
12 Роден глас

П
О

Д
 Д

РУ
Г 

Ъ
ГЪ

Л

��������	
���
��������
�����������
На 21 октомври сдружение „Заедно“ и Българското училище в Прага организираха в Актовата зала на род-
ното ни школо представление на спектакъла „Неродена мома“. И докато Севда Коваржова ме запозна с 
творческия екип, който с възхищение говореше за българите, живеещи в различни европейски страни, 
но обединени от идеята за съхраняване на националната ни идентичност зад граница, залата постепенно 
започна да се пълни с деца. Техните нетърпеливи очички и радостно очакване ясно подсказваха, че по-
добна идея – да се срещнат на място, в училище, с българското куклено изкуство, с българската народна 
приказка, е незабравимо преживяване. 

Най-после светлините 
угаснаха, а прожекто-
рите осветиха сцена-
та. Актрисата Симона 
Нанова веднага успя 

да установи близък контакт с публи-
ката и после…

„Имало едно време един царски 
син. Като пораснал и дошло време да 
се жени, той направил една хубава 
чешма, от която текло мед и мляко. 
При тая чешма почнали да идват мо-
мите от всички краища да си нали-
ват. Той застанал от страна да ги гле-
да и да си избере за жена оная, която 
му се хареса. По едно време дошла 
една бабичка. Тя домъкнала от къщи 
всички съдове и чирепи и почнала да 

ги налива. Като видял това царският 
син, досмешало го и той хвърлил на 
шега едно камъче, та счупил една от 
бабините черупки. Бабата била лоша, 
разсърдила се и го проклела: Да се 
ожениш, синко, когато намериш не-
родена мома!

Така започва разказът и пред-
ставлението на актрисата Симона 
Нанова, която благодарение на мно-
гостранния си талант и куклите на 
художничката Емилия Ковачева пре-
създава всички герои от познатата и 
обичана народна приказка (част от 
световното нематериално култур-
но наследство). Историята за трите 
златни ябълки и момите, скрити в 
тях, е предизвикала актрисата, която 
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е и авторка на драматизацията и сце-
ничната идея, да създаде, с помощта 
на режисьора Христина Арсенова и 
сценографа Десислава Петкова, пое-
тичен спектакъл за деца и възрастни, 
в който всеки може да намери своята 
история и своята поука. 

Царският син ще порасне, хла-
пакът ще стане мъж, преминавайки 
през куп препятствия. Наивен и не-
търпелив, той ще бъде измамен и ще 
загуби своята истинска любима. Но 
съдбата ще му даде шанс, за да въз-
тържествуват истината и любовта. 
В спектакъла на Христина Арсенова 
съжителстват фантастични и реални 
образи. И не случайно, защото когато 
се вгледаме по-внимателно – от вър-
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Чешки професор 
измислил контактните лещи

Милиони хора по света, включи-
телно и в България, носят меки 
контактни лещи. Артикулът е по-
пулярен почти толкова, колкото 
и традиционните очила, а произ-
водителите на лещи по света са 
стотици. Малцина обаче знаят, 
че меката контактна леща е изо-
бретение на чешки учен, наш съ-
временник. Само преди 2 години, 
през 2013-та светът отбеляза 100 
години от неговото рождение. 
Приносът на проф. Ото Вихтерле в 
химическата наука е значителен, 
а най-популярното му изобрете-
ние е меката контактна леща, из-
работена от полимера НЕМА.

Ото Вихтерле (Otto 
Wichterle) е роден 
през 1913 г. в морав-
ския град Простейов 
в семейство на крупни 

предприемачи. В този град се нами-
ра фабриката за автомобили WIKOV 
– съкращение от абревиатурата на 
имената на две фамилии Вихтерле и 
Коваржик. Заводът е огромен и рабо-
ти до началото на Втората световна 
война. Собствениците – част от тях, 
роднини на Ото, са заможни хора. 
Войната обаче ги разорява, както се 
случва с мнозина крупни производи-
тели. Когато Ото е на 6 годинки, пре-
търпява тежка злополука – едва не се 
удавя в езерце с течен оборски тор. 
Лекарите прогнозират, че няма да го 
бъде, но хлапето оживява. 
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ха на дървото с ябълки до дъното на 
дълбокия кладенец, откриваме един 
прекрасен свят на справедливост и 
морален ред, за който всяко добро 
сърце мечтае“. (Светлана Панчева)

Децата от Българското училище в 
Прага бяха чудесна публика, според 
думите на Симона Нанова, по-добра 
дори от тази в България. Те се вклю-
чиха в представлението, „съветваха“ 

главния герой, смееха се, ръкопляс-
каха. Постепенно, без дори да се усе-
тя, разбрах, че и аз ръкопляскам и се 
смея с тях. Кой казва, че кукленият 
театър е само за деца?

Връщайки се от чудния свят на 
мечтите към реалния ни живот, ми 
се ще да добавя още малко инфор-
мация, касаеща най-вече нас, въз-
растните: спектакълът „Неродена 
мома“ е част от проекта Music and 
Memory, реализиран от сдружение 
„Заедно“ в сътрудничество с дъл-
гогодишния им партньор, неправи-
телствената организация Diogene ot 
Belgia. Целта на Music and Memory е 
изследване и запазване на балкан-
ската традиционна култура, част 
от проекта е и архивиране на из-
чезващата музика. В своята работа 
сдружение „Заедно“ си сътрудничи 
с доц. д-р Веселка Тончева от БАН, 
както и с редица други известни 
балкански учени и музиканти, а 
представлението „Неродена мома“ 
е само началото на този интересен 
тригодишен проект.  ◆

проф. Ото Вихтерле


