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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“ 

След приветствените думи на 
Марияна Новотна, председа-
тел на сдружение „Българска 

беседа“, всичко премина в ръцете на 
Николай Балчев – едва ли има чита-
тел на „Роден глас“, който да не по-
знава името му и неговата рубрика 
„Годишнини“, предлагаща интересни 
факти от живота на именити бъл-
гари. Сегашната идея на господин 
Балчев бе да срещне аудиторията 
с бележити български режисьори, 
композитори и артисти, които през 
2013 имат кръгли годишнини, но по 
една или друга причина не са наме-
рили място на страниците на списа-
нието или пък информацията за тях 
е била непълна. И така в продълже-
ние на един час имахме възможност 
да научим любопитни и неизвест-
ни факти, обогатени с компютърна 
илюстрация и допълнени от позна-
нията на публиката. 

Мнозина от нас си спомнят с въз-
хищение и обич за актьора Апостол 
Карамитев – един от най-значимите 
творци на българския театър, лю-
бимец на кинозрителите през 60-те 
години. Той е най-младият народен 
артист, човек с голямо сърце, който 
съчувства на по-бедните или неус-
пелите и се старае всячески да ги 
подкрепя. Нови факти за големия 
артист изнесе и Десислава Димитро-
ва, която разказа, че Карамитев се е 
снимал и в чешко-български про-
дукции, по-конкретно във филми-
приказки. Харесван е изключително 
много от чешките почитателки на 
киното, дори го наричат „българ-
ският Ален Делон“. Десислава пред-
ложи да се издаде книжка, посвете-
на на присъствието на българския 
артист в чешкото кино. 

Може би не толкова популярна, 
но не по-малко талантлива е режи-
сьорката Бинка Желязкова, автор 

на игрални и документални филми, 
една от малкото жени-режисьори в 
света, снимащи игрално кино в края 
на 50-те години. Филмът й „А бяхме 
млади“ печели златен медал в Мос-
ква, но в същото време комунисти-
ческият режим в България забраня-
ва почти всичките й проекти заради 
отказът на режисьорката да прави 
филми по поръчка. Бинка Желязкова 
е имала таланта да бъде световноиз-
вестен режисьор, но може би в друго 
време или в друга държава. 

Той има 120 роли в киното, уми-
ра 30 пъти на сцената – това е Петър 
Слабаков - един от любимите актьо-
ри на българския народ и едно от 
лицата на политическите промени в 
края на 80-те години. В едно интервю 
по повод на своя 80-годишен юбилей 
Петър Слабаков казва: „Странна ра-
бота, станал съм на 80, а акълът ми е 
като на двайсетгодишен.“ През целия 
си живот актьорът твърдо отстоява 
позициите си, няколко пъти напуска 
със скандали театрите, сред учреди-
телите е на Комитета за защита на 
Русе, на Клуба за гласност и демокра-
ция и на Екогласност, депутат.

Неразривно творчески свързани 

са режисьорът Въло Радев и първата 
дама на българското кино, актрисата 
Невена Коканова, чийто първи съв-
местен филм „Крадецът на праскови“ 
печели мого световни награди. Неве-
на Коканова носи в себе си уникална 
еротика, която е магнит за зрителя и 
създава 50 роли в киното. Въло Радев 
е не само режисьор, но и сценарист 
и оператор, класика остават филмите 
му „Тютюн“, „Осъдени души“, „Адап-
тация“. С кръгли годишнини през 
2013 са и режисьорът Людмил Кир-
ков и композиторът Борис Карадим-
чев, а публиката си припомни откъс 
от филма им „Момчето си отива“. 
Не само в България, но и в бившата 
Чехословакия оставя дълбоки следи 
режисьорът Рангел Вълчанов, който 
почина наскоро. В изчерпателната си 
лекция Николай Балчев не пропус-
на и имената на Ицхак Финци, Явор 
Милушев, Петър Ступел. 

Вечерта продължи с изказвания 
на присъстващите, чаша вино и пред-
ложение към лектора – за следващата 
среща да подготви информация за 
всички българи, работили и оставили 
следи в историята на чешкото кино, 
защото те никак не са малко.  ◆

Творци на българското кино
бе темата на вечерта, организирана от сдружение „Българска беседа“ в сътрудничество с Българския кул-
турно-просветен клуб в Прага. Събитието се състоя на 8 ноември в библиотеката на Пражкия клуб, съби-
райки спомените на по-възрастните, свидетели на развитието на родното кино през годините и на млади-
те, може би бъдещи негови почитатели. 


