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Стана традиция в Бъл-
гарското училище да 
бъдат отбелязвани го-

дишнини на значими наши 
творци на словото с литера-
турно-музикални програми 
и драматизации на части от 
техни произведения. Тази го-
дина празникът бе по повод 
150-годишнината на автора 
на „Бай Ганьо” и на много 
фейлетони и пътеписи, Алеко 
Константинов. Подготовка-
та за празника и сценични-
те репетиции, намирането и 
изработването на костюми и 
аксесоари на героите отнеха 
не малко време, и затова уче-
ници и учители очакваха с не-
търпение събитието, за чието 
провеждане бе избрана дата-
та 25-и март в Актовата зала 
на училището.

Програмата започна с 
мултимедийна презентация 
на живота и делото на Ща-
стливеца, подготвена от г-жа 
Светла Болчева с помощта на 
г-жа Александра Дончева. Во-
дещите Кристиян и Тансу от 
10-и клас и Найден и Дениз 
от 7-и отбелязаха важни фа-
кти от биографията на Але-
ко Константинов, докато на 
екрана се появяваха снимки, 
много успешно илюстриращи 
пътуванията на Щастливеца 
до Америка и посещенията 
му на Световните изложения 
в Париж, Прага и Чикаго. 
Подходящото музикално оф-
ормление и грабващите дъха 
снимки и видеоматериали ни 
отведоха до Айфеловата кула, 
обичани и познати места из 
красива Прага и с нищо не-
сравнимия Ниагарски водо-
пад. Специално внимание бе 
обърнато върху героя на Але-
ко, превърнал се в нарицател-
но име и станал повод за мно-

го литературно-критически, 
етнографски, социално-поли-
тически и народо-психологи-
чески изследвания, Бай Ганьо. 
С помощта на цитати от твор-
бата, великолепните карика-
тури на Илия Бешков и Борис 
Ангелушев, снимков матери-
ал и цитати от „Моята изпо-
вед” (анкетата, направена от 
професор Иван Шишманов) 
пред публиката се разкриха 
контрастите между автор и 
литературен герой: единият 
високо морален, с обществе-
ни идеали, благороден и чист, 
а другият – безнравствен, 
подчинен на личния „келе-
пир”, недотам образован и 
способен на подлост.

Тези качества „блеснаха” 
и в последвалата драматиза-
ция на „Бай Ганьо у Иречека”, 
приета с огромни овации от 
публиката. Сценката бе пос-
ветена и на големия ни актьор 
Георги Калоянчев, който по-
чина в края на миналата годи-
на и чието изпълнение на ро-
лята на Бай Ганьо ще остане 
ненадминато още много го-
дини. Е, нашите актьори не са 
от Народния театър, а от 7-и, 
10-и и 11-и клас, но се справи-
ха отлично с нелеката задача. 
Макар и строен и културен, 
Влади се превъплъти в образа 
на Бай Ганьо, показа хитрост-
та и недодяланите маниери, 
стремежа към лична изгода 
и липсата на утвърдени цен-
ности. Съученикът му Георги 
се превърна в един невероя-
тен Иречек – леко озадачен 
от случващото се, притеснен 
от обноските на госта си, и 
определено израснал и въз-
питан в друга среда и други 
идеали. С отличния си чешки, 
Тансу изигра без проблеми 
г-жа Иречек, а Дениз – сръчна 
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Пролетта сякаш не бърза-
ше да дойде тази година в 
Прага, а и в цяла Централ-

на, Западна и Северна Европа. Ас-
трономическата уж настъпи, а като 
започнаха едни снеговалежи ...да се 
чудиш Великден ли наближава или 
Коледа! За всеки пореден сняг се 
надявахме да е последен ... до след-
ващата утрин, когато осъмвахме с 
нова снежна покривка. И тихомъл-
ком вадехме прибраните вече зим-
ни дрехи и обувки.

Но в един такъв не много топъл 
и не твърде слънчев ден срещнах 
много усмихнати и лъчезарни хора, 
дошли да съпреживеят радостта от 
изпълнението на детски песни. Да, 
говоря за традиционния Междуна-
роден фестивал на детските хорове, 
чийто домакин е Средното учили-
ще към Руското посолство в Прага. 
Тази година той се проведе за 22-и 
път и БСОУ „Петър Берон” отново 
получи покана за участие, на която 
откликна с желание и вълнение. На 

10-и април, от 18 часа, в празнично 
украсената зала се събраха много 
изпълнители, учители и родители, 
както и обикновени слушатели от 
няколко народности, дошли да се 
насладят за няколко часа на нови-
те програми на познатите хорове и 
да допринесат с цената на входния 
билет и волни дарения за лечение-
то на болните деца от санаториума 
в град Буковани.

Директорът на Руското учи-
лище г-н Сергей Юриевич Сало-

Празник на музиката, пролетта,
приятелството и човешката солидарност

домашна помощница. За успешното 
представление г-жа Васева уши диса-
ги, сготви супа и помогна с декорите, 
прическите и костюмите, така че дра-
матизацията да има свои реквизит и 
сценография и публиката да изпита 
удоволствие от видяното.

Следващата сценка бе драмати-
зация на цикъла фейлетони „Разни 
хора, разни идеали”, подготвена от 
г-жа Таскова и учениците от 11-и 

клас. Артистичните способности на 
Николай, Константин и Силвана са 
ни отдавна познати, но в нова свет-
лина видяхме Дани и кокетната Ива. 
Учениците се справиха успешно с 
дългите и нелеки текстове и докато 
слушахме техните монолози и ди-
алози, се замислихме за това колко 
прозорлив е бил Алеко и колко по-
литическата ситуация тогава напо-
добява днешната.

Празникът бе изключително до-
бре приет от публиката и показа как 
екипната работа на двете учителки по 
литература, помощта и на други коле-
ги и ентусиазма на учениците могат, 
макар и със скромни средства и липса 
на театрални сцена и осветление, да 
създадат истински и красив празник 
на литературата и театъра, такъв, ка-
къвто личността на Алеко Константи-
нов - Щастливеца, заслужава.  ◆
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