока класа, който изисква специ-
ални пещи и много средства.

Лято’2012 в Страсбург.
В биографията му има безброй излож-
би, но в последно време са повече зад 
граница. Последната е в Страсбург. В 
началото на годината участва в конкурс, 
който определя кои художници ще имат 
право да излагат в Съвета на Европа през 
2012 г. Той е един от спечелилите. „Гла-
суваха за мен от цяла Европа без дори 
да ме познават. Това много ме, зарадва, 
накара ме да се почувствам достоен, пъл-
ноценен. Бях там един месец. Изложбата, 
авторска, се състоя в пиковия час, когато 

заседава целият съвет. Отзивите също 
бяха невероятно добри.”

Основният му пазар е в България. 
Има постоянна клиентела, която се раз-
раства. „Реалист съм. Благодарен съм, 
че се издържам от моето хоби. Колко 
хора имат това щастие?”

Бил е атеист. Днес е вярващ.
Казва, че не случайно се занимава с ор-
наментика, тъй като в миналото орна-
ментиката е била създавана в прослава 
на Бог. Орнаментиката е философия и 
математика.

„Като студент бях атеист. Летях висо-
ко. Претендирах колко съм талантлив, 
какво изключително абстрактно изку-
ство създавам и как ще разбия света. 
След това чух един известен наш бого-
слов да казва, застанал пред мои творби: 
„Виж какви бесове рисува това момче!” 
Онази нощ не можах да спя. На другия 
ден го потърсих и той ми отдели целия 
си ден. Разхождахме се в Борисовата гра-
дина и той ми говореше. Не знам какво 
стана, но на другата сутрин се събудих 
повярвал. Бях в четвърти курс и осъзнах, 
че не искам да правя празни неща, а нещо 
смислено и стойностно. Тогава реших, 
че ще се насоча към орнаментиката и тя 
започна да ми се удава с лекота.”

„Оказа се, че плановете, които пра-
вим, нямат нищо общо с това, което 
Господ е наредил за нас. Понякога ми 
се струва, че определено нещо е най-
доброто за мен и когато не ми се удаде – 
жаля. След време обаче ми се дава нещо 
друго и аз осъзнавам, че е по-добро от 
онова, което съм искал. Затова вече не 
правя планове и гледам да съм благода-
рен за това, което ми се случва. И най-
добрата молитва, според мен, която е 
напълно достатъчна е: „Господи, нареди 
ми нещата както тебе е угодно!”

Спомня, си разговора с украинка, 
която се разплакала по време на негова 
изложба в САЩ. „Вас Господ ви обича!” 
– казала. „Господ обича всички!” „Но 
при вас си личи!”. Тогава осъзнал, че 
това носи и голяма отговорност и че 
не славата е целта, а да правим нещо 
смислено и да носим радост на другите. 
„Начинът ни на живот се отразява в 
работите ни. В основата на онова, ко-
ето правя, е желанието ми да радвам 
хората. Целта е да изпитваме радост от 
живота и от това, което ни заобикаля. 
Не обичам да провокирам. Не употре-
бявам тази дума. Смятам, че изкуството 
трябва да е човешко и да радва душата 
на човека.” 

Орнаментиката 
е философия и 
математика.
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Театър в куфар” днес е със-
тавна част от историята 
на Факултета. Създават го 
четирима студенти, които 
нямат търпение да чакат до 

последния курс за да играят – каквато 
е практиката по, онова време. Имената 
им са Владимир Кубичек, днес театрален 
автор и режисьор, Магдалена Рихлико-
ва-Шпергрова, актриса и преподавател 
във Факултета, Яна Алтманова, актри-
са, режисьор и също преподавател във 
Факултета и Зденек Пержина, актьор и 
режисьор. Хрумването им за създаването 
на групата е против правилата на Акаде-
мията, която забранява извънучилищна 
дейност, но успехът, който жънат, ги пре-
връща в нейна гордост. Формацията им 

Пет съдби и куфар
„Четири съдби в куфар” (1967г.) е абсолвентски филм на младия режисьор от 
български произход Илко Дундаков. Разказва за студентска група актьори 
и кукловоди, наречена „Театър в куфар”. На 20 ноември, Българският 
културен институт организира среща на театралите, които днес са 
видни режисьори, актьори и преподаватели там, където са следвали – в 
Театралния факултет на Академията по изящни изкуства в Прага.

се разпада със завършването, когато се 
пръсват по света.

Идеята за срещата в Института  
се ражда случайно.
„Сърфирайки” в интернет, Владимир 
Кубичек попада на информация, че фил-
мът „Четири съдби в куфар” не само още 
съществува, но е бил прожектиран на 
Кинопанорамата на БКИ. Той веднага 
се свързва с Института и пита дали е 
възможно участниците в него да получат 
копие от филма за спомен. Институтът 
откликва и организира мила, ретроспек-
тивна вечер, която без да бъде претенци-
озна запълни залата. Златното гвоздейче 
беше, прожекцията на „Четири съдби в 
куфар”.

Магдалена Рихликова-Шпергрова, за 
съжаление, липсваше. Съпругът й съоб-
щи, че е починала само няколко дни по-
рано. „Очакваше прожекцията с нетър-
пение – сподели той. – Беше завръщане в 
безгрижните студентски години.”

„Театър в куфар”, както става ясно, се 
ражда от характерните за младите хора 
нетърпение, непослушание и жизненост. 
„Искахме да правим нещата по своему, 
да играем по свой начин – споделя и във 
филма Владимир Кубичек. – Направихме 
малка инсценация, а после още пет. Ха-
реса ни. Имахме пряк контакт с децата и 
виждахме реакциите им – което нищо не 
може да замени.”

„Радвахме се на възможността да игра-
ем – казва и Яна Алтманова. – За нас това 

Текст: Ели Мандажиева
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беше игрив протест срещу закостенелите 
правила. Искахме театър, искахме аван-
гардно изкуство – същото, което искат 
всички млади хора. Забавлявахме се стра-
хотно. Бяхме на двайсет, бяхме жизнени, 
щастливи и ентусиазирани.”

Доц. Емил Хавлик, бивш преподавател 
на театралите, създаващ във филма явен 
контрапункт, призна, че днес може само 
да им ръкопляска. „Радвам се, че не се 
обезкуражихте от ужасните ми гримаси 
и приказки.”

„Четиринайсетгодишните винаги смя-
тат родителите си за връх на глупостта. 
Подобни са отношенията между студен-
тите и техните преподаватели – опонира 
му в негова защита Павел Калфус, днес 
сценограф и преподавател в Академия-
та. – Всяко време носи необходимостта 
човек да изрази себе си по нов начин и от 
различна гледна точка. Било е тогава – има 
го и днес. Тези различия съществуват и са 
в реда на нещата.”

Постепенно, срещата прерасна в 
дискусия за времето и театъра въобще.
„Беше много добра школа – казва Яна с 
носталгия. – Със световно име и студенти 
от цял свят. Научихме много. Впослед-
ствие, абсолвентите й основаваха катедри 
по цяла Европа. Когато се срещахме на 
международните фестивали, чувствах, 
че „ни дишат във врата”. Сега се питам 
дали не са ни надминали... Днес, кате-
драта вече не е чисто куклена. Развива 
се по различен път. Не мога да кажа, че 
е по-лош, но е различен. И затова ми е 
мъчно. Алтернативното обучение дава 
на студентите предостатъчно знания – в 
областта на музиката, пластиката и театъ-
ра – за да се реализират. Но съжалявам за 
куклите. Преподавам там вече 30 години 
и продължавам да го правя с желание. 
Надявам се да ми разрешат да преподавам 
там още малко.”

Илко Дундаков, запечатал във филма 
си вечното търсене на младия човек, се 
запознава с групата, посещавайки тяхно 
представление. Харесва ги. Открива в 
тях онова, което търси за абсолвент-
ския си филм. „Попита ни дали иска 

да заснемем филм – смее се и днес Яна 
Алтманова – и ние искахме, много ис-
кахме! Той беше чудесно момче. Бързо 
се сприятелихме и снимките протекоха 
в много хубава атмосфера, която няма 
как да забравим.”

„Той вложи допълнителен размер, ка-
то представи нас – разказва Владимир 
Кубичек. – Днес всеки има камера във 
фотоапарата или мобилния си телефон 

и може да снима. Тогава не беше така. 
Илко Дундаков направи невероятна ус-
луга не само на нас, но и на Факултета, 
оставяйки свидетелство за онова, което 
днес е част от историята му. Благодарни 
сме му.”

„Четири съдби в куфар” е невероятен 
и като документ, и като творба на 
изкуството.
Още тук, Илко Дундаков (починал през 
2008 г.) подсказва, че на сцената изли-
за ярък творец – хуманист и личност, 
който през целия си творчески живот 

следва убежденията си. Автор и режи-
сьор е на 45 документални и 7 игрални 
филма, спечелили награди в България 
и в чужбина.

Един пример за всички е историята 
около филма му „Долината на соцреа-
лизма” (1995). Получавайки субсидия от 
БНТ, Илко Дундаков, заедно с операто-
ра, Димитър Кацев, обикаля цяла Бъл-
гария. Не подминава нито едно кътче, в 
което има паметник или паметна плоча. 
„Мислено събирах паметниците от то-
талитарното време на едно място и си го 
представях като долина. Тъй като нямах-
ме пари да направим тази долина реална, 
сътворих я условно във филма”, обяснява 
идеята си Дундаков. Съответният редак-
тор от БНТ му казва, че е направил „един 
изключително слаб филм”. Причината е и 
в една реплика от дикторския текст: „За 
бога, братя, не събаряйте!”, която съдържа 
позицията на автора, че изградените вече 
паметници в България не трябва да бъдат 
събаряни. В отговор, Илко Дундаков при-
бира готовия филм и от неизползваните 
кадри монтира съвсем нов, който пре-
дава в БНТ. А първия вариант изпраща 
на международния кинофестивал „Артс 
документс” в Нойе Брандебург, Герма-
ния, където получава голямата награда 
за находка.

Други документални филми на Илко 
Дундаков са „Пътят към рая” (1996), който 
хвърля поглед към живота и проблемите 
на ромите; „Скрито чувство” (1997) – пър-
вото в България докосване до тема табу 
в документалистиката – гей общество-
то; „Пред бога раждаме се равни” (2007), 
посветен на групата за синхронно пеене 
и танци „Жестим”, включваща младежи с 
увреден слух, които в изкуството намират 
сила да преодолеят недъга и да постигнат 
действителна равнопоставеност. 

„Театър в куфар” се 
ражда от нетърпение, 

непослушание и 
жизненост
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Историята на открития-
та започва през 1988 г., 
когато Проф. Мечислав 
Домарадзки дочува слу-
хове, че не само иманя-

рите, но всички от околността на град 
Септември, Пазарджишко, знаят, че в 
пръстта от определено място има мно-
го керамика. Професорът съпоставя 
информацията с данни от литература-

Уникалният емпорион 
Пистирос в сърцето  
на Тракия

На 5 декември, Българският културен институт в Прага организира лекция 
на тема „Чешко-български проекти на разкопките в Пистирос”. Лекцията 
изнесе доц. д-р Алексей Гоцев от Археологическия институт и музей на 
БАН. Гост беше проф. Ян Боузек от Карловия университет в Прага.

та и организира началото на разкоп-
ки, които довеждат до откриването на 
голям търговски център – емпорион 
Пистирос. Става ясно, че откритието 
ще изисква обединяването на усилия-
та на много учени. „Получи се уникал-
но научно сътрудничество – каза доц. 
Алексей Гоцев по време на лекцията. 
– На обекта се срещнаха три междуна-
родни експедиции - чешка, английска, 

френска - и няколко български. Вся-
ка от тези школи работи по собствена 
методика. Постигнатите резултати се 
сравняват за постигане на комплексна 
картина на проучването.”

През 1991 г., за участие в разкопките 
е поканен Институтът по класическа 
археология от Карловия университет в 
Прага. Ръководител на дейността му, от 
1993 г. до днес, е проф. Ян Боузек (кой-

Текст: Мария Паунова
Снимки: Ели Мандажиева
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то по случай 24 май т.г. беше отличен с 
почетна грамота и плакет „Златен век” 
на Министерството на културата на Бъл-
гария за принос в развитието и популя-
ризирането на българската култура). В 
своите думи – на български език! – про-
фесорът изтъкна, че чешката археология 
в България има дълга история, датираща 
още от времето на братя Шкорпил и дори 
днес не се ограничава само с комплекса 
в Пистирос.

Името на античния град – Пистирос, 
е известно благодарение на намерения 
фрагмент на керамична плоча с надпис 
на гръцки, който изобразява споразу-
мението между Одриския владетел и 
хората от града. Основан е от гръцки 
заселници с цел развитие на търговията 
между траки и гърци.

Разкопките, които продължават вече 
24 години, показват, че Пистирос е ос-
нован в края на 6-ти в. пр. Хр. Най-го-
лемият му разцвет археолозите датират 
през четвърти век. Има свидетелства, 
че по това време поддържа широки 
търговски контакти. Градът лежал на 
река Марица, която е била плавателна 
за малки лодки и вероятно е бил речно 
пристанище. След разрушаването му от 
келтите в 279/8 г. пр. Хр. вече не е бил 
възстановен.

С какво е толкова уникален? Като 
начало – с местоположението си: Писти-
рос е единственият засега проучван по 
археологически път емпорион в Европа, 
намиращ се толкова навътре в сушата. 
Археолозите говорят за уникално за 
Европа явление, когато в търсенето на 
суровини, гърците навлизат във вътреш-
ността на континента. Обикновено пред-
почитат да основават колонии на брега 
на морето, за да могат да отстъпят бързо 
в случай на влошаване отношенията с 
местните племена. „Търсим функцията 
на града – казва доц. Гоцев, – за какво е 
служил, след като не е типичен за вре-
мето и местността.”

С какво не е типичен? Откритията 
показват, че става въпрос за селищна 
система, която с тенденцията си за из-
граждане на монументални съоръже-
ния е съвсем различна от тракийската: 
има крепостна стена с масивни каменни 
основи; влизането от източната страна 
ставало през порта с кули и бастиони; 
открити са калдаръмени улици и забе-
лежителна канализационна система с 
добре оформени подземни канали; има 
и две постройки със сложен план, си-
метрични, разположени огледално към 
улицата.

Най-голям интерес представлява от-
критият каменен надпис от Пистирос 
на старогръцки език – юридически до-
кумент, уреждащ статута на емпорион 
Пистирос. Става ясно, че в отношенията 
си с Одриските крале, градът се е ползвал 
с пълна вътрешна автономия. Кралят не 
се е разпореждал с неговата собственост 
и не се е месил в делата на града, жите-

лите били освободени от мита за превоз 
на товари. Очевидно обаче били длъжни 
да плащат данъци.

Откритата пещ за керамика под-
сказва, че е съществувал занаятчийски 
квартал, в който са били произвежда-
ни керамични съдове. Впечатляващо е 
изобилието на прекрасно изработена 
гръцка атическа керамика, която би била 
гордост и за най-престижните музеи. За 
учените в случая тя е ценна и от хроно-
логическа гледна точка: динамиката в 
стиловете на украса отбелязва времето, 
когато са били създавани съдовете.

Една от важните находки е т.нар. „го-
лямо съкровище”, открито именно от 
чешките археолози в „чешката къща” – 
както между себе си наричат археолозите 
сградата.

Съкровището, недокоснато в продъл-
жение на 23 века, съдържа 557 сребърни 
и 9 златни монети с ликовете на Филип 
Македонски, на сина му Александър и 
неговия наследник в Тракия – Лизимах. 
По всичко личи, че са били скрити на-
бързо под пода до стената на къща на 
главната улица в града.

Много надежди археолозите влагат в 
един сектор, в който са разкрити следи 
от култови дейности и металургични 
такива. В зоната са открити огнища, така 

наречените есхари, които са свързани 
с ритуални практики. За тяхната хро-
нология и предназначение все още се 
водят дискусии. „Смятаме, че са били 
своеобразни олтари в доста първобитен 
и недостатъчно изчистен вид – казва доц. 
Гоцев. – Дълбочината на проучванията 
е още малка, но се надяваме да изясним 
освен тези аспекти на религиозната дей-
ност и един друг факт, а именно съвмест-
ното съществуване на траки и гърци в 
емпориона.”

С внимание ще бъдат изследвани и 
неотдавна откритите малки печатчета, 
които „будят много въпроси и дават 
малко отговори. Възможно да са били 
използвани в случаи, когато двама учас-
тници в сделка слагат личните си печати 
и ги поднасят в дар на божеството като 
гаранция за успешност на сделката и за 
коректност помежду им.”

За съжаление, археологията има мно-
го врагове. Един от тях са иманярите. 
Множеството открития поставят въпро-
са дали иманярите са пощадили обекта? 
В никакъв случай – просто твърде късно 
са научили за находките. А от самото 
начало на проучванията през 1988 г. се 
води целенасочена дейност за защита и 
охрана на мястото.

Друг проблем е човешката дейност – 
като мелиорацията през 50-те години и 
още един – влиянието на природата, в 
случая пораженията, нанесени от река-
та. „Понякога не знаехме на кого да се 
сърдим повече: на хората или на реката” 
– заключава доц. Гоцев.

Незнанието и безогледността също 
не са за подценяване. „Спомням си 
случая с една от магистралите в стра-
ната. Викат ни, за да проверим точно 
и само местата, откъдето ще минава. 
Една колежка обаче забелязала, че в 
пръстта, която камионите докарвали, 
има керамика. Попитала откъде возят 
пръстта и получила отговор: от онези 
могили. Оказали се тракийски. Добре 
е, че е била там.”

Ами ако не беше? 

Емпорионът, като 
местонахождение 
и фортификация, е 

уникален за Европа.



12   pоден глас

  ТаланТ и ТворчесТво  

Коледното празненство се състоя 
на 13 декември, в сградата на 
„Divadlo v Ječné”. Театър „Feigele” 

изнесе приказката „За Мордехай Майсл 
и тайнственото съкровище”. Малките 
изпълнители и техните по-възрастни 
колеги разказаха легендата за един от 
най-известните членове на еврейската 
общност в Прага – Мордехай Майсл, из-
дигнал прословутата Майслова синагога. 
На импровизираната сцена, в защита 
на доброто срещу злото, излязоха без-
страшният Мордехай Майсл и неговата 
красива съпруга, които получават от ма-
гьосниците на гората ковчеже със злато 
и скъпоценни камъни – съкровище, с 
което решават да построят пищна си-
нагога.

Вида Нойвиртова създава театър 
„Feigele” през 1983 година. „Когато оти-
дох на честването на празника Ханука 
– споделя тя, – видях как артисти учат 
децата да рисуват коледна елха. Казах им, 

Приказка за Мордехай Майсл
Без да вдига излишен шум, с много грижа и обич, 
Мариана Новотна, председател на сдружение 
„Българска беседа”, за втора година организира 
мило коледно празненство за най-малките. Този 
път в нелеката задача – да бъде раздадена радост 
– й помогна театър „Feigele” на Вида Нойвиртова.

Текст и снимки:  
Ели Мандажиева

че това едва ли е най-подходящият начин 
от отбележат празника и, съобразявайки 
се с думите ми, те започнаха да учат де-
цата как да нарисуват принцеса. Тогава 
ми хрумна, че бих могла да измисля за 
еврейските деца нещо по-добро.”

С още двама колеги, артисти, Вида 
започва да съчинява сюжети за пред-
ставления, подходящи за различните 
празници. Първоначално в тях участ-
ват възрастни артисти, а с времето към 
тях се присъединяват и деца. Освен от 
традиционните библейски сюжети, ав-
торката се вдъхновява и от еврейски-
те пражки легенди и приказки. Про-
стичките, но освежени с много свежи 
хрумвания историйки, са обогатени с 
песнички и жива музика. В началото 
изработва необходимите декори сама, 
днес, на доброволни начала, й помагат 
художници и дизайнери. В последните 
години с голяма радост и желание вземат 
участие в украсата студентите от Уни-

верситета по приложни изкуства в Прага 
(UMPRUM), които рисуват библейски 
декори и герои – като огромния кит на 
Йона, Голем и др.

Театралният състав включва 10 – 15 
деца на възраст между 5 и 13 години. 
Изнасят представления не само за ев-
рейската общност, но и в Домове за въз-
растни и за деца от пражките училища. 
Участват във Фестивала на детските те-
атри и в телевизионни програми, имат 
и няколко изяви в киното („Poslední 
motýl”, „Golet v údolí” и др.).

Съставът периодично се променя – 
съобразно с това, как „остаряват” чле-
новете му. „Когато децата пораснат, те 
изгубват интерес към театъра. Затова 
постоянно имаме и малки членове, които 
постепенно получават по-сериозни роли 
и поемат щафетата от порасналите си 
колеги. Един от най-малките членове в 
момента е Ханичка Дивецка, дъщеря на 
една от първите ми актриси. Както личи 
– времето лети и идва ред на следващата 
генерация.”

Понякога работата и нерешените въ-
проси  са повече, но Вида Нойвиртова не 
се отказва. „Харесвам това, което правя 
и вярвам, че театър „Feigele” ще донесе 
на децата още много радост.”

А ние ще очакваме следващата хубава 
идея на Мариана Новотна. 
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Януари Февруари
1 в † Нова година. Обрезание Господне
  Св. Василий Велики. Преп. Теодосий
  (Васильовден)
2 с Св. Силвестър, папа Римски
  Преп. Серафим Саровски
  (Предпразненство на Св.  
  Богоявление)
3  ч  Св. прор. Малахия. Св. мчк Гордий
4  п  Събор на 70 апли. Прпмчк Онуфрий   
  Габровски. Преп. Теоктист
5  с  Свщмчци Теопемт и Теона. Преп.  
  Синклитикия и Аполинария  (
6  н  † Св. Богоявление (Йордановден)

7  п  † Св. Йоан Кръстител (Ивановден)
8  в  Преп. Домника. Св. Григорий еп.  
  Български
  Преп. Георги Хозевит
9  с  Свщмчк. Полиевкт, Св. Петър, еп Сева
10  ч  Св. Григорий, еп. Нисийски,
  Преп. Дометиан, Св. Маркиан
11  п  * Преп. Теодосий Велики. Мчк. Терентий 
12  с  Мчца Татяна. Св. Сава Сръбски
13  н  † Неделя след Богоявление. Свщмчк  
  Петър Анийски. Свщмчци Ермил и   
  Стратоник

14  п  Св. Отци, избити в Синай и Раита
  Св. Нина
15  в  Преп. Гавриил Лесновски, Йоан  
  Колибар, Прохор Пшински и Павел  
  Тивейски
16  с  Честни вериги на св. ап. Петър, Преп.  
  Ромил Видински, Свщмчк Дамаскин   
  Габровски

17  ч  * Преп. Антоний Велики  
  (Антоновден)
18  п  * Св. Атанасий и Кирил Алекс.,  
  Св. Йоаким, патриарх Търновски  
  (Атанасовден)
19  с  Преп. Макарий Егип. Св. Марк,  
  еп. Ефески )
20  н  † Неделя 12 след Неделя подир  
  Въздвижение – на 10-те прокажени.  
  Преп. Евтимий Велики, Св. Евтимий,  
  патриарх Търновски

21  п  * Преп. Максим Изповедник.
  Мчк Неофит
22  в  Св. ап. Тимотей. Свщмчк Петър и мчк  
  Сионий Български. Прпмчк  
  Анастасий
23  с  Свщмчк Климент Анкир.  
  Мчк Агатангел
24  ч  Преп. Ксения римлянка
25  п  * Св. Григорий Богослов, арх.  
  Констант.
26  с  Преп. Ксенофонт и дружината му
27  н  † Неделя 14 след Неделя подир  
  Въздвижение – на Йерихонския слепец
  Прен. Мощите на св. Йоан Златоуст 

28  п  Преп. Ефрем Сириец
29  в  Прен. Мощите на Св. Игнатий  
  Богоносец, Мчк Димитър Сливенски
30  с  * Св. Трисветители велики архиереи:
  Св. цар Петър Бълг. Василий Велики.
  Св. Иполит Рим. Преп. Сергий  
  Къпински
31  ч  Св. Безсребр. Кир и Йоан Чудотворци

1  п  * Мчк Трифон (Трифоновден)
  (Предпр. На Сретение Господне)
2  с  † Сретение Господне
3  н  † Неделя 15 след Неделя подир  
  Въздвижение на Закхея.
  Св. Симеон Богоприемец  ( 
  и Анна Пророчица

4  п  Преп. Исидор Пелусиотски
5  в  Св. мчца Агатия. Мчца Василиса
6  с  Преп. Вукол, еп. Смирненски
  Св. Фотий, патриарх Цариградски
7  ч  Св. Партений, еп. Лампасакийски
  Преп. Лука Еладски
8  п  Вмчк Теодор Стратилат.
  Св. Прор. Захария Сърповидец
9  с  Св. мчк Никифор
10  н  † Неделя 15 след Петдесетница –  
  на Талантите. Свщмчк Харалампий.   
  Мчца Валентина 

11  п  * Свщмчк Власий. Мчк Георги  
  Соф.  Нови
12  в  Св. Мелетий, архиеп. Антиохийски
13  с  Св. Евлогий, архиеп. Александрийски.  
  Преп. Мартиниан, Преп. Зоя и Фотина
14  ч  * Успение на св. Кирил Славянобългарски
  Преп. Авксентий
15  п  Св. апостол Онисим.
  Преп. Евсевий Сирийски
16  с  Мчци Памфил и Порфирий
  Св. Флавиан, архиеп. Цариградски
17  н  † Неделя 17 след Петдесетница –  
  на Хананейката.  )
  Вмчк Теодор Тирон. Преп. Роман

18  п  Св. Лъв, папа Римски Св. Агапит,  
  еп. Синадски
19  в  Св. ап. Архип. Преп. Доситей
20  с  Св. Лъв, еп. Катански,
  Папа Римски, Св. свщмчк Садок,
  еп. Персийски и 128 мъченици с него
21  ч  Преп. Тимотей, Св. Евстатий
22  п  Намиране мощите на св. мчци в Евгени
23  с  Свщмчк Поликарп, еп. Смирненски
  Преп. Александър, първоначалник на  
   обителта на незаспиващите
24  н  † Неделя 16 след Неделя подир  
  Въздвижение на Митаря и Фирисея.
  Св. Йоан Кръстител

25  п  Св. Тарасий, архиеп. Цариградски 
26  в  Св. Порфирий, еп. Газки. Св.  
  мчк Севастиан
27  с  Преп. Прокопий Декаполит изповедник
28  ч  Преп. Василий изповедник
  Св. мчца Кирана Солунска



Март Април
априлМарткалендар 2013

1  п  Прпмчца Евдокия (Блажи се)
2  с  Св. свмчк Теодот, еп. Киринейски
3  н  † Неделя 17 след Неделя подир  
  Въздвижение на Блудния син. Мчци  
  Евтропий, Клеоник и Василиск. 
  Освобождението на България

4  п  Герасим Йордански (Вас. Лит) (
5  в  Мчци Конон и Йоан Български
6  с  Св. 42 мчци в Амория
7  ч  Свщмчци Херсонски: Василий, Ефрем,  
  Капитон и др.
8  п  Преп. Теофилакт Никомидийски
9  с  Мчк Исихий Доростолски. Задушница
10  н  † Неделя Местопуснта.  
  (Месни заговезни)

  Мчци Кодрат и Галина
11  п  * Св. Софроний Йерусалимски и 
  Св. Софроний Врачански
12  в  Преп. Теофан Св. Григорий Двоеслов.
13  с  Св. Никифор Цариградски  
  (Службата е великопостна)  
  (Блажи се с риба и млечни храни)
14  ч  Преп. Бенедикт Нурсийски
15  п  Мчци Агапий, Никандър и др.  
  (Службата е великопостна)  
  (Блажи се с риба и млечни храни)
16  с  Мчци Савин и Папа
17  н  † Неделя Сиропустна. (Прошка),
  (Сирни Заговезни), (Начало на  
  великия пост)
  Преп. Алексий, човек Божий

18  п  Св. Кирил, патр. Йерусалимски

19  в  Мчци Хрисант и Дария )
20  с  Преп. Отци, избити в м-ра „Св. Сава”
21  ч  Преп. Яков Изповедник
22  п  Свщмчк. Василий Анкирски
23  с  * Тодоровден. (Пост). Прпмчци Никон  
  и Лука Одрински
24  н  † 1 Неделя на Великия пост –  
  Православна.
  Преп. Захария. Св. Артемий  
  Солунски
  (Вас. Лит.) (Молебен на Неделя  
  Православна)

25  п  † Благовещение (Вечерня. Утреня.  
  Злат. Лит)
  (Разрешава се риба)
  (Вечерта Отдание на празника)
26  в  Събор на св. архангел Гавриил Мчк  
  Георги Софийски, Стари
27  с  Св. мчца Матрона Солунска   
  (Преж. Лит.)
28  ч  Преп. Иларион. Св. Стефан, Свщмчци  
   Георги и Петър. Св. мчк Боян
29  п  Преп. Марк, еп. Аретусийски,
  Св. дякон Кирил
30  с  Преп. Йоан Лествичник (Злат. Лит.)
31  н  † 2 Неделя на Великия пост –  
  Св. Григорий Палама
  Преп. Ипатий Гангърски (Вас. лит.)

1  п  Преп. Мария Египетска. Св. мчк.  
  Аврамий Бълг.
2  в  Преп. Тит Чудотворец.
3  с  Преп. Никита изповедник, игумен  
  Мидикийски (Прежд. лит)  (
4  ч  Преп. Йосиф Песнописец и Георги в   
  Малея. Св. свщмчк Никита Серски
5  п  Мчци Теодул и Агатопод
6  с  * Усп. На св. Методий  
  Славянобългарски
  Мчци Диоген и тимотей Македонски
  Св. Евтихий Цариградски  
  (Злат. лит)
7  н  † 3 Неделя на Великия пост.
  Кръстопоклонна Преп. Георги, еп.  
  Митилински (Вас.лит)

8  п  Св. апли Иродион, Агав и Руф
9  в  Евпсихий. Прпмчк. Вадим  
  и 7 ученици
10  с  Мчци Терентий и Помпий  
  (Прежд.лит) 
11  ч  Свщмчк Антипа,  
  епископ Пергамски.
12  п  Преп. Василий Парийски
13  с  Свщмчк Артемон Лаодикийски  
  (Злат.лит)
14  н  † 4 Неделя на Великия пост.
  Преподобний Йоан Лествичник.
  Св. Мартин, папа римски (Вас.лит)

15  п  Св. апли Аристарх, Пуд и Трофим
16  в  Св. Мчци Агапия, Ирина и Хиония
17  с  Преп. Симеон Персидски. Преп.  
  Акакий

18  ч  Преп. Йоан. Мчк. Виктор  
  (Прежд.лит) (
19  п  Преп. Йоан вехтоп. (Прежд.лит)
20  с  Преп. Теодор Трихина (Злат.лит)
21  н  † 5 Неделя на Великия пост.
  Преп. Мария Египетска.

22  п  Преп. Теодор Сикеот
23  в  Мчци Александра и Лазар Български
24  с  Мчк Сава Стратилат (Прежд.лит)
25  ч  * Св. ап. и ев. Марк 
26 п  Свщмчк Василий, еп. Амасийски   
  (Прежд.лит)
27  с  * Лазаровден. Свщмчк Симеон, брат  
  господен по плът (Злат.лит)
28  н  † 6Неделя на Великия пост.  
  Цветница
  (Всичко на празника), (Злат.лит.)
  (Разрешава се риба) Св. апли Иасон  
  и Сосипатър

29  п  * Велики Понеделник.
  Св. 9 мчци в Кизик и Преп.  
  Мемнон Чудотв.
30  в  * Велики Вторник.
  * Св. ап. Иаков Зеведеев. Св. Донат.



Май Юни
ЮниМайкалендар 2013

1  с  * Велика Сряда. Прор. Йереми2.
  Прпмчк Акакий Серски Св. Тамара  
  Грузинска
2  ч  * Велики Четвъртък. Св. цар  
  Борис-Михаил.
  Св. Атанасий Велики  (
3  п  * Велики Петък. Св. Мчци  
  тимотей и Мавра
4  с  * Велика Събота.
  Св. Прпмчца Пелагия.  
  Свщмчк Еразъм
5  н  † Възкресение Христово – Пасха

6  п  † Възкресение Христово –  
  Свщмчк Георги Победоносец  
  (Гергьовден)
  Праведен Иов Многострадални
7  в  † Възкресение Христово – Мчк. Акакий
8  с  * Светла Сряда. Св. ап. и ев.  
  Йоан Богослов
  Преп. Арсений Велики
9  ч  * Светли Четвъртък. Св. Прор. Исаия.  
   Мчк. Христофор
10  п  * Светли Петък. Живоприемни  
  източник
  Св. ап. Симон Зилот 
11  с  † Светла Събота. Св. Кирил  
  и Методий
  Свщмчк Мокий
12  н  † 2 Неделя след Пасха – Томина 
  Св. Епифаний Кипърски,  
  Св. Герман Царигр.

13  п  Св. мчца Гликерия Девица.  
  Св. Лаодикий

  Св. София – премъдрост Божия
14  в  Мчци Исидор и Йоан Български
15  с  Преп. Пахомий велики. Преп. Ахилий
16  ч  Преп. Теодор Освещени
17  п  * Св. ап. Андроник. Мчк. Николай  
  Софийски
18  с  Мчци Теодот, Петър, Дионисий и др.
  Свети седем девици  )
19  н  † 3Неделя след Пасха на св.  
  Мироносици
  Свщмчк Патрикий, еп. Брусенски

20  п  Мчк Талалей. Св. Лидия
21  в  * Св. равноап. Константин и елена
22  с  Мчк Всилиск, Св. мчк  
  Йоан-Владимир, княз Български,  
  Чудотворец
23  ч  С. Михаил синадски. Прпмчк Михаил
24  п  * Ден на Българската просвета  
  и култура и на славянската  
  писменост
25  с  * 3-то нам. главата на св. Йоан  
  Кръстител 
26  н  † 4 Неделя след Пасха –  
  на Разслабления.
  * Св. ап. Карп. Св. мчк  
  Георги Софийски

27  п  Свщмчк Терапонтий.  
  Мчк Терапонтий Соф.
28  в  Преп. Никита, еп. Халкидонски
  Преп. Софроний Български
29  с  * Преполовение. Прпмчца Теодосия
30  ч  Преп. Исакий Далматски. Св. Емилия
31  п  Св. ап. Ермий. Мчк Ермей (

1  с  Мчци Юстин Философ  
  и дружината му
2  н  † 5 Неделя след Пасха на  
  Самарянката.
  Св. Никифор изповедник,  
  патр. Цариградски.
  Прпмчк Еразъм Охридски

3  п  Мчк Лукилиан, Св. Маркелин
4  в  Св. Митрофан Цариградски,  
  патр. Константинополски
5  с  Свщмчк Доротей Тирски,  
  Преп. Петър Корицки
6  ч  Преп. Висарион и Преп. Иларион  
  Нови
7  п  Свщмчк Теодот Анкирски.  
  Мчца Валерия
8  с  Вмчк Теодор Стратилат Мчци Марки  
  и Юлий Доростолски 
9  н  † 6 Неделя след Пасха – на Слепия.
  Св. Кирил, архиеп. Александрийски

10  п  * Свщмчк Тимотей, еп. Брусенски
11  в  * Св. Апли. Вартоломей и Варнава.
  Св. Богородица – „Достойно естъ”
12  с  * Отдание на Пасха Преп.  
  Онуфрий Велики.
  Преп. Петър Антонски
13  ч  † Възнесение Господне (Спасовден)
14  п  Св. Прор. Елисей, Св. Методий  
  Царигр.
15  с  Прор. Амос. Мчк Исихий  
  доростолски
16  н  † 7 Неделя след Пасха – на св.  
  Отци от Първия вселенски събор.

  Св. Тихон Аматунтски Чудотворец )

17  п  Мчци Мануил, Св. Мчк Манасий  
  Габровски
18  в  Мчк Леонтий, Ипатий и Теодул 
19  с  * Св. Ап. Иуда, брат Господен.
  Преп. Паисий Велики и Паисий  
  Хилендарски
  Мчк Зосима Созополски
20  ч  * Преп. Наум Охридски
  Свщмчк Методий Патарски
21  п  мчк Юлиан Тарсийски
22  с  * Задушница. Свщмчк Евсевий,  
  еп. Самосатски
23  н  † 8 Неделя след Пасха –  
  Петдесетница 

24  п  † Свети Дух.
  * Рождение на св. Йоан Кръстител
  Св. Никита, еп. Ремесиански  
  (Еньовден)
25  в  Прпмчца Феврония. Преп. Дионисий  
   Атонски, Мчк Прокопий Варненски
26  с  Преп. Давид Солунски и  
  Давид Български
27  ч  Преп. Сампсон Странноприимец
28  п  Пренасяне мощите на св. безсребр.  
  и чудотв. Кир и Йоан
29  с  † Св. Апли. Петър и Павел  
  (Петровден)
30  н  † 1 Неделя след Петдесетница –  
  на Всички светии. Събор на св.  
  Славни и всехвални 12 апостоли  (



Юли Август
августЮликалендар 2013

1  п  * Св. безсребр. Козма и Дамян
2  в  Полагане честната дреха на Пресвета  
  Богородица във Влахерна
3  с  Мчк Иакинт. Св. Анатолий
4  ч  Св. Андрей, архиеп. Критски
5  п  * Преп. Атанасий Атонски  
  и Сергий Радонежки
6  с  Преп. Сисой велики
7  н  † 2 Неделя след Петдесетница –  
  на Всички български светии.  
  Вмчца Неделя. Преп. Тома  
  Малейски и Акакий

8  п  Вмчк Прокопий. Преп.  
  Теофил Мироточиви 
9  в  Св. свщмчк Панкратий  
  Тавроменийски
10  с  Св. 45 мчци в Никопол Арменски
11  ч  Вмчца Евфимия Всехвална.  
  Св. равноап. Княгиня Олга. Преп.  
  Никодим албански
12  п  Мчци Прокъл и Иларий
13  с  Събор на св. архангел Гавриил
  Преп. Стефан Саваит.
14  н  † 3 Неделя след Петдесетница –  
  на св. Отци от 6-те Вселенски  
  събори.

15  п  * Мчци Кирик и Юлита
  Св. равноап. княз Владимир
16  в  Свщмчк Атиноген и 10-те му  
  ученици.
  Мчца Юлия Девица., Св. мчк.  
  Йоан търновски )
17  с  * Вмчца Марина

18  ч  Св. мчци Иакинт и емилиан  
  Доростолски
19  п  Преп. Макрина и Преп. Дий
20  с  Св. Пророк Илия (Илинден)
21  н  † 4 Неделя след Петдесетница.
  Преп. Симеон Юродиви и Йоан Прор.  
  Йезекиил
22  п  Св. равноап. мироносица Мария  
  Магдалина. Св. свщмчк Фока 
23  в  Мчци Трофим и Теофил
  Св. свщмчк Аполинарий Равенийски
24  с  Св. вмчца Христина
25  ч  * Успение на св. Анна Св. Олимпиада и  
  Евпраксия девица
26  п  Свщмчк Ермолай. Прпмчца  
  Параскева
27  с  * Вмчк Пантелеймон.
  Усп. на св. Климент Охридски
  Св. Седмочисленици
28  н  † 5 Неделя след Петдесетница
  Св. апли и дяк. Прохор, Никанор,  
  Пармен и Тимон

29  п  Мчк Калиник. Св. мчца Серафима (
30  в  Св. апли от 70-те Сила, Силуан,  
  Крискент, епенет и Андроник  
  (Богородични заговезни)
31  с  Св. правед. Евдоким Кападокийски.
  Свмчца Юлита. Св. Йосиф  
  Ариматейски

1  ч  Произхождение на Св. Кръст
  Св. 7 мчци братя Макавеи
2  п  Прен. мощ. на св. архидякон Стефан
  Свщмчк Стефан Римски
3  с  Преп. Исакий, Далмат и Фавст
4  н  † 6 Неделя след Петдесетница.
  Св. 7 отроци Ефески. Прпмчца  
  Евдокия

5  п  Мчк Евсигний
6  в  † Преображение Господне
7  с  Прпмчк Дометий. Св. мчца Потамия
8  ч  Св. Емилиан Изпов. Кизически
  Мчк Трендафил Загорски
9  п  * Св. ап. Матия. Св. Самуил
10  с  Мчк и архидякон Лаврентий
11  н  † 7 Неделя след Петдесетница.
  Мчк и архидякон евпъл.  
  Св. мчца Сосана дев.

12  п  Мчци Фотий и Аникита
  Св. 33 мъченици Палестински
13  в  Преп. Максим Изповедник.
  Св. Тихон, еп. Задонски
14  с  Прор. Михей
15  ч  † Успение на Пресвета Богородица
16  п  * Прен. нерък. образ на Господа Иисуса  
   Христа. Мчк Диомид. Преп.  
  Йоаким Осог.
17  с  Мчк Мирон. Преп. Алипий иконоп.
18  н  † 8 Неделя след Петдесетница.
  * Успение на св. Йоан рилски  
  Чудотворец. Мчци Флор и Лавър

19  п  Мчк Андрей Стратилат

  Преп. Теофан Нови Атонски
20  в  Св. прор. Самуил. Св. 37  
  мчци Пловдивски
21  с  Св. ап. Тадей. Мчца Васа Солунска
  Свщмчк Симеон Самоковски
22  ч  Мчк Агатоник и дружината му
23  п  Мчк Луп. Св. Ириней Лионски
24  с  Свщмчк Евтих. Преп. Георги
25  н  † 9 Неделя след Петдесетница.
  Възвръщ. мощ. на св. ап. Вартоломей.  
  Св. ап. Тит

26  п  Мчци Адриан и Наталия
27  в  Преп. Пимен Велики. Св. Фанурий
28  с  Преп. Моисей Мурин
29  ч  * Отсич. главата на св. Йоан  
  Кръстител.
  Преп. Анастасий Струмишки
30  п  * Прен. Мощите на св. Александър  
  Невски
  Св. Александър, Йоан и Павел  
  Царигр.
31  с  Полагане пояса на Пресв. Богородица
  Св. свщмчк Киприан Картаг.  
  и Генадий Царигр.



Септември Октомври
ОктОМврисептеМврикалендар 2013

1  н  † 10 Неделя след Петдесетница.
  * Начало на Църковната нова  
  година
  Преп. Симеон Стълпник. Св. Марта.  
  Св. мчци Айтал и Амун дякони

2  п  Мчк Мамант. Преп. Йоан Постник
  Св. 3628 мчци в Никомидия
3  в  Свщмчк Антим Никомидийски
  Преп. Теоктист. Св. Фива дякониса
4  с  Свщмчк Вавила Антиохийски
  Св. прор. Моисей Боговидец
5  ч  Св. прор. Захария и праведна  
  Елисавета 
6  п  Мчк Евдоксий. Преп. Архип
7  с  Мчк Созонт (Предпразненство на  
  Рождество Богородично)
8  н  † Неделя преди въздвижение
  * Рождество на Пресвета  
  Богородица

9  п  Св. праведни Йоаким и анна. Св. мчк  
  Севириан
10  в  Мчци Минодора, Митродора  
  и Нимфодора
11  с  Преп. Теодора Александрийска
  Преп. Силуан Атонски
12  ч  Св. свмчк Автоном (Отдание на  
  Рождество Богородично) )
13  п  Свщмчк Корнилий Стотник
14  с  † Въздвижение на честния кръст  
  Господен – Кръстовден
15  н  † Неделя след Въздвижение
  Вмчк Никита. Преп. Филотей

16  п  Вмчца Евфимия Всехвална  
  Св. Людмила Чешка. Св. Киприан,  
  митрополит Киевски и Московски
17  в  * Мчци София, Вяра, Надежда и  
  Любов. Св. мчца Теодотия
18  с  Преп. Евмений, еп. Гортински  
  чудотворец
19  ч  Мчци Трофим, Саватий и Доримедонт 
20  п  Вмчк Евстатий и семейството му
21  с  Св. ап. Кодрат
22  н  † 1 Неделя сл. Нед. подир  
  Въздвижение
  Свщмчк Фока. Св. прор. Йона. Преп.  
  Козма Зографски

23  п  Зачатие на св. Йоан Предтеча  
  и Кръстител. Св. мчца Ираида
24  в  Първомца и равноап. Текла
25  с  * Преп. Евфросиния Александрийска
  Преп. Сергий Радонежки
26  ч  * Успение на св. ап. Йоан Богослов
27  п  Мчк Калистрат и дружината му (
28  с  * Преп. Харитон Изповедник
29  н  † 2 Неделя сл. Нед. подир Въздвижение

30  п  Свщмчк Григорий, просветител на  
  Армения. Св. мчца Рипсимия

1  в  * Покров на Пресвета Богородица
  Преп. Роман Сладкопевец и Йоан  
  Кукузел
2  с  Свщмчк Киприан. Мчца Юстина
  Св. Андрей, юродив ради Христа
3  ч  Свщмчк Дионисий Ареопагит
4  п  Свщмчк Йеротей Атински.  
  Мчца Виринея
5  с  Мчца Харитина. Свщмчк Дионисий 
6  н  † 3 Неделя сл. Нед. подир  
  Въздвижение
  * Св. ап. Тома

7  п  Мчци Сергий и Вакх
8  в  Преп. Пелагия. Мчк Игнатий  
  Старозагор.
9  с  * Св. ап. Яков Алфеев. Преп.  
  Андроник и Атанасия
10  ч  Мчци Евлампий и Евлампия.  
  Преп. Теофил Тивериополски.
  * Св. 26 прпмчци Зографски
11  п  Св. апостол и дякон Филип
  Преп. Теофан Начертаний
12  а  Мчци Пров. Тарах и Андроник
  Преп. Козма Маюмски )
13  н  † 4 Неделя сл. Нед. подир  
  Въздвижение – на св. Отци от 7-мия  
  Вселенски събор

14  п  * Преп. Параскева – Петка  
  (Петковден)
  Мчци Назарий, Гервасий
15  в  Преп. Евтимий Нови. Св. Лукиан
16  с  Мчк Лонгин Стотник.  
  Преп. Мала Отшелник

17  ч  Св. прор. Осия.
  Прпмчк андрей Критски
18  п  * Св. ап. и еванг. Лука. Вмчца Злата Мъгл.
19  с  † Преп. Йоан Рилски Чудотворец.
  Прор. Йоил. Мчк Уар 
20  н  † 6 Неделя сл. Нед. подир  
  Въздвижение
  Вмчк Артемий

21  п  Св. Иларион, еп. Мъгленски
  Преп. Иларион Велики
22  в  Св. равноап. Аверкий, еп. Йераполски
  Св. мчци Александър, еп. и Ираклий   
  войн.
23  с  * Св. ап. Яков, брат Господен
24  ч  Мчк Арета. Св. Богородица –  
  „Всех скорбящих радост”
25  п  Св. мчци Маркиан и Мартирий
26  с  † Св. вмчк Димитрий Мироточиви.
  Преп. Димитра Доростолска
  (Димитровден)
27  н  † 7 Неделя сл. Нед. подир  
  Въздвижение
  Мчк Нестор. Преп. Димитрий  
  Басарбовски (

28  п  Мчца параскева. Мчци Терентий,  
  Неонила и чедата им. Преп.  
  Стефан Саваит. Св. Димитрий  
  Ростовски.
29  в  Прмчца Анастасия Римлянка
30  с  * Св. свмчци Зиновий и Зиновия
  Св. крал СТефан Милутин
31  ч  Св. апли от 70-те: Стахий,  
  Амплий и др. Мчк Епимах



Ноември Декември
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1  п  * Св. безсребреници Козма и Дамян
  Прпмчк Яков Костурски
2  с  Мчци Акиндин, Пигасий, Афтоний,  
  Елпидифор и Анемподист  
  (Задушница)
3  н  † 5 Неделя сл. Нед. подир  
  Въздвижение 
  Св. свмчци Акепсим, Йосиф и Айтал
  Преп. Пимен Зографски

4  п  Преп. Йоаникий Велики
  Св. мчци Никандър и Ермей
5  в  Мчци Галактион и Епистима
6  с  Св. Павел, архиеп. Цариградски  
  Изповедник
  Св. Клавдия, Преп.  
  Лука Тавроменийски
7  ч   Св. 33 мчци в Мелитин. Преп.  
  Лазар Галисийски. Св. мчк Меласип
8  п  † Събор на св. архангел Михаил
  Мчк Ангел Лерински (Архангеловден)
9  с  Мчци Онисифор и Порфирий
  Преп. Матрона и Теоктиста
10  н  † 8 Неделя сл. Нед. подир Въздвижение
  Св. апли Ераст, Олимп, Родион и др. )

11  п  * Св. мчци Мина, Виктор и Викентий
  Мчци Стефанида. Преп. Теодор Студит
12  в  Св. Йоан Милостиви.
  Преп. Нил Постник
13  с  * Св. Йоан Златоуст, арх. Цариградски
14  ч  * Св. ап. Филип. Благов. цар Юстиниан
  (Коледни Заговезни)
15  п  Мчци Гурий, Самон и Авив
  (Начало на Коледния пост)

16  с  * Св. ап. и ев. Матей
17  н  † 9 Неделя сл. Нед. подир  
  Въздвижение
  Св. Григорий Неокесарийски  
  Чудотворец 

18  п  Мчци Платон и роман
19  в  Прор. Авдий. Мчк Варлаам
20  с  Преп. Григорий Декаполит. Св. Прокъл  
  арх. Цариградски
21  ч  † Въведение Богородично
  (Ден на християнското семейство)
22  п  Св. ап. Филимон. Св. Михаил  
  воин Бълг
23  с  * Св. Александър Невски.  
  Св. Амфилохий Иконийски.  
  Св. Григорий, еп. Акрагантийски
24  н  † 13 Неделя сл. Нед. подир  
  Въздвижение
  * Св. вмца Екатерина. Вмчк  
  Меркурий

25  п  * Св. Климент Охридски Св.Климент
  Рим. Петър Александрийски (
26  в  Преп. Алипий Стълпник. Св. Стилиан  
  Пафлагонийски.
  Преп. Яков Отшелник
27  с  * Вмчк Яков Перс. Преп.  
  Теодосий търновски
28  ч  Прпмчк Стефан Нови. Мчци Иринарх и  
  Христо. Св. 15 свщмчци  
  Тивериополски
29  п  мчци Парамон и Филумен
30  с  * Св. ап. Андрей Първозвани  
  (Андреевден)

1  н  † 14 Неделя сл. Нед. подир  
  Въздвижение
  Св. прор. Наум. Св. Филарет  
  Милостиви

2  п  Св. прор. Авакум. Преп. Йоан  
  и андрей
3  в  Св. прор. Софония. Св. свщмчк  
  Теодор 
4  с  * Вмца Варвара. Преп. Йоан Дамаскин
5  ч  * Преп. Сава освещени
  Преп. Нектарий Битолски
6  п  † Св. Николай Мирликийски  
  Чудотворец (Никулден)
7  с  Св. Амвросий Медиолански
  Св. Филотея търновска
8  н  10 Неделя сл. Нед. подир  
  Въздвижение
  Преп. Патапий

9  п  * Зачатие на св. Анна )
10  в  Мчци Мина, Ермоген и Евграф
11  с  Преп. Даниил Стълпник
12  ч  * Св. Спиридон Тримит. Чудотв.
13  п  Мчци Евстратий, Авксентий,  
  Евгений,      
  Мардарий и Орест. Мчца  
  Лукия девица
14  с  Мчци Тирс, Левкий, Филимон,  
  Аполоний, Ариан и Калиник
15  н  † 11 Неделя сл. Нед. подир Въздвиже  
  ние – на св. Праотци. Свщмчк  
  Елевтерий. Преп. Павел Латрийски

16  п  Прор. Агей. Мчк Марин

17  в  Св. прор. Даниил и тримата момци   
  Анания, Азария и Мисаил 
18  с  Св. Модест Йерус. Мчк Севастиан  
  и др. му
19  ч  Мчк бонифаций. Мчк Бонифаций еп.  
  Ферентийски. Св. Григорий  
  Омиритски
20  п  * Свщмчк Игнатий Богоносец  
  (Игнажден)
21  с  Мчца Юлиания и пострадалите с нея  
  500 мъже и 130 жени в Никомидия
22  н  † Неделя Преди Рождество  
  Христово
  Вмчца Анастасия

23  п  Преп. Наум Охридски. Св. 10 мчци в   
  Крит Мчк Геласий
24  в  Прпмчца Евгения. Преп. Николай воин  
  Бълг. (Бъдни вечер)
25  с  † Рождество Христово (
26  ч  † Събор на Пресвета Богородица
  Св. Йосиф Обручник, цар Давид
  Св. Яков брат Божий
27  п  † Св. първомчк. и архидякон  
  Стефан
  Преп. Теодор Начертаний  
  (Стефановден)
28  с  Св. 20 000 мчци, изгорени  
  в Никомидия.
29  н  † Неделя след Рождество Христово
  Св. 14 000 младенци, избити от Ирод
  Преп. Маркел

30  п  Мчца Анисия. Св. свщмчк Зотик.
31  в  Преп. Мелания Римлянка
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  „Миграцията на палаМуда” 
достига и до нас 

Срещата с режисьора на весело-тъжна-
та комедия „Миграцията на паламуда” 
– Людмил Тодоров, и с преводачката 
на хитовия сериал „Женени с деца” – 
Златна Костова, внесе много радост и 
оживление в живота на училището. Съ-
битието се състоя на 26 ноември. За да 
се подготвим, учители и ученици изгле-
дахме отново „Шивачки” и „Емигранти”, а 
два дни преди срещата имахме възмож-
ността да видим и „Миграцията на па-
ламуда”. На въпроса дали им е харесал 
най-новият филм на Людмил Тодоров 
юношите изреваха вкупом: „ДА!!!”, а на 
следващото уточняващо питане какво 
най-много им е допаднало, отговориха 
със същата неопровержимост: „Всичко!”

Много бяха въпросите към Людмил 
Тодоров, като се започне от по-теоре-
тичните, свързани с актуалното разви-
тие на българското кино до чисто прак-
тическите от типа: „Как се става актьор?” 
, „Трудно ли е да бъдеш режисьор?”, 
„Може ли да се направи филм за българ-
ските млади емигранти в Чехия?”

Не по-малко бяха питанията и към 
очарователната Златна Костова. За нея 
също бяхме прочели почти цялата по-
местена в различни сайтове информа-
ция. Знаехме, че е една от най-талантли-
вите преводачки от английски език, че 
гледа на превода като на висша форма 
на изкуство, че зад гърба си има повече 
от 1000 преведени игрални филми. От 
различните интервюта с нея най-много 
ни впечатли изящният изказ в „Десетка-
та на Златна Костова”, от която ще цити-
раме само една фраза: „Една причина, 
поради която се чувствам щастлива е, 
че от много малко мога да се почувст-
вам щастлива: достатъчно е да позна-
вам един-единствен човек, който нико-
га не ме е лъгал, за да ме топли мисълта, 
че може да се живее и без лъжа...”

Срещайки се с нея на живо, бяхме 
удивени от завладяващата простота, 
интелигентност, искреност и финес на 
тази дама. Красива, умна, мъдра жена, 
всеотдайна както в професията, така и 
в семейството си. /Златна Костова е съ-
пругата на Людмил Тодоров.../

Да, вярно е, че всички хубави филми, 
книги, събития, неща и хора достигат и 
до нас – в Българското училище. И ако 
някой се опита да спре или да отклони 
тази пълноводна река на живота, едва 
ли ще успее. Ние просто ще възкликнем 
– като Мима от последния разказ на Лю-
дмил Тодоров: „Колко хубаво!”

  УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕйДОСКОп  
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БСОУ „Д-р Петър Берон” отбеляза 
по достоен начин 100-годишни-
ната от смъртта –безсмъртие на 

Пенчо Славейков. Празничното чест-
ване се състоя на 29 октомври в Акто-
вата зала на училището. Веднага след 
учебните занятия учениците имаха удо-
волствието да се почувстват частици от 
полета на вечните идеи: „към светлина 
възвишений копнеж, към висшето стре-
мленията чисти...”

Сценарият и мултимедийната пре-
зентация бяха дело на Светла Болчева, с 
консултант по компютърните техноло-
гии – Александра Дончева. В програмата 
участваха ученици от 12.клас – Мария, 
Тони, Кристина, Диана, Дарин и Пе-
тър, които не само най-добре познаваха 
творчеството на поета, но съумяха по 
вълнуващ начин да предадат велико-
лепието на неговите визии и мощта на 
художествените му прозрения.

След встъпителното слово за мисия-
та на Жреца воин беше включен кратък 
документален филм за поета – нова-
тор. Философските поеми „Ciz moll”, 
„Сърце на сърцата”, „Микел Анжело” и 
„Симфония на безнадеждността” бяха 
представени в избрани  откъси и чрез 
подходящи изображения на Бетовен, 
Шели, Микеланджело Буанароти и ми-
тологическата фигура на Прометей. 
Великолепен беше подборът на кла-
сическа музика, която през повечето 
време служеше за фон на словесното 
изпълнение, а понякога заехтяваше 
силно, самостоятелно и внушително 
като неопровержим участник и творец 
на прекрасното. Прозвучаха вълшебни 
сюити на  Шуберт, Бах, Бетовен, а също 
и виртуозната цигулка на Ванеса Мей.

Битовите поеми, вдъхновени от 
фолклора и преосмислени от Пенчо 
Славейков в духа на модерния естетиче-

100 години от смъртта – 
безсмъртие на Пенчо 
Славейков

Великите личности са безсмъртни. Животът 
на Пенчо Славейков е белязан от непрестанни 
тревоги, борби, несломима воля и нравствен 
героизъм, а смъртта е начало на пътят към 
вечността. 

ски индивидуализъм, бяха придружени 
от клип на „Неразделни” и от  изрази-
телното изпълнение на едноименната 
балада – най-популярната и обичана 
от учениците творба на Жреца воин. 
/”Верни думи, вярна обич, има ли за 
тях развала? /За сърцата, що се любят, 
и смъртта не е раздяла.”/

Дружбата на Пенчо Славейков с Ма-
ра Белчева беше представена с изящни 
стихове, писма, изображения, снимки и 
в съпровод на музика от Менделсон.

Особено вълнуващо беше показан 
пътят на човешката душа към вълшеб-
ния блян на щастието – книгата „Сън 
за щастие”. Лирическите миниатюри за 
пътуването от детството, младостта, 
зрелостта до старостта и самотния гроб 
бяха изпълнени изящно от дванайсе-
токласниците на фона на великолепната 
музика и пейзажи от клипа „Softness” 
на  Robert Hajg Coxon. Вечните идеи, 
доловени в природата, в духа, в сим-
фонията на звуци и багри, слово, цве-
тове и форми, са достояние на цялото 
човечество.

Художествените прозрения на Пенчо 
Славейков са поетични заклинания и 
на нашето безпокойно съвремие. Об-
лъхани от копнежа за „нравственото 
възраждане на человека”, те озаряват 
пътя ни – и днес, и в бъдещите сто го-
дини –  в устрема ни към  идеалите на 
вечността. 

Текст: Светла Болчева
Снимки: архив на БСОУ  

„Д-р Петър Берон
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 „ние сМе толерантни. а вие?” 

Толерантността е белег на висока култу-
ра и на способността да разбираш и пе-
челиш приятели сред различните. Още 
Джон Лок в прочутото свое „писмо за 
толерантността” от 1686г. подкрепя иде-
ята, че търпимостта не е само препо-
ръка, а неотменно условие за мирно и 
справедливо съжителство на граждани-
те в една държава. Той дава и първата, 
може би най-синтезирана дефиниция на 
това понятие: „Толерантност означава 
да престанете да се борите с онова, кое-
то не можете да промените”. Изконното 
човешко право, съвестта, подчинена на 
разума и свободата на другия са цен-
ности, защитавани от всички бележити 
учени, философи, писатели, хуманисти.

Хуманните принципи на толерант-
ността са провъзгласявани нееднократ-
но за морален кодекс на нашето учили-
ще. И тази година, представителите на 
Ученическия съвет, под ръководството 
на Александра Дончева и Катя Начева, 
осъществиха разнообразни инициати-
ви, с които ни напомниха, че уменията, 
свързани с толерантността, не са валид-
ни само един ден.

Още в началото на седмицата учи-
лищните активисти разлепиха по стени-
те цветни и черно-бели екземпляри на 
специалния бюлетин: бяха поместени 
избрани фрагменти от Декларацията 
за принципите на толерантността и 
изображения, символизиращи най-
лесния път към толерантността – чрез 
протегнатите детски ръце, положени 
като защитна броня около цялата земя. 
Чудесно хрумване беше разположени-
ето на картинките и художествените 
фотографии.

На видно място беше сложено табло-
то с пръстовите отпечатъци на всички, 
които засвидетелстваха своето съпри-
частие към принципите на толерант-
ността – на мира и многообразието на 
културите.

В самия ден – 16 ноември, добровол-
ци от Ученическия парламент посре-
щаха с усмивка пристигащите ученици, 
учители и родители. Денис Альова от 7. 
клас раздаваше на всеки по една лис-
товка със символа на толерантността  и 
въпросът на съвременните хамлетовци: 
„Ние сме толерантни, А ВИЕ..?”

  ТАЛАНТ И ТВОрЧЕСТВО    ТАЛАНТ И ТВОрЧЕСТВО  

В стремежа си да насочи обществе-
ното внимание към проблемите 
на ХИВ/СПИН и да подчертае не-

обходимостта от подкрепа и разбиране 
за хората, живеещи с ХИВ, Световната 
здравна организация обявява през 1988 
г. Първи декември за Световен ден на 
борбата със СПИН. През последните 
години този ден се утвърждава като един 
от най-успешните възпоменателни дни 
в световната история. Понастоящем той 
е признат и се отбелязва в над 190 дър-
жави по света.

За да изразят всеобщата загриженост 
и съпричастие към международната ан-
тиспин-кампания, представителите на 
Ученическия парламент в БСОУ „Д-р 
Петър Берон”, под ръководството на г-
жа Александра Дончева, осъществиха 
разнообразни инициативи. Още на 29 
ноември беше изложено табло с интерес-
но поднесена информация под формата 
на въпроси и отговори: какво предста-
влява СПИН, от какво се причинява, кои 
хора са най-застрашени и т.н.

На 4 декември, след учебните часове, 
училищните активисти представиха сво-
ята  изчерпателна и интригуваща презен-
тация, посветена на борбата със смърто-
носната болест.  Бяха показани и обяснени 
откриването на вируса ХИВ през 1983 г.от 
френския професор Люк Монтание, зара-
зяването и действието на ХИВ-инфекци-
ята, която уврежда необратимо имунната 
система и след 8-10 години преминава в 
терминалната си фаза СПИН: синдромът 
на придобитата имунна недостатъчност. 
Човек не може окончателно да се излекува 
от ХИВ, но от 1996 г. съществува ефикасно 
поддържащо лечение. Подчертано беше, 
че ХИВ се предава в следните случаи: до-
пир с отворени рани; кръвен път; общи 
спринцовки при използване на наркоти-
ци; татуиране – ако инструментите не са 
дезинфекцирани; от майка на бебе – както 
по време на бременност и раждане, така 
и по време на кърмене. Напомнено беше, 

Световен ден за  
борба със СПИН

33 млн. души по света живеят с вируса на 
СПИН. От тях  2,5 млн са се заразили през 
2011 година, а 1,7 млн. са починали – тази 
стряскаща статистика може да бъде 
допълнена и трябва да ни се напомня всеки ден.

Текст: Светла Болчева
Снимки: Татяна Дончева

че този вирус не се предава при ръкос-
тискане и прегръдка, кихане и кашляне, 
разговор с човек, носител на ХИВ, нито 
от домашни животни, посещения на об-
ществени бани и др.

На отделен слайд бяха поместени 
снимки на болни от СПИН – достатъч-
но шокиращи и без коментар. Съвсем 
естествени и алармиращи бяха следва-
щите послания: Всеки може да се зара-
зи! Спин не подбира жертвите си! Не 
се заблуждавайте, че това е болест на 
хомосексуалистите и наркоманите!

Презентацията завърши с тревожната 
статистика, според която в България към 
23.08.2012 г. са регистрирани официално 
в Министерство на здравеопазването 
1582 ХИВ-позитивни лица. За многозна-
чителен финал послужи кратката исто-
рия за млад мъж, който, без да подозира, 
заразява много хора...

Публиката остана заинтригувана от 
добре подбраната и силно въздействаща 
информация. Сърдечно приветствани 
бяха всички представители на Учени-
ческия парламент: Виктория и Анато-
ли/5.клас/; Дениз /7.клас/; Калин Геор-
гиев /8.клас/, Тони /9.клас/; Тансу /10./; 
Силвана /11.клас/ и Мария /12.клас/. 
Г-жа Дончева им направи няколко об-
щи снимки, от които ни гледат ведри  и 
жизнерадостни лица – най-сигурната 
препоръка и средство за приобщава-
не към борбата със СПИН. Здравето 
и безценният живот са грижа на всеки 
от нас. 
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В един студен декемврийски ден 
на далечната 1897 година, в ре-
дакцията на вестник „Ню Йорк 

пост“ пристига писмо от осемгодишно 
момиченце – Вирджиния О’Ханлън. По 
съвет на баща си, тя се обръща към „най-
знаещите” – хората от вестника и задава 
въпроса, който мъчи милиони деца по 
света – има ли наистина Дядо Коледа.

„Драги редакторе,
аз съм на осем години. някои от моите 
малки приятели казват, че дядо коледа 
не съществува. Моля ви, кажете ми исти-
ната, има ли дядо коледа?”

След известна суматоха, през която в 
редакцията си подхвърлят писмото като 
горещ картоф, то е дадено на главния 
редактор, Франсис Чърч. Той написва 
отговора, а вестник „Ню Йорк пост“ го 
публикува през следващите 52 години в 
навечерието на всяка Коледа.

Oй Коледо, мой Коледо!
На 20 декември, с песни и танци, учениците 
от Българското училище в Прага посрещнаха 
Коледа. Празнично украсената зала беше пълна с 
ученици и гости. Хубавият празник не пропусна 
да посети и най-важният гост – Дядо Коледа.

Както всяка година, празникът 
започна с благотворителен ба-
зар. Ученици, учители и майки се 

бяха погрижили щандовете да са пълни. 
Дано да е нямало много дядо Скручовци 
и касичките също да са се напълнили.

Програмката, която последва, беше 
изпълнена с коледни стихотворения и 
песнички. Директорът на училището, 
раздаде награди на отличилите се. След 
това, най-после, зазвъняха звънчета и 
пристигна Дядо Коледа, който разда-
де подаръци на всички, всъщност без 
да пита кой е бил послушен и кой не. 
Значи или всички са били послушни, 
или милият дядо става все по-добър и 
по-добър! 

Има ли дядо Коледа?
Ето го, със съкращения:

„Да, Вирджиния, има Дядо Коледа!
Твоите недоверчиви приятели не са 
прави. Те са повлияни от скептицизма 
на една скептична възраст. Те не вярват, 
ако не видят.

да, Вирджиния, има дядо коледа. 
че той съществува, е толкова сигурно, 
колкото е сигурно, че съществуват 
любовта, благородството, предаността. 
а ти знаеш, че ги има навсякъде и те 
носят красота и радост в живота. Уви! 
колко тъжен би бил светът, ако нямаше 
дядо коледа! Тогава нямаше да ги има 
детската вяра и романтиката, които пра-
вят поносимо нашето съществувание. 
светлината, с която детството озарява 
света, ще угасне.

да не вярваш в дядо коледа! Можеш 
да накараш някого да наблюдава всички 
комини в коледната вечер, за да хване 
дядо коледа. но дори да не го видиш 

как влиза в комина, какво доказва това? 
никой не вижда дядо коледа, но това 
не е знак, че го няма.

най-истинските неща на този свят са 
тези, които нито децата, нито възраст-
ните могат да видят. някога виждала 
ли си феи да танцуват на поляната? 
Разбира се, че не, но това не значи, че 
те не съществуват. никой не може да 
възприеме или да си представи всички 
чудеса на света, които са невидени и 
невидими. само вярата, поезията, лю-
бовта, романтиката, могат да съзрат и 
обрисуват върховната красота и вели-
колепието зад нея.

нямало дядо коледа? Благодарим 
ти, Господи, той си е жив и здрав и ще 
живее винаги. и след хиляди години, 
Вирджиния, нещо повече, след 10 пъти 
по 10 000 години, той ще продължи да 
носи радост на детското сърце.

честита коледа и весела нова годи-
на!!!” 
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Участие във фестивала взеха 
Немското училище, учили-
щето към Посолството на Ру-

ската федерация, чешкото училище 
„Namesti Svobody”, английското учи-
лище „Riverside”, Японското училище 
и Украинското училище.

С пъстроцветен фестивал  
за бялата Зима

На 3 декември, за втори пореден път, в Българския 
културен институт се проведе Международният 
фестивал за детско творчество „Коледа, моето 
семейство, моята родина”, организиран от 
българското училище „Д-р П. Берон” в Прага.

Организаторите – Институтът и 
Българското училище – бяха подредили 
ученическите творби в ярка палитра, под-
сказваща, че зимата не е нито скучно бяла, 
нито неприятно студена, а е мозайка от 
цветове, пързалки, снежни човеци и при-
казни герои. Освен с рисунки, учениците 

от Българското училище се представиха и 
с пространствена композиция от хартия 
с коледен сюжет, както и с неповторимите 
български шарени сурвачки.

Вокална група „Лира” откри празнич-
ното събитие с изпълнение на фолклор-
ната песен „Йовано, Йованке” и люби-
мата на всички коледна песен „Звънят 
звънчета”.

Еленко Начев, директор на Българ-
ското училище, връчи на директорите 
на представилите се училища дипломи, 
предназначени за всички участници във 
фестивала, за които, освен това, имаше 
приготвени и коледни подаръци. 
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Събитието припомни и съживи 
една полузабравена традиция, 
чието начало поставят родолю-

бивите студенти на „Българска седянка” 
още в края на 19 в. със своите вечеринки 
и публични сказки.

Организатор на литературната ве-
чер беше сдружение „Българска бесе-
да”, а домакин и съорганизатор – Бъл-
гарският клуб в Прага, който, въпреки 
студеното време, събра две поколения 
„пражки” българи. И млади, и стари 
насядахме около масата в салона на 
библиотеката, от чийто стени ни „гле-
даха” портретите на българските бу-
дители: Васил Левски, Захари Стоянов, 
Добри Чинтулов, Елин Пелин, Йордан 
Йовков... А ние, смълчани и любопит-
ни, чакахме търпеливо да „опитаме” 
от „духовната храна”, която ни бяха 

В началото бе словото...
В средата на ноември сдружението 
„Българска беседа” организира литературна 
вечер, посветена на българските будители, 
писатели и поети от Българското 
възраждане и началото на 20 в.

Текст: Мария Паунова
Снимки: Ели Мандажиева

приготвили главните действащи лица 
на вечерта – Николай Балчев и българ-
ският лектор в Каролвия университет, 
Гинка Бакърджиева.

Увлекателният разказ на Нико-
лай Балчев за българските будители 
неусетно ни разходи из в една далеч-
на епоха. Припомнихме си делото на 
атонския монах Паисий Хилендарски, 
революционните песни на поета Добри 
Чинтулов, романтиката в стиховете на 
Димчо Дебелянов, романите на Антон 
Страшимиров и Светослав Минков. 
Разказите на Ангел Каралийчев съжи-
виха спомените от детството и нашите 
български корени. Гинка Бакърджиева 
беше приготвила богат „коктейл” от 
произведения, чиито откъси тя прочете 
заедно с Наталия Калайджиева, Ели 
Мандажиева и студентката от Карловия 

университет, Цанка Павлова. Трога-
телният финал на разказа на Ангел 
Каралийчев „Майчина сълза” видимо 
развълнува присъстващите и ни накара 
да се замислим: забързани в напрегна-
тото ежедневие, кога за последно сме 
прелиствали българска книга?

Заредени с духовна храна, не изне-
верихме на старата българска традиция 
да се почерпим „по нашенски”. Предсе-
дателят на „Българска беседа”, Мариана 
Новотна, приятно ни изненада с вкусна 
българска баница и „руйно червено ви-
но”.

Има събития, които са хубави и за-
това могат и трябва да бъдат повтаряни. 
Тази литературна вечер беше едно от 
тях. 

  Ученически калейдоскоп  
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Асоциацията е създадена през 
1997 г. като организация с иде-
ална цел, целяща укрепване на 

връзките между държавите и взаимно 
опознаване на културното наследство. 
Главното ударение в дейността й е поста-
вено върху благотворителността.

Коледният базар е най-важното съ-
битие, което Асоциацията организира. 
Предвид насоката, в която събитието 
се развива, през тази година беше пре-
именувано на Благотворителен коледен 
фестивал.

За онези, които решат да го посетят, 
най-важното е, че предлага на едно място 

Ливия Клаусова се сбогува
На 25 ноември, в хотел „Хилтън” в Прага 
се състоя ежегодният благотворителен 
Коледен базар, организиран от Асоциацията 
на съпругите/съпрузите на дипломатите 
в Прага – Diplomatic Sposes’Association. 
Патронаж над изявата традиционно пое 
съпругата на президента, Ливия Клаусова.

стоки от над 40 страни по света. Имат 
възможност да надникнат в културата 
на съответната страна и да купят онова, 
което е традиционно за нея. Достатъчно 
е да споменем, че става въпрос за мест-
на мода, коприна, кашмир, бижутерия, 
козметика, играчки и – не на последно 
място – екзотични храни, за да дадем 
представа за богатството на избора. Ва-
жна е и томболата, в която участва всеки 
закупен билет, както и съпровождащите 
събития на различните щандове – напри-
мер татуиране с къна. Всяка година орга-
низаторите отделят специално внимание 
на детския кът, където малчуганите са 

обградени с грижливи аниматори, пода-
ръци и подходяща програма.

Асоциацията внимателно подбира 
проектите, които подкрепя със събрани-
те средства. През 2011 г., те бяха в размер 
на 3 812 600 кр., с които бяха подпомог-
нати 26 благотворителни инициативи.

Преди отварянето на вратите за по-
сетителите, по традиция, Ливия Кла-
усова минава по щандовете и разменя 
по няколко думи с представителите на 
съответната страна. По мнението на 
участниците, през тази година тя отде-
ли специално внимание на всички. С две 
думи – взе си сбогом. 

Снимки: Петър 
Шолар, Национален 

педагогически музей

Доцент Трошев с медал „Ян Амос Коменски”
През 2012 година, Националният педагогически 
музей и библиотека „Ян Амос Коменски”, 
чества 120 години от своето основаване. По 
този повод, ръководството му организира 
конференция, откри изложба и връчи 
медали „Ян Амос Коменски” на изтъкнати 
дейци на науката и образованието.

Mузеят, който е един от най-ста-
рите в Чехия, организира по 
случай голямата годишнина по-

редица от събития с различен характер.

За научните среди, това беше Меж-
дународна научна конференция, която 
се състоя на 25 октомври, под надслов 
„Ролята на личността и институциите в 
развитието на образованието”.

За обществеността беше подготвена 
изложба „Съкровища от четири века”, от-
крита на 8 ноември, включваща ценности 
като учебници от йезуитските училища от 
края на 17 век, свидетелства за завърше-
но образование от края на 18 век, богато 
илюстрирани буквари и др.

Златният гвоздей на честванията беше 
тържествена вечер, която се състоя на 
28 ноември в Сената на Чехия в сграда-
та на Валдщейнския дворец, където се 

е помещавал Музеят в периода 1957 – 
1996 г. Участие взеха изтъкнати чешки 
и задгранични учени и представители на 
културата. Специален гост беше първата 
дама, Ливия Клаусова.

По време на вечерта, Маркета Панкова, 
директор на Музея, връчи 22 медала на 
избрани личности със специални заслуги 
за развитието му. Един от тях беше доц. 
Константин Трошев.

Доц. Константин Трошев е роден във 
Варна. Висшето си медицинско образова-
ние завършва в Карловия университет в 
Прага. Специализира обща и пластична 
хирургия. Дълги години е ръководител на 
Клиниката за пластична хирургия и лече-
ние на изгарянията към Военноморската 
болница и преподавател в Медицинския 
университет – Варна. От години е предсе-
дател на Дружеството за българо-чешко 
и словашко приятелство и на фондация 
„Шкорпил”. Автор е на над 200 научни 
публикации.

Медалът „Ян Амос Коменски” е послед-
ният в редицата от български и чешки от-
личия, които е получил за дейността си. 
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Поне от моите студентски годи-
ни в Бърно е така. Тогава други 
бяха и времената, събирахме се 

в голямата зала на ресторанта на хотел 
„Воронеж”, който е до самото панаирното 
градче. Тогава идваха и от посолството 
ни в Прага, сънародници от Виена и от 
близки до Бърно градчета.

Тази година, както и през последните 
три-четири, празникът се проведе в рес-
торанта на хотел „Слован”. Имаше, както 
се и очакваше, музиканти от България. 
Залата започна да се запълва с нашен-
ци малко след обявеното начало в 18.00 
часа и от тогава до края на празника тук 
преобладаваше българската реч. Успо-
редно с входната такса, която е съвсем по 
джоба на всеки, се предлагаха и билети 
от томболата.

Официално началото бе поставено 
с кратко приветствие към дошлите от 
председателя на сдружението, доктор 
Иван Белков. Не знам колко време му е 
останало да празнува, по себе си знам, че 
не много, но вярвам че е намерил време да 

Никулден в Бърно или среща на нашенци
По традиция, последното за годината 
мероприятие, което организира 
Българското културно-просветно 
сдружение, е Никулденската вечеринка.

Текст и снимки:  
Райчо Велев

се срещне и да поговори лично с повечето 
от гостите.

Не съм правил точна статистика на 
дошлите, но залата определено се запъл-
ни. Отначало с по-нетърпеливи и с по-
голям житейски опит гости, след което 
дойде ред и на младата генерация българи 
в Бърно. А те не са малко – стига да се на-
вият, да им дойде музата и да дойдат. Раз-
полагат се край бара и от там, между за-
качките, прескачат към дансинга за някой 
и друг танц. А музикантите определено се 
постараха. С добри изпълнения държаха 

настроението на вечерта на ниво. Добре 
се представи и съставът ни „Китка”, който 
от създаването си редовно има изяви на 
вечеринките ни в Бърно. Почти всички се 
струпахме край подиума да наблюдаваме 
програмата му, която и този път събуди у 
нас добри мисли и чувства. Било заради 
непреходната красота на фолклора ни, 
било заради чувството, че можем да го 
представим или просто носталгията в 
нас си казва думата.

Дойде ред и на томболата. Малки дечи-
ца се струпаха покрай наградите, теглиха 
билети и раздаваха печалби. Бай Георги 
напътстваше децата и гледаше всичко да 
мине гладко. След емоциите около томбо-
лата, празникът продължи с пълна сила. 
С танци и наздравици, разбира се. Нали 
затова се бяхме и събрали – да се видим 
и да се повеселим. 
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На срещата в Българския клуб 
в Прага, Силвия Кръстева, за-
местник-председател на „Бъл-

гарската православна общност” и един 
от участниците на тази среща, запозна 
присъстващите с основните въпроси 
и проблеми, обсъждани в Брюксел. 
Най-напред тя посочи, че основната 
цел на двудневния форум е била оч-
ертаване на основните приоритети, 
които според живеещите зад граница 
българи трябва да залегнат в основата 
на подготвяната Национална стратегия 
за българите в чужбина. При откри-
ването на форума, Маргарита Попова 
подчертава, че българската държава си 
е поставила за цел да инициира диалог 
с живеещите в чужбина българи като 
първа предпоставка за изработване-
то на модерна национална политика 
спрямо тях.

Силвия Кръстева представи накрат-
ко дискутираните теми през първия 
ден на конференцията: „Изучаване 
на български език и култура зад гра-

Политики за българите в чужбина
На 23 ноември, в Българския клуб в Прага се проведе среща-дискусия по 
повод наскоро състоялата се в залата на Европейския парламент в 
Брюксел конференция „Политики за българите в чужбина”, организиран 
от евродепутата от ГЕРБ Емил Стоянов и преминал под патронажа на 
вицепрезидента на България, Маргарита Попова. Според заключителните 
информации, участие в него бяха взели над 200 сънародници от 23 държави, 
сред които Франция, Испания, Великобритания, Чехия и Белгия.

Текст: Мария Паунова
Снимки: Силвия Кръстева

ница” и „Институционално предста-
вителство на българите зад граница”. 
Другият основен въпрос, обсъждан от 
участниците на форума, е бил посветен 
на българското училище като средище 
на просвета и място за съхраняване на 
националната идентичност на младото 
поколение българи, живеещи зад гра-
ница. Този проблем е бил в основата на 
изказванията на заместник-министъра 
на образованието, П. Евтимова, на пред-
седателя на Асоциацията на български-
те училища в чужбина, Б. Кулов и на 
директорите на българските училища 
в Лондон, Будапеща, Мадрид, Париж, 
Лайден и др.

В края на първия ден на конферен-
цията, участие е взел и министърът на 
външните работи, Николай Младенов. 
Министърът е отговорил на въпроси, 
отнасящи се за предоставяне на инфор-
мация за българските граждани, които 
временно пребивават зад граница, за 
разработената електронна консулска 
система за ускорено обслужване, как-

то и за подготвяния проектозакон за 
задълженията на българската държава 
спрямо нейните граждани зад грани-
ца.

През втория ден на форума, замест-
ник-министърът на труда и социалната 
политика, Зорница Русинова, е изнесла 
презентация на тема: „Социални про-
блеми на българите зад граница”, а бъл-
гарският евродепутат Станимир Илчев 
се е изказал на тема „Приоритети на 
стратегията за българските общности 
зад граница”.

“В края на конференцията участни-
ците приеха меморандум”, завърши 
изложението си Силвия Кръстева. В 
него те са изразили своята подкрепа за 
усилията на българската държава да 
запази българската идентичност на жи-
веещите в чужбина свои сънародници. 
Като основни приоритети са били посо-
чени дискутираните на Форума теми и 
е била изразена надеждата, че форумът 
няма да остане изолирано събитие и 
форматът ще се развие и обогати. 
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Като идея, инициативата беше но-
ва, нетрадиционна, интересна... 
и похвална, разбира се. Съвсем 

подходяща за сдружение с християнска 
насоченост и ценности, залегнали в ос-
новата. Координатор, отговарящ за без-
проблемното осъществяване на проекта, 
беше Силвия Кръстева, а отговорник за 
подготовката на предметите от българска 
страна – дякон Николай.

От българска страна, участие в иници-
ативата на сдружението взеха БСОУ „Д-р 
Петър Берон”, членове на БПО – които 
предоставиха предмети и няколко бъл-
гарски фирми с предмети на консигнация. 
От чешка страна участие взеха „Prosaz”, 
общество за социална рехабилитация 
на граждани с физически увреждания, 
„Zvoneček Bylany”, предлагащ социални 
услуги, „Chráněné bydlení“, “Přílepy” и 
сдружение „Chiara Lubichová”.

Според предварителната договорка, 
продавачите трябваше да бъдат добро-
волци, осигурени както от БПО, така и 
от чешка страна.

До тук – както казал онзи, който падал 
от деветия етаж – добре! Проблемите и 
споровете подават глава в момента, в кой-
то се оказва, че интересът към изложените 

Неволите на благотворителността
По инициатива на някои от членовете си, през първата половина на 
декември, сдружение „Българска православна община” (БПО) взе участие в 
Благотворителния базар, който е част от Коледния базар на Staroměstské náměstí. 
В основата на решението беше желанието да бъде финансово подпомогнат 
православният храм „Св. Екатерина Александрийска” в Прага, предоставен 
на българската общност от Чешката и Словашка православна църква.

Текст и снимки:  
Силвия Кръстева

стоки, предоставени от българска страна, 
е словом и цифром нулев! Всеобщото мне-
ние е, че на подобни базари печалбите са 
солидни и перспективата за отрицателно 
салдо поражда спекулации, недоверие... 
и недоволство. Очакването на печалба 
започва неприятно да напомня очаква-
нето на Годо.

Възниква проблем и с продавачите. От 
чешка страна с чест се справят студентите 
от ČVUT – Praha. От българска страна 
доброволци липсват. Дякон Николай си 
взема отпуска и стои на щанда седем дни. 
Въпреки опита, който има от предишни 
години и вярата, че ще има продажби – не 
успя да дочака клиенти, които да купят 
нещо за над 400 крони. Поради липса на 
варианти, един ден е предоставен и на 
Силвия Кръстева, която по 20 годишна 
пауза си припомни как е продавала зелен-
чуци произведени од дядой   бай Стоян в 
градинаму в Líbeň.

На помощ на неопитните „харитари” 
притичват всички българи в радиус един 
километър: Силвия Кръстева всеки ден 
прави чай в двулитров термос, не само за 
всички нашенци але и за доброволниците 
от чешката страна; Станчо, който продава 
наблизо, помага със съвети за аранжиране 

на стоката с цел покачване на печалбите; 
фирмите “Carina art” s.r.o, “King Road” s.r.o. 
и “Nikolova” s.r.o. предоставят стока, която 
се продава, с цел закърпване на разходите 
и плащане на режийните.

Както е явно – основният проблем 
(в навечерието на Коледа) е бил разби-
рателството. Много хора не разбират 
смисъла на благотворителните изяви. В 
това отношение може да ги ориентира 
надписът, който през цялото време ви-
си на щанда: „Vaším nákupem podpoříte 
dobročinný projekt a činnosti vedoucí 
k sociálnímu začlenění osob se zdravotním 
postižením do společnosti. Každý má 
právo žít normální život – chodit do práce, 
vzdělávat se, bavit se…”

Има обаче и такива, които са наясно – 
и заслужават специално „благодаря”. Да ги 
изредим:българските продавачи  и биз-
несменът Георги Киров, които закупиха 
предметите, подготвени от учениците на 
Българското училище; фирма „Nikolova” 
s.r.o., която се съгласи да вземе непрода-
дената стока и да продължи да я продава; 
фирмите „Carina art”, с управител Ива Ди-
митрова, член на БПО, „King Road” s.r.o. 
(да живее Русе! Русе!) и фирма „Nikolova”, 
Велизар  и Петър – които помагаха със 
съвети, вдъхваха кураж и предоставиха 
споменатата своя стока за покриване на 
разходите.

По предварителни сметки, след като 
печалбите и разходите бъдат отчетени 
пред Управителния съвет на БПО, ще ос-
танат на разположение 3500 крони, които 
ще бъдат предадени на църквата и 1000 
крони за БСОУ.

Печалбата за продаващите, бяха ми-
нусов студ и настинки.

Ако съм забравила да благодаря ня-
кому – моля да ме извини. Благодаря и 
на нашия председател за подкрепата. Въ-
преки, че е прехвърлил 80-те, неговият 
идеализъм и вяра в хората е достоен за 
подражание. А лично моето верую е, че 
добри дела трябва да се правят не само 
по Коледа. 
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В празнично украсения Дневен 
клуб, в ранния следобяд се събра-
ха най-възрастните членове на 

Пражкия клуб. Посрещна ги председате-
лят на Клуба, Антон Стамболийски.

Със солидна доза самоирония, той 
цитира старата поговорка, че „когото 
Господ обича – прибира млад”. „А нас 
– каза председателят на най-голямата 

Годината няма как да върнем!

На 21 декември, Българският клуб в Прага 
събра на Коледна среща своите „суперсеньори” 
– членове, на възраст над 80 години.

българска организация в Чехия – нас е 
оставил да се мъчим на Земята.”

Традицията на тези срещи, въведена 
преди повече от 15 години, се спазва 
ежегодно. На тазгодишното й издание, 
присъстващите получиха календар с фо-
тография на паметника на Св. Св. Ки-
рил и Методий в Микулчице, издаден от 
Чешко-моравския славянски съюз.

На 21 декември, Пражкият клуб 
организира Коледна седянка за 
своите членове и българите в 

Прага. Присъстващите бяха посрещна-
ти с хубаво настроение и много внима-

Коледен подарък за българската общност

ние, подходящи за празника на уюта, 
спокойствието и радостта – Коледа.

В предпразничните дни, всички 
присъстващи бяха щастливи, че имат 
възможност да се срещнат в българска 

(разбирай: нашенска!) атмосфера, да 
опитат българска храна и да погледат 
предколедни български телевизионни 
програми. Вярно е, че младите хора 
бяха по-малко, но пък имаше от най-
младите, тъй като някои бяха довели 
внучетата си.

Надявахме се на малка програмка от 
учениците на Българското училище в 
Прага, но, за съжаление, започналата Ко-
ледна ваканция осуети надеждите ни.

Най-хубавата новина донесе отец 
Константин Моравенов. Той съобщи, че 
православните българи в Прага получа-
ват свой храм – „Св. Екатерина”, в ареала 
на Екатеринската градина в Прага 2. За 
първата литургия в него може да проче-
тете на страница 35 на списанието.

Весела Коледа и честита Нова година 
на всички! 

„Едно време – каза още Стамболий-
ски – говорехме за черните глави и 
белите глави. След това белите глави 
си отидоха, а черните побеляхме. Но 
това е животът. Годината няма да вър-
нем, но да поживеем през следващата. 
Пожелавам ви, от името на Управител-
ния съвет на Пражкия клуб, приятно 
прекарване на коледните празници и 
честита Нова година. Че не сме млади 
– не сме, но да сме живи и здрави!” И 
вдигна тост за здраве на присъстващи-
те и в памет на онези, които вече не са 
между нас. 



  ТРАДИЦИЯТА ПОВЕЛЯВА  

Йордановден

Празникът  е известен още като 
Кръщение Христово, Богояв-
ление, Водици.

На този ден  отбелязваме  кръщени-
ето в река Йордан на Исус Христос от 
Св. Йоан Кръстител, затова празникът 
е символ, израз на вярата ни в пречист-
ващата, целебна и магическа сила на 
водата. С това е свързан и ритуалът на 

освещаване на вода от свещенниците. 
След празничния водосвет, извършен 
на река или езеро, се хвърля кръст във 
водата. Мъжете се спускат след него и 
се състезават кой ще го извади. Този, 
който успее, ще бъде здрав през цяла-
та година.Именници са Йордан, Йор-
данка, Божан, Божана, Бистра, Богдан, 
Богдана.

 ПРОДУКТИ 

– 1 кисела зелка
– 200 гр зрял боб
– 200 гр ориз
– 1 глава лук
– 1 праз
– 2 с. лъжици червен пипер
– стафиди
– олио
– черен пипер
– чубрица
– джоджен
– сол

 НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ 

Сваряваме предварително накиснатият  боб 
в подсолена вода, като имаме предвид, че му 
предстои допълнително варене за около час 
и половина. Нарязваме на дребно главата 
лук и праза и за 5-6 минути ги задушаваме в 
олио и малко зелев сок. След това прибавяме 
измития ориз, посоляваме и разбъркваме 
добре. Отстраняваме от котлона  и добавяме 
сварения и отцеден боб, червения пипер, 
чубрицата, джоджена и черния пипер. Количе-
ството на всички подправки е според  личните 
предпочитанията, за повече или по-малко 
подправена гозба. Подготвяме си зелевите 
листа и започваме навиването на сърмите, ка-
то слагаме по една супена лъжица от плънката 

Зелеви сарми с боб и ориз

Ошав
 ПРОДУКТИ 

– 400гр. сушени плодове (сини сливи, кайсии, ябълки, стафиди, 
червени боровинки)
– 1литър и половина вода
– 4-5супени лъжици мед
– лимон
– канела

 НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ 

В литър и половина вряща вода слагаме измитите сушени плодове. Ва-
рим ги 5-6 минути и отстраняваме от котлона. Добавяме меда, щипка ка-
нела и сока на половин лимон. По желание можем да нарежем парченца 
и от самия лимон. Докато ошафът се охлажда, плодовете продължават 
да набъбват и да пускат от своя вкус и аромат. Консумира се студен.

В навечерието на Йордановден се 
приготвя третата (последна) Коледна 
вечеря. Запалва се  и недогорялата от 
втората Коледна вечер свещ. На тра-
пезата се слагат само постни ястия,  
прясна пита, колачета, сарми с кисело 
зеле, пълнени чушки, зеле, боб, орехи, 
ошав и вино. 

Рубриката подготви: Кремена Димова
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и завиваме. Можем да напълним и няколко 
сухи червени чушки. Ако имаме глинен съд, 
редим сармите в него, ако нямаме в налич-
ност – използваме тенджера. Най-отдолу 
застиламе слой от зелеви листа и започваме 
да редим: ред сарми и поръсваме с 8-10 ста-
фиди, ред сарми – стафиди, докато завием 
всички.  Най-отгоре отново застиламе със 
зелеви листа и поръсваме със стафиди, чуб-
рица и олио. Всичко това заливаме с равни 
части вода и зелев сок. Ако сме използвали 

глинен съд, слагаме да печем във фурната за 
2 часа. Ако сме приготвили сърмите в тен-
жера, притискаме отгоре с чиния и варим на 
тих огън за 1час и 40мин.

При положение, че не разполагаме с ки-
села зелка, можем да си закупим накълцано 
кисело зеле в буркан и да си приготвим яс-
тието. Необходимо е само да го направим  в 
тавичка – редим зеле,стафиди, плънка, зеле, 
стафиди, плънка и завършваме със зеле. Ре-
зултатът е също толкова вкусен.
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Идеята за обиколка на Съединените щати с ко-
ла по примера на Джак Керуак здраво ме беше 
обсебила още през 1995 година, когато за пръв 
път стъпих на американска земя. Всъщност, вече 
бях направил план за следващата година, наесен, 

но понеже не ме свърташе, а и ме измъчваха някои неизвестни, 
реших през пролетта на 1996-та да направя едно пробно турне. 
Уредих си две седмици отпуск и си намерих евтин полет до Фло-
рида в пакет с кола под наем. Неслучайно летях до Флорида, за-
щото там живееше позната американка, където отседнах първата 
вечер. Идеята ми бе след това да отпраша на север към Питсбърг. 
Там по това време се подвизаваше Любомир Николов – нашият 
кореспондент в САЩ. Никога преди това не го бях виждал, само 
си бяхме говорили по телефона, но, както се казва, „краставите 
магарета през 9 дола се надушват”, та ми беше любопитно да се 
запознаем. Освен това ми беше интересно за колко време щях да 
взема разстоянието, което е около 2 500 километра, като по пътя 
спирам и разглеждам разни интересни неща. Ценна информация 
за това как да планирам пълната обиколка през есента.

Няма да се спирам на пътя до Питсбърг, защото не това е 
идеята на този разказ. Само ще кажа, че взех разстоянието за 
два дни и видях сумата ти неща по пътя. Естествено, задникът 
ми изтръпна от каране.

Късно вечерта в един хубав майски ден пристигнах в Питсбърг 
по къси гащи и по потник и като слязох от колата, разбрах, че 2 
500 километра са доста разстояние и явно съм сменил клима-
тичния пояс. Слязох, защото трябваше да се обадя по телефона 
на Любо, за да ми даде инструкции как да стигна до него. Докато 
говорехме, направо се смръзнах. Някъде към десет вечерта вече 
бях пред къщата на Любо. Пред нея стоеше едър побелял брадат 
мъж и пушеше цигара. Слязох и го приближих. След минута се 
бяхме прегърнали. Първите думи на Любо обаче бяха:

- А бе, къде ти е таса на колата?
Едва тогава забелязах, че ми няма десния заден тас. Веднага 

си спомних, че докато сучех колата из едни тесни улици, имах 
съприкосновения с разни бордюри и там ще да е останал тасът. 
Метнахме се на колата и след малко го намерихме да си кротува 
насред улица. Беше доста смачкан, та не можахме да го сложим, 
но го взех да се отчета като хората при връщането на колата на 
компанията-собственик.

Децата на Любо – две синчета – не бяха успели да ме дочакат, 
въпреки големия им мерак. Бяха заспали. Любо и жена му обаче 
накроиха хубава нашенска салата, защото имаше повод – носех 
му една бутилка ракия, варена лично от баща ми. Та от салатка 

на ракийка и обратното към четири заранта вече бяхме на двора 
и гледахме едрите звезди. Здравият разум ни накара все пак да 
полегнем малко.

През деня Любо ме разведе из Питсбърг, а привечер на път 
за вкъщи седнахме в едно барче на сладка приказка.

- Да ти кажа – рече Любо – имам един голям мерак.
- Кажи.
- Преди време гледах един репортаж по СиЕнЕн за едно градче 

в щата Канзас. Градчето се казва Плевна и кореспондентката 
твърдеше, че е кръстено на българския Плевен и е основано от 
българи. Всъщност, материалът беше за някакъв уникален коло-
ниален магазин от края на миналия век, който и до ден днешен 
е хем магазин, хем заведение за хранене, хем нещо като клуб. 
Много ми се ще да отида там, но, пусто, много е далече.

- Мисля, че проблемът ти е решен.
Любо ме измери с поглед.
- Така де. Колата ми е в ръцете. На един и същи акъл сме. 

Утре тръгваме. Само говори с Вяра да ти разпише войнишката 
книжка поне за три дни.

Не знам как са протекли семейните преговори, но на Любо 
му разписаха за 3 дни. Аз установих от картата, че до Плевна  и 
обратно е около 5 000 километра. Бързам да изтъкна, че пъти-
щата в Америка са много добри, особено магистралите, и макар 
и да има сериозни ограничения на скоростта, човек може доста 
бързо да се изнесе. Точно по тази причина решихме да караме, 
докъдето е възможно, само по магистрали, въпреки че е скучно, 
за да успеем за 3 дни да отидем и да се върнем.

Всъщност, пътуването хич не беше скучно. Особено като се 
има предвид една случка в Кълъмбъс, щата Охайо. Точно там 
установих, че резервоарът се е поизпразнил, червената лампичка 
на бензина светеше, и започнах малко странно престрояване от 
платно в платно, за да мога да изляза към някоя бензиностанция. 
Това не беше много лесно, като се има предвид, че платната само в 
едната посока бяха 6 и всеки караше, както му падне. Точно моите 
маневри обаче бяха привлекли окото на местно ченге. Мернах в 
огледалото за обратно виждане, че светлините на полицейската 
кола светнаха и тя се лепна зад нас. Отбих веднага, както повелява 
законът и зачакахме. След около 1-2 минути от колата излезе 
младо момче, приближи и поиска да си сваля стъклото. Свалих 
го. Поиска ми документите. Дадох ги. След обстойно проучване 
на бумагите, ченгето ме накара да сляза от колата. И тук вече 
стана интересно, когато ме попита какво правим и закъде сме 
тръгнали. Аз му разказах всичко абсолютно откровено, но за едно 

  БиБлиотека  

С цървули  
по Дивия 
Запад
(това, всъщност, е заглавие на сръбски филм от моето детство) 
Автор: Веселин Паунов

Градчето в Канзас 
се казвало Плевна 

и кореспондентката 
твърдеше, че 
е кръстено на 

българския Плевен.
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ченге някъде в Средния Запад това явно беше най-невероятната 
история, която е чувал, още повече че силно се съмнявам да е бил 
наясно поне с половината имена, които изредих. А моят кратък 
разказ беше следният:

„Аз съм българин. Журналист съм. Работя в ББС в Лондон. 
Летях до Флорида, където взех кола под наем и се видях с една 
позната американка. После реших да отида до Питсбърг да се 
видя с моя приятел Любо, също българин. Там пък научих, че в 
щата Канзас има едно село с името на българския град Плевен 
и с Любо решихме да го посетим. Имаме обаче само три дни на 
разположение.”

Виждах как след всяко мое изречение очите на ченгето недо-
верчиво се разширяват все повече и повече. Като свърших, той 
ме накара да отворя багажника. Порови с видим интерес, но се 
разочарова, че не намери нищо, заслужаващо внимание. После 
ми нареди да остана на мястото си и отиде отпред при Любо. Не 
чувах какво точно си говорят, но явно разочарован, той пак се 
върна при мен. После разбрах, че Любо му е разказал абсолютно 
същата версия за събитията, което му се видяло направо неве-
роятно и много съмнително как сме се наговорили.

- Чудя се какво да Ви правя – изсумтя ченгето.
- Но аз не съм направил нищо нередно.
- А това кръжене от лента в лента?!
- Просто се опитвах да се престроя, защото трябва да заредя 

с бензин.
- Хм. Няма да Ви глобявам, но ще Ви издам предупредителна 

бележка – намери изход ченгето, за да запази достойнство.
И ми издаде такава бележка, която и до ден днешен си пазя. 

В нея пише, че съм бил карал опасно.
Преминахме като на кино няколко щата и стигнахме някъде 

преди полунощ в градчето Отава /не, не столицата на Канада/ в 
щата Канзас. Там си намерихме мотел и примрели от глад, вля-
зохме в едно денонощно заведение за хранене, където, въпреки 
добрите си фигури, изглеждахме най-дребните и най-слабите. 
Заведението се казваше „Конска подкова” и явно беше популярно 
място за местните каубои, които сгъваха с ожесточение бургер 
след бургер.

През нощта и двамата не спахме добре. От вълнение. В главите 
ни се въртяха какви ли не версии, представяхме си как разговаря-
ме с българи-плевенчани, позабравили откъде са дошли и т.н.

Истината се оказа малко по-друга.
На сутринта, със зачервени очи и подпухнали от недоспиване, 

пришпорихме колата из една равна пустош, в която единственото 
нещо, хващащо окото, бяха  поклащащите се нефтени помпи и 

въртените от горещия вятър характерни обли тръни. Изведнъж 
пред нас изскочи табела: „Плевна – 1 миля”. Набих спирачки. Сля-
зохме разтреперани и започнахме да снимаме табелата с ясната 
мисъл, че творим история. Любо ми призна, че му се присънило 
през нощта, че в Плевна ни посрещнали нашенци в носии с хляб 
и шарена сол. Чак усетих вкуса на шарената сол, а всъщност не 
усетих как бяхме пристигнали в селото. Естествено, в погледа 
ни веднага се наби въпросния колониален магазин – безспорно 
най-голямата и най-високата сграда в Плевна. Плахо отворихме 
вратата и пристъпихме вътре. Магазинът напълно отговаряше на 
описанието на Любо от филма по СиЕнЕн. Още след входа имаше 
нещо като „кътче на славата”, където грижливо бяха поставени 
изрезки от вестници, в които пишеше за магазина – кой го е по-
строил, за какво служи и т.н. Търсехме да видим българско име, но 
нямаше споменато такова. След като изчетохме всичко, тръгнахме 
към дъното на магазина, където около широк тезгях  и на масички 
около него бяха насядали няколко души и похапваха. Зад тезгяха 
стоеше едър мъжага, с тъмна коса, широко лице и космати ръце 
– абе, типичен българин. Приседнахме и от приличие решихме 
да му говорим на ангилйски. Пръв се престраши Любо:

-Ами, ние ...Е, дойдохме тук, защото разбрахме, че Плевна е 
основана от българи от град Плевен. Как сте, Вие потомците?

-Не ви разбрах?! Българи ли, казвате?!
-Да. Имаше филм по СиЕнЕн за магазина. Та в него казаха, 

че селото е основана от българи.
-А-а-а, сега се сещам – възкликна мъжагата и се разсмя – Е, 

ще трябва да ви разочаровам - тук няма никакви българи.
-????!!!!
-Името на Плевна наистина е от българския Плевен, но самите 

българи нямат пръст в това.
-????!!!!
- Виждам, че недоумявате, а то е много просто. Когато през 

1878 година са положени основите на селището, старейшините 
се събрали на по уиски, за да обсъдят как да го кръстят. Имало 
спорове, но обще взето преобладавало мнението, че трябва да 
е име на европейски град. Най-накрая един от тях казал: „Я 
да вземем днешния вестник и който град е споменат на първа 
страница във водещата новина - него ще вземем”. Оказало се, че 
водещата новина в местния вестник е Руско-турската война и 
по-конкретно Плевенската битка. Та така на Плевен му излязъл 
късметът, а с годините звученето му се променило на Плевна. 
Това е момчета. Какво ще пиете?

Бяхме малко разочаровани от историята, която, всъщност, 
е достатъчно хубава и интересна. Но нали, пусто, бяхме дошли 
за плевенчани.

По-късно, когато излязохме да се разходим из селото, попад-
нахме на една стара каруца, останала като реликва от времето на 
Плевенската битка. Почнахме да си правим снимки около нея, 
заемахме героични пози като поп Анрдей около черешовото 
топче, но изведнъж изтича здрав индианец и замалко да ни на-
бие. Като разбра обаче, че нямаме лоши намерения, се усмихна и 
рече, че миналата седмица някакви пройдохи на няколко пъти се 
опитали да крадат каруцата. И той не знае защо. Побъбрихме си 
кротко няколко минути и той ни посъветва да отидем в съседното 
село Абивил, където правели страхотно родео. На въпроса къде 
се намира селото индианецът отвърна, че е на 6 километра на 
изток. Вдигнах глава, слънцето беше точно в средата на небето. 
Индианецът обаче каза още по-утвърдително: „Ей на, там, на 
изток” и махна с ръка в една посока. А аз се обърнах към Любо 
и му рекох:

На ти тебе шарена сол и плевенски носии! Марш на изток! 

Разказах му всичко, 
но за едно ченге в 

Средния Запад това 
явно беше най-

невероятната история, 
която е чувал.
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  БиБлиотека  

Скоро четох интервюта на покойния вече Йордан 
Радичков. В едно от тях той разказва как с една 
журналистка гостували на Пешка Рангелова 
– герой на социалистическия труд – в нейно-
то ломско село Комощица. Пешка се прочула 

навремето, че засадила донесени от Вълко Червенков царе-
вични зърна от сорта „Охайо” след негова среща със Сталин  
в Москва и получила големи доходи. Не, разбира се, това е 
най-интересното в историята.

Като пийнали и хапнали в Комощица, бащата на Пешка 
разрязал една огромна любеница. Та от тая любеница Ра-
дичков страшно го напънало през нощта. Сложили го били 
в стая за гости с нови черги. Но като тръгнал да излиза, не 
щеш ли пред прага налетял на едно огромно куче, което му 
се озъбило. Върнал се Радичков обратно в стаята и като 
светнал лампата, установил, че леглото е пълно с дървеници. 
И така, ни напред, ни назад. Отвън свирепото куче, вътре – 
гладните дървеници.

Това ми напомни едно мое доста подобно преживяване. 
Действието се отигра няколко дни след прословутия 11-ти 
септември 2001 година, в Бостън. С двамата си колеги и най-
добри приятели, Андро и Васко, обикаляхме три седмици 
из Канада и САЩ, когато се случи тази трагедия. Сигурно 
мнозина си спомнят, че самолетите, с които терористите 
удариха кулите-близнаци, бяха отвлечени от летището в 
Бостън. Нашият обратен полет бе на 15 септември от Бостън 
и когато отивахме на летището да върнем взетата под наем 
кола и да си хванем самолета вече знаехме, че едва ли това 
ще стане точно на уречената дата, тъй като всички медии 
съобщаваха, че полетите все още не са обновени. Задър-
жахме колата още един ден, преспахме в едно мотелче и на 
следващия ден – пак на летището. Оказа се, че отново няма 
възможност да излетим, тъй като още не бяха „разчистени” 
изостаналите пътници от предишните дни. Дадоха ни надеж-
да за следващия ден – 17-ти септември. Вече бяхме върнали 
колата и Андро се сети, че в Бостън живее негова съученичка 
от гимназията. Обади се той по телефона и съученичката ни 
покани да пренощуваме.

Като пристигнахме, заварихме мила родна картинка. 
Хубава софра, пристигнали български приятели, благ лаф… 
Похапнахме, пийнахме. След това съученичката на Андро ни 
настани за лягане. Теглихме чоп и на мен ми се падна да спя 
в една стаичка, току-що отремонтирана за гости. Страшно 
уморен, веднага се проснах в белите завивки. По едно време 
обаче се събудих страшно напращял. Е, помислих си, тоалет-
ната е на моя етаж, така че няма да тропам кой знае колко 
на хората. Вдигнах се и понечих да отворя вратата, но тя не 
поддаде. Бре, тия хора да не би да са ме заключили? Потърсих 
ключ от своята страна – няма. След надлежен оглед устано-
вих, че вратата не е заключена. Сигурно нещо е заяла бравата, 
продължих да разсъждавам полугласно и отново започнах да 

я дърпам. Никакъв резултат. А положението става вече поч-
ти неудържимо. Метнах спасителен поглед към прозореца. 
Гледаше към вътрешния двор. Рекох си, в крайна сметка, ако 
се наложи… В същото време продължих борбата с вратата. 
Никакъв резултат. Почти я огъвах и виждах какво става в 
коридора през процепа, но не успявах да я отворя. Направо 
се сащисах. Сигурно, ако напънех още малко вратата щях да 
я счупя. Пак погледнах към прозореца. Е, викам си, какво 
да правя... Отворих прозореца, но за мой ужас се оказа, че е 
сложена тънка мрежа против комари. Боже! Налудничавият 
ми поглед започна да търси друго спасение. Оглеждах се 
безнадеждно да видя някакъв съд – ваза, буркан, каквото 
и да е. Но понеже стаята беше прясно ремонтирана, освен 
леглото в нея нямаше нищо друго. Дойде ми на ум да извадя 
вратата от пантите. Да, ама не! Някакви странни американски 
панти, не се получи. С последна надежда напънах врата и … 
О, чудо! Отвори се.

Не помня как съм стигнал до тоалетната. Като се върнах, 
разгледах пустата врата. Оказа се, че понеже е прясно боя-
дисана, просто е залепнала от боята.

Всички сме смъртни.
Дълго след това лежах в леглото и си умирах от смях за 

нещо, за което преди малко щях да пукна.
Спомних си по този повод един хубав чешки виц. Прис-

тига Дяволът на земята и хваща американеца, французина и 
чеха. „Ако някой от Вас ми покаже какво е това кеф – ще го 
оставя на мира. Иначе – в казана.” „Е, няма нищо по-лесно”, 
рекъл амерканецът и качил Дявола в най-хубавата, най-
модерната и най-скоростната кола. Надул до 200 и нещо си 
по хубава магистрала и се обърнал към Дявола: „Не ти ли 
е кеф?”. Дяволът поклатил отрицателно глава и го метнал 
в казана. Французинът се усмихнал лукаво и завел Дявола 
в един луксозен апартамент. А там едни мацки – от хубава 
по-хубава. Прекарал Дяволът цяла нощ в тяхната компания, 
а на заранта французинът го запитал: „Голям кеф, нали”?. 
Дяволът обаче отново поклатил отрицателно глава и го мет-
нал в казана. Дошъл ред на чеха. Така и така ще ида в казана, 
рекъл чехът на Дявола, току ела поне да пийнем по някоя 
бира на изпроводяк. Седнали в една кръчма и пили по две 
хубави чешки бири. Дяволът понечил да стане да се изпикае, 
но чехът му казал: „Чакай, седни да изпием по още една-две”. 
Пили по още една-две. Дяволът пак понечил да стане, но 
чехът го помолил да ударят още две на изпроводяк. Накрая 
двамата се завлекли към тоалетната и чехът чул от съседната 
кабинка как Дялолът рекъл: „Е, те това е кеф!”. 

Що е то кеф
Автор: Веселин Паунов
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  БиБлиотека  

Скоро четох интервюта на покойния вече Йордан 
Радичков. В едно от тях той разказва как с една 
журналистка гостували на Пешка Рангелова – ге-
рой на социалистическия труд – в нейното ломско 
село Комощица. Пешка се прочула навремето, че 

засадила донесени от Вълко Червенков царевични зърна от 
сорта „Охайо” след негова среща със Сталин  в Москва и по-
лучила големи доходи. Не, разбира се, това е най-интересното 
в историята.

Като пийнали и хапнали в Комощица, бащата на Пешка 
разрязал една огромна любеница. Та от тая любеница Радичков 
страшно го напънало през нощта. Сложили го били в стая за 
гости с нови черги. Но като тръгнал да излиза, не щеш ли пред 
прага налетял на едно огромно куче, което му се озъбило. Върнал 
се Радичков обратно в стаята и като светнал лампата, установил, 
че леглото е пълно с дървеници. И така, ни напред, ни назад. 
Отвън свирепото куче, вътре – гладните дървеници.

Това ми напомни едно мое доста подобно преживяване. 
Действието се отигра няколко дни след прословутия 11-ти сеп-
тември 2001 година, в Бостън. С двамата си колеги и най-добри 
приятели, Андро и Васко, обикаляхме три седмици из Канада и 
САЩ, когато се случи тази трагедия. Сигурно мнозина си спом-
нят, че самолетите, с които терористите удариха кулите-близнаци, 
бяха отвлечени от летището в Бостън. Нашият обратен полет 
бе на 15 септември от Бостън и когато отивахме на летището да 
върнем взетата под наем кола и да си хванем самолета вече зна-
ехме, че едва ли това ще стане точно на уречената дата, тъй като 
всички медии съобщаваха, че полетите все още не са обновени. 
Задържахме колата още един ден, преспахме в едно мотелче и 
на следващия ден – пак на летището. Оказа се, че отново няма 
възможност да излетим, тъй като още не бяха „разчистени” 
изостаналите пътници от предишните дни. Дадоха ни надежда 
за следващия ден – 17-ти септември. Вече бяхме върнали колата 
и Андро се сети, че в Бостън живее негова съученичка от гим-
назията. Обади се той по телефона и съученичката ни покани 
да пренощуваме.

Като пристигнахме, заварихме мила родна картинка. Хубава 
софра, пристигнали български приятели, благ лаф… Похапнах-
ме, пийнахме. След това съученичката на Андро ни настани за 
лягане. Теглихме чоп и на мен ми се падна да спя в една стаичка, 
току-що отремонтирана за гости. Страшно уморен, веднага се 
проснах в белите завивки. По едно време обаче се събудих страш-
но напращял. Е, помислих си, тоалетната е на моя етаж, така че 
няма да тропам кой знае колко на хората. Вдигнах се и понечих 
да отворя вратата, но тя не поддаде. Бре, тия хора да не би да са 
ме заключили? Потърсих ключ от своята страна – няма. След 
надлежен оглед установих, че вратата не е заключена. Сигурно 
нещо е заяла бравата, продължих да разсъждавам полугласно и 
отново започнах да я дърпам. Никакъв резултат. А положението 
става вече почти неудържимо. Метнах спасителен поглед към 
прозореца. Гледаше към вътрешния двор. Рекох си, в крайна 
сметка, ако се наложи… В същото време продължих борбата с 
вратата. Никакъв резултат. Почти я огъвах и виждах какво става 
в коридора през процепа, но не успявах да я отворя. Направо 

се сащисах. Сигурно, ако напънех още малко вратата щях да я 
счупя. Пак погледнах към прозореца. Е, викам си, какво да пра-
вя... Отворих прозореца, но за мой ужас се оказа, че е сложена 
тънка мрежа против комари. Боже! Налудничавият ми поглед 
започна да търси друго спасение. Оглеждах се безнадеждно да 
видя някакъв съд – ваза, буркан, каквото и да е. Но понеже стаята 
беше прясно ремонтирана, освен леглото в нея нямаше нищо 
друго. Дойде ми на ум да извадя вратата от пантите. Да, ама не! 
Някакви странни американски панти, не се получи. С последна 
надежда напънах врата и … О, чудо! Отвори се.

Не помня как съм стигнал до тоалетната. Като се върнах, 
разгледах пустата врата. Оказа се, че понеже е прясно боядисана, 
просто е залепнала от боята.

Всички сме смъртни.
Дълго след това лежах в леглото и си умирах от смях за нещо, 

за което преди малко щях да пукна.
Спомних си по този повод един хубав чешки виц. Пристига 

Дяволът на земята и хваща американеца, французина и чеха. „Ако 
някой от Вас ми покаже какво е това кеф – ще го оставя на мира. 
Иначе – в казана.” „Е, няма нищо по-лесно”, рекъл амерканецът и 
качил Дявола в най-хубавата, най-модерната и най-скоростната 
кола. Надул до 200 и нещо си по хубава магистрала и се обърнал 
към Дявола: „Не ти ли е кеф?”. Дяволът поклатил отрицателно 
глава и го метнал в казана. Французинът се усмихнал лукаво 
и завел Дявола в един луксозен апартамент. А там едни мацки 
– от хубава по-хубава. Прекарал Дяволът цяла нощ в тяхната 
компания, а на заранта французинът го запитал: „Голям кеф, 
нали”?. Дяволът обаче отново поклатил отрицателно глава и го 
метнал в казана. Дошъл ред на чеха. Така и така ще ида в казана, 
рекъл чехът на Дявола, току ела поне да пийнем по някоя бира 
на изпроводяк. Седнали в една кръчма и пили по две хубави 
чешки бири. Дяволът понечил да стане да се изпикае, но чехът 
му казал: „Чакай, седни да изпием по още една-две”. Пили по още 
една-две. Дяволът пак понечил да стане, но чехът го помолил да 
ударят още две на изпроводяк. Накрая двамата се завлекли към 
тоалетната и чехът чул от съседната кабинка как Дялолът рекъл: 
„Е, те това е кеф!”. 

Що е то кеф
Автор: Веселин Паунов

 За  Весо такъВ, какъВто го поЗнаВам 

Добър приятел си беше Весо, спор няма! Веселяк по душа (то и 
името му го подсказва) и закоравял оптимист. Все успяваше да стане 
център на компанията. По това време се провеждаха срещи на 
българските студенти и аспиранти. Доста хора се събирахме и много 
веселба падаше. Дойдеше ли и Весо, а той не пропускаше, нямаше 
как да не го забележи човек. Спомням си, че бяха сформирали в 
Прага много здрав фолклорен състав, с който участваха на една 
от срещите. Веско си беше сърцат танцьор и си заслужи приза на 
нашата, бърненската, студентска група.

като „пражанин”, познаваше много добре витите улички на ста-
рия град и най-вече кръчмите, по които беше готов винаги да ни 
разведе. Не, че нямаше да ги намерим и сами, ама  друго си беше в 
негова компания.

и никога не го свърташе на едно място. едно лято опитахме да 
го затворим в нашата компания на „каваците“. издържа само една 
седмица и запраши с раницата из България. и от тогава, май не се е 
спрял. Не само да обикаля света, но и да пише за своите пътешест-
вия.

През есента се видяхме в лондон, където от години живее със 
семейството си. Разказа ми доста интересни неща – за работата си 
като редактор в радиостанция „ВВС”, за сегашните си ангажименти 
и за новинарския (не, не винарския, а новинарския) си сайт, който в 
момента създава. Човек като него няма как да се изгуби в навалица-

та и да остане незабелязан в сивотата на ежедневието ни. Прочетете 
някоя от книжките му и ще се убедите сами. Райчо Велев
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По случай откриването на новия 
православен храм, „Св. Екате-
рина”, архиепископ Христофор, 

митрополит на Православната църква 
на чешките земи и Словакия, отслужи в 
него Архиерейска Св. Литургия.

Храмът, който ще служи предимно на 
православните българи в Прага, се на-
мира в ареала на Екатеринската градина, 

Храм „Св. Екатерина”  
за българската общност

на ъгъла между улиците „Катеринска” и 
„Винична” в Прага 2.

Отец Константин ще служи в храма 
Божествена света литургия всяка сряда, 
петък и събота от 9.00 ч., и всяка неделя 
– от 10.00 ч. 
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