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Нов нюанс към палитрата
на българо-чешките отношения
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На 6 юни Българският културен институт в Прага събра в галерията си гости - чехи и българи, водени от 
желанието си да присъстват на двойна премиера – представяне на книгата на Владимир Пенчев „По сер-
пентините на самопознанието и опознаването на другостта” („Po serpentinách sebepoznání a poznání toho 
druhého”), Прага, 2012 и на Марек Якоубек „Войводово. Едно непознато чешко село в България”, София, 
2013, както и на лична среща с авторите. Двете книги вече бяха кръстени официално в България през ме-
сец април по български, а сега беше ред и на Прага, по чешки.

Водещ на срещата беше доц. До-
бромир Григоров от БКИ, кой-
то представи гостите с нестан-

дартното определение „западняци” 
- доц. Владимир Пенчев, работещ в 
Западната част на България, етнолог 
в Българската академия на науките 
и доц. Марек Якоубек от Западно-
чешкия университет в Пилзен. При-
състваха още доц. Зденек Пинц от 
Карловия университет, Факултет по 
хуманитарни изследвания, д-р Ивана 
Сръбкова от Народната библиотека 
и д-р Румяна Георгиева. 

Любезните домакини предоста-
виха словото първо на доц. Пинц, 
чието присъствие, заедно с това на 
колегата му д-р Мириям Моравцова е 
ясно послание за подкрепата и съпри-
частието на чешката научна общност 
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към работата на българския етнолог и 
бохемист доц. Владимир Пенчев. Оче-
видно воден от желанието си да не за-
труднява разнородната аудитория със 
строго научна реч, доц. Зденек Пинц 
предпочете по-лек, изпъстрен с ху-
мор стил: „С българите нямаме почти 
нищо общо, но България е единстве-
ната държава, където човек може да 
се гордее, че е чех”. При представя-
нето на двамата автори чешкият учен 
акцентира на връзка учител – ученик. 
Следващото изказване – на д-р Румя-
на Георгиева – беше строго научно и 
посочи основните акценти от кни-
гата на Вл. Пенчев. Изданието е на 
Карловия университет, като част от 
научната продукция на Факултета по 
хуманитарни изследвания, в превод 
на Марек Якоубек и Ленка Будилова. 
Книгата синтезира в себе си 30 години 
работа, теренни изследвания от места, 
пребродени от Владимир Пенчев на-
длъж и нашир. При представянето й 
д-р Георгиева очерта четири тематич-
ни кръга. Първият е посветен на че-
хите в България – типологията на нас-
таняването им по българските земи, 
различните миграционни вълни, как 
се гради едно село (Войводово), как-
ва е социалната епоха, изграждането 
на чешка комуна, появата на смесени 
семейства. Вторият тематичен кръг е 
посветен на словаците, които прис-
тигат в края на XIX и началото на XX 
век във връзка с политиката на княз 
Александър I Батемберг за заселва-
нето на пустеещите територии и се 
настаняват в северните и североза-
падни части на България. И до днес 
в словашкия фолклор се срещат бъл-
гарски елементи. Третият тематичен 
кръг проследява българските емиг-
рационни вълни към Чехия – като се 
започне от студентите, обучаващи се 
през XIX и XX век, градинарите, зами-
нали през 40-те и 50-те години на XX 
век и се завърши с последната – след 
1989 г. Четвъртият кръг проследява 
отношенията „аз и другите”, „свой – 
чужд”, стереотипите като средство 
за опознаване. Д-р Румяна Георгиева 
завърши представянето със заключе-
нието, че книгата има специализира-
на научна стойност, но може да бъде и 
вдъхновение за по-младите учени.

Второто заглавие – „Войводово 
– едно непознато чешко село в Бъл-

гария”, издание на „Парадигма”, е 
увлекателно поднесено теренно из-
следване на чешкия етнолог и вече 
доцент Марек Якоубек, в съавтор-
ство със съпругата му, Ленка Якоу-
бкова. Книгата – резултат от дълго-
годишна работа на терен, всъщност 
е ръкопис, подготвен специално за 
българската публика, и преведен с 
много вещина от Михаела Кузмова. 
Книгата бе представена от д-р Ива-
на Сръбкова, предговорът е напи-
сан от доц. Владимир Пенчев. Марек 
Якоубек се занимава изключително 
задълбочено с чешко-българските 
връзки и по-специално с живота в 
с. Войводово, което дълги години е 
представлявало културна палитра, в 
която са се преливали взаимоотно-
шенията на чехи, българи и банатски 
българи. Интересът му към тази мал-
ка чешка общност в България навре-
мето е предизвикан от случайно по-
падналата му книга на доц. Владимир 
Пенчев за Войводово. Тя го подтиква 
да се занимае по-сериозно с живота 
в това чешко-българско село. Ма-
рек Якоубек вече има четири книги 
за Войводово на чешки. Тази, която 
е издадена на български, е петата и 
обединява в себе си множество есета 
и проучвания на автора. В книгата 
е разказана накратко историята на 
чешките заселници по нашите земи. 
Село Войводово е било създадено в 
края на XIX век от жителите на друга 
чешка общност в пределите на Румъ-
ния – с. „Света Хелена”. Чехите идват 

в България, търсейки „обетованата 
земя”, където да могат да се заселят 
и да изповядват протестантската 
вяра, с която техните прадеди са за-
менили преди години католицизма. 
Чрез книгата читателят може да се 
докосне до живота на много семей-
ства от Войводово. Могат да бъдат 
проследени паралелно разкази на 
различни информатори, разглежда-
щи бита, приликите и разликите на 
различните етнически групи в село-
то. Спомените разказват как чехите 
всяват някакъв особен вид респект и 
благоговение сред нашенци. Чешки-
те заселници били хора отдадени на 
своята вяра, търсещи връзката със 
земята и природата и пеещи религи-
озни песни за възхвала на Бога. На-
шите българи ги възприемали като 
по-интелигентни от тях и се опитва-
ли да водят начин на живот подобен 
на техния, да се нагодят и те към за-
падноевропейския начин на живот. 
Дори след заминаването на чехите 
от Войводово, споменът за тях про-
дължава да витае в селото. Българи-
те там се стараят да запазят облика 
на селото, включително типичните 
чешки къщички. Госпожа Сръбкова 
поетично нарече темата за Войводо-
во житейска история на семейство 
Якоубкови, които няма да позволят 
тази красива чешка приказка в Бъл-
гария да бъде забравена. 

Официалната част на срещата за-
върши с изказвания на двамата авто-
ри – доц. Пенчев и доц. Якоубек.  ◆


