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Текст: Камелия Илиева | Снимки: Личен архив на Мария Манолова-Мотейлова

С любов 
към България
Темата за българо-чешката взаимност е чест гостенин на страниците 
на списанието. Едва ли има българин, живеещ в Чехия, който да не 
знае имената на чехите, участвали в строителството на следосвобо-
жденска България и оставили незаличими следи в архитектурата, 
науката и изкуството на родината ни. Думата ми обаче не е за тях, а 
за други личности, по-малко известни на малката ни общност, които 
скромно, но с любов са работили за позитивното представяне на бъл-
гарската страна. Водена от мисълта „Каквото не мога да разкажа ни-
кому, разказвам всекиму“ Ви предлагам тази история.

Когато в сп. „Роден 
глас“ от 1984 г. му 
задават въпроса 
какво го свързва 
с България, той 

отговаря: „Съпругата ми, мо-
рето, чудесната природа и гос-
топриемните българи“. Думите 
са на Йозеф Мотейл – известен 
чешки оператор, професор във 
FAMU, чиято дългогодишна 
работа в Чехословашката теле-
визия спомага не само за разви-
тието на самата телевизия, в го-
дините на прохождането й, но и 
за разширяване на познанията 
на тогавашните чехословашки 
граждани за българската стра-
на чрез десетки предавания за 
нейните природни красоти, из-
куство, за живота на хората.

Откъде идва обичта на този 
талантлив чех към България? 
Отговорът е прост – от любо-
вта му към българката, автор, 
а по-късно режисьор в Чехо-
словашката телевизия, Мария 
Манолова. Двамата творят за-
едно и ръка за ръка реализират 
идеите си. Първият им филм 
(цветен!), който е дипломна 
работа на Мария Манолова е 
реализиран като копродукция 
между ФАМУ и Българската 
кинематография. Посветен е на 
българската природа и се нари-
ча „Морето разказва“. Излъчен 
е през 1956 г. В него „морето е 

представено през погледа на 
чужденеца така, както ние би-
хме искали то да изглежда и да 
привлича“. Този филм е про-
жектиран като кинопреглед в 
българските и чехословашките 
кина (1958-1959). Само две го-
дини по-късно се появява след-
ващият, носещ заглавието „Тра-
кийската равнина“, а през 1962 
г. в Прага на ул. „Владиславова“ 
е създадено телевизионно сту-
дио, на което Йозеф Мотейл е 
главен оператор. Именно тук, 
на живо, се снима телевизион-
ното състезание „Какво знаете 
за България?“, което съдържа 
заснети кадри от българска-
та земя, съчетано с разказ на 
артист. През 1964 г. е излъчен 
филмът „Картичка от Несебър“, 
през лятото на 1969 г., въпреки 
политическите събития в Чехо-
словакия и със съдействието на 
Балкантурист, в Прага е заснет 
документален филм за Българ-
ското черноморие, под загла-
вието „Слънчева България“. 
Той има остроумен дикторски 
текст, великолепно предаден от 
водещия. През 1974 г. е излъчен 
филма „Разхождам се из Прага“ 
с участието на българския пе-
вец Бисер Киров. Днес филмът 
е включен в Златния фонд на 
Чешката телевизия.

Йозеф Мотейл е запален 
фотограф, а един от любимите 

Йозеф Мотейл (1928-1997) е един от пър-
вите оператори на Чехословашката теле-
визия още от началото на създаването й. 
През далечната 1954 г. прави първия теле-
визионен репортаж. Завършва средно об-
разование в училището на каучуковия цех 
на концерна „Батя“ в гр. Злин. Едва седем-
найсетгодишен, през 1945 г. участва в съ-
противата, за което е награден с медал за 
храброст от Президента на Чехословаш-
ката република. От ученическите си годи-
ни се увлича по фотографията, завършва 
операторско майсторство във ФАМУ (Фил-
мовия факултет към Академията за из-
ящни изкуства в Прага). Неговият талант 
не остава незабелязан от преподавате-
лите му и още преди да се дипломира, Мо-
тейл е назначен за асистент към катедра 
„Операторско майсторство“. През 1980 г. е 
удостоен с професорска титла. Автор на 
16 учебника в областта на филмовите ка-
мери и работата с тях, както и на редица 
нововъведения и рационализации в профе-
сията. На него е поверено заснемането на 
първия чехословашки телевизионен сери-
ал „Семейство Блахови“. През 1973-1974 г. 
снима първите цветни предавания, създа-
тел на първите музикални клипове в ЧСТ. 
Автор на много предавания, някои от кои-
то емблематични и останали в Златния 
фонд на чешката телевизия. 
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му мотиви е морето, с негови-
те изгреви и залези. Заедно със 
съпругата си посещава Бълга-
рия 26 пъти. За първи път пуб-
лично представя своите фото-
графии през 1980 г. в известния 
Дом на железничаря. Фотоиз-
ложбата е наречена „Българ-
ски черноморски мотиви“ и е 
организирана от Яна Маркова, 
директор на Българския култу-
рен институт в Прага и чешкия 
поет Властимир Маршичек. 
По-късно изложбата е предста-
вена и във ФАМУ. Стълбището 
на двореца Лажани е украсено с 
фотографии с черноморски мо-
тиви, запечатали южната част 
на Черноморското ни крайбре-
жие. Снимани са места, запа-
зили своята естествена красота 
и простота, незасегната от ту-
ристическата индустрия – про-
мените на морето през деня и 
нощта, искрящото утро, тихите 
следобеди, кипящата вълна, ле-
тящата чайка, изоставената ри-
барска лодка. След тази излож-
ба следват още няколко, както в 
България, така и в Чехия.

Всяко завръщане от лятна 
ваканция е придружено с из-
лъчване на програма, посвете-
на на България – красотата на 
Асеновград и намиращите се 
около него манастири, легенда-
та за Орфей, плодородието на 
Тракийската низина, старин-
ната архитектура на Пловдив 
– всичко това чешките зрители 
виждат много пъти, благодаре-
ние на документалните филми, 
заснети от Йозеф Мотейл. Ос-
вен природните и културни за-
бележителности, камерата често 
е насочена към вековните взаи-
моотношения между българи, 
чехи и словаци, към личностите 
на проф. Константин Иречек, 
проф. Карел Шкорпил, Ян Мър-
квичка, Йозеф Шмаха и др.

През периода 1968 – 1989 г. 
по Чехословашката телевизия 
са излъчени много предавания 
за българската поезия – от ек-
рана звучат стиховете на Павел 
Матев, Дора Габе, Елисавета 
Багряна. През 1973 г. е излъчен 

23-минутния филм „И слънце-
то на хоризонта тъмен, наше-
то ярко слънце ще просветне“, 
посветен на Никола Вапцаров. 
При реализацията на преда-
ването, в Прага е съпругата на 
поета Бойка Вапцарова, която 
предоставя копия от семей-
ни снимки и документи. През 
1976 г. е излъчена екранизация 
на поемата „Септември“ от Гео 
Милев в превод на д-р Дана 
Хронкова, която участва и в 
писането на сценария. Поемата 
е рецитирана от петима актьо-
ри, застанали амфитеатрално 
на стълбище, изработено от 
български художници. Графич-
но изобразените моменти от 
въстанието се редуват с вихрен 
танц, подчератан с ефектно 
осветление. Поемата се съхра-
нява в Златния фонд на телеви-
зията. Свежо и нетипично съ-
четание от красива българска 
природа и атмосфера, участие 
на чешки певци и неувяхващи 
габровски шеги, показва забав-
но-музикалният филм „Зрън-
ца златен пясък“, излъчен през 
1974 г. и получил трета награда 
в конкурс на Съюза на чехосло-
вашките журналисти.

Твърде е възможно да съм 
пропуснала имената на фил-
ми и предавания, посветени 
на България, но си мисля, че 
и това е напълно достатъчно. 
Ясно е, че проф. Йозеф Мотейл 
открива в българската приро-
да, история, изкуство; в бъл-
гарите и техните традиционни 
добродетели неизчерпаем из-
точник на творческо вдъхнове-
ние. Но това не е всичко – през 
60-те, 70-те и 80-те години до-
мът на семейство Мотейлови е 
широко отворен за съдействие 
на български филмови и кул-
турни дейци. За Йозеф Мотейл 
с благодарност говорят Юли 
Стоянов и Димо Коларов, полу-
чили в професионалното си из-
растване подкрепа и сигурност.

И макар да не сме сигурни, 
че любовта може да бъде възна-
градена, сигурно е, че нито едно 
дело не остава без любов. ◆

В статията е използвана инф
орм
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