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По стъпките на братя Шкорпил

Замисляли ли сте се колко често наши решения, определят съдбата ни и слагат необратим печат върху целия 
ни живот? Толкова значимо може да се окаже някое наше действие, че цялата ни личност да бъде възприе-
мана през неговата призма и целият ни живот да придобие съвсем друг смисъл.

Такива мисли ме обзеха по 
време на срещата в Бъл-
гарския културен инсти-
тут на 28-и май с трима 
от представителите на 

4-членната експедиция, която през 
1984 г. тръгва „По стъпките на братя 
Шкорпил“, започвайки от родния Ви-
соке Мито. Ян Хавел, Ян Клима и Йо-
зеф Млика (отсъстваше Иржи Яреш, 
който поради планувана операция 
бе в болница, но в края на срещата 
прозвъни и всички му изпратихме 
поздрави чрез ръкопляскане), бяха 
приветствани лично от посланик Лъ-
чезар Петков, от директора на БКИ 
г-жа Галина Тодорова и от многото 
българи, дошли на срещата, някои от 
които – лични приятели с наследни-
ците на голямата фамилия Шкорпил, 
дала толкова много на нашата нация.

Срещата започна с прожекти-
рането на филма „Rodácí z Visokého 
Mýta“(2007) на режисьора Констан-
тин Карагеоргиев, спонсориран от 
общината на Високе Мито. Във фил-
ма проследихме делото на Херман, 
Карел и Владимир Шкорпил, от род-

ния им дом до различни градове из 
България – Пловдив, Сливен, София, 
Русе, Велико Търново, Варна, Плис-
ка. Изтъкната бе огромната роля на 
братята за създаването на археоло-
гическата наука в младата българска 
държава, развиването на музейното 
дело и организирането на разкопките 
в Плиска, където е и гробът на Карел 
Шкорпил. След което имахме въз-
можност да чуем и самият автор за 
подробности по време на снимките.

Беседата продължи със спомени 
на тримата пътешественици и авто-
ри на книга със същото заглавие. Те 
споделиха как преди 30 години, вдъ-
хновени от делото на славните си съ-
граждани, се качват на една „Шкода“ 
и поемат към слънчева България, за 
да документират делото на братята, 
отдали живота си в помощ на брат-
ския славянски народ – българския. 
Спомените им бяха изпълнени с 
много любов към гостоприемните 
им домакини в нашата страна. 30-
те изминали години не можеха да 
заличат въодушевлението, с което 
явно бяха предприели експедиция-

та, проследяваща едно славно дело, 
но и дружеските връзки между два 
народа. Говореха с обич и умиление 
за страната ни и хората, с които са се 
срещнали и сприятелили. На някол-
ко пъти с признателност подчертаха, 
че братя Шкорпил са много по-цене-
ни и познати в България, отколко-
то в Чехия и че в България тяхната 
скромна експедиция е била приемана 
на най-високо равнище, след като е 
ставало ясно, че са от родното място 
на братя Шкорпил. Бяха откровени 
и трогателно мили във всяка своя 
дума по отношение на страната ни и 
вдъхновяващо горди като изпълнили 
своята мисия хора, отдали значимото 
и неоставящи да бъде забравено едно 
изключително дело.

В края на срещата, на чаша вино 
и българска баница, имахме възмож-
ност лично да разговаряме с тримата 
и отново да изпитаме уважение пред 
незабравеното след 30 години дело, 
посветено на великите им съгражда-
ни и осмислило по неповторим на-
чин живота на тези пътешественици 
и изследователи.  ◆
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