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Слова български
по целия свят
„Вeликата тайна на българската класическа литература се крие в нейна-
та декламаторска същност, в стойността й на изпълнителско изкуство. 
Огромни дялове от нея представляват рецитаторска поезия и ораторска 
проза. Написани са не за четене наум, а за да бъдат слушани. Разкриват 
своите послания едва, когато бъдат произнесени пред хора, осенени и 
споделяни от живия човешки глас. Предстои ни като поколение, което 
още глухо, гузно, тягостно мълчи, да преоткрием красотата и могъщо-
то въздействие на българския древен и свещен език. Да преосмислим 
ценностите, стигнали до нас чрез него. Да изговорим и да чуем българ-
ското слово. Да го възлюбим, съхраним и пренесем напред, втъкано 
сред невидимите, горди притежания на целия човешки род.“  
 Янко Лозанов – актьор, автор на проекта „Слова български“

С Янко Лозанов се запоз-
нах случайно. Просле-
дих едно „харесване“ във 
Фейсбук на моя състу-
дентка от Софийския 

университет и веднага бях заинтри-
гувана от името на интернет стра-
ницата, която беше посочила – www.

slova.bg. Разбира се, като дългогоди-
шен преподавател по български език, 
като човек-филолог, веднага поисках 
да видя за какви слова става дума и 
какво се крие зад думите, които по-
срещат интернет потребителя: „Слова 
български. Чуйте българското слово“. 
След няколко десетки минути, прека-

Смехът 
е здраве!
си казаха присъстващите на 
Деня на хумора и шегата, който 
се проведе на 3 април в Дневния 
клуб на Българския дом в Прага. 

Навсякъде по света празну-
ват първи април – това е 
единственият ден в годи-

ната, когато можете да се пошегу-
вате с приятелите си, да ги излъже-
те и изиграете съвсем безнаказано! 
Дори е задължително да погодите 
номер някому. Тази вечер в роля-
та си на гид, който ни преведе през 
традициите на празника у различ-
ните народи, влезе инж. Христо 
Христов: „Българите не са от кате-
горията, която организира пищни 
пролетни тържества като маскени 
балове и карнавали, но със скром-
ни средства създават кукерски 
тържества и развлечения, чия-
то цел е смях и веселие. Смехът е 
здраве и най-лесният начин за ле-
куване на душевната мъка. Хумо-
рът и сатирата са ножът и мехле-
мът за изцеление на обществените 
страдания, коректив на произво-
лите на силните на деня. Живеем 
в такова време, че не знаем да се 
смеем ли или да плачем – „Смейте 
се през сълзи е рекъл шопът“. Г-н 
Христов не пропусна да спомене 
колоритния шопски хумор и све-
товноизвестните габровски шеги, 
като завърши тази своеобразна 
разходка из дебрите на хумора с 
думите: „Да живее смехът!“.

Вечерта, посветена на Междуна-
родния ден на шегата продължи с 
разказване на вицове, по-старички 
и по-съвременни, а пък аз, за да не 
остана по-назад, ще Ви кажа един 
съвсем кратичък: Габровец кани 
свой приятел на гости:

- Ела ми утре на гости, да видиш 
как черпи комшията...  ◆

„Да изговорим и чуем българското слово“


