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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.
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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. 
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