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Филмови вечери 
в библиотеката на Българския дом
Идеята за организирането на такива вечери принадлежи на Николай Балчев, заместник-председател на Бъл-
гарския културно-просветен клуб, гр. Прага. Първата филмова вечер се състоя на 25 февруари т.г., а малко 
по-късно проектът бе подкрепен с дотация от Пражката община. След края на лятната ваканция филмовият 
маратон продължава: прожекцията на 9 октомври вече е в миналото, следващата е на 13 ноември. 
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Ако се вгледате внима-
телно в заглавията на 
показваните филми, ще 
установите, че изборът 
се е спрял на класиче-

ски за българската кинематография 
ленти, като всяка има определена 
тематична насоченост. През февруа-
ри си припомнихме „Специалист по 
всичко“ (1962) – с обич и уважение 
към 90-ата годишнина от рождението 
на големия български актьор Георги 
Калоянчев (Калата). През октомври, 
с филма „С деца на море“ (1972), се 
поклонихме пред „човека-смях“ Ге-
орги Парцалев по повод 90 години от 
рождението му. Ролята, с която Пар-
цалев остава в съзнанието на поколе-
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ния българи, е тази на чичо Манчо. 
Всеки любител на българското кино 
би разпознал култовите реплики от 
филма „Чичо Манчо, снех те!“ и „Ко-
гато ти плащат, е командировка, а ко-
гато ти си плащаш, е курорт!“.

Филмът „С деца на море“ се пре-
връща в класика на българското 
кино може би, защото се е появил в 
много труден период за българското 
общество – когато детските филми 
от 70-те години са територия, запа-
зена за киното, в която може да се 
говори истински и за света на въз-
растните, и за света на децата. Някои 
кинокритици смятат, че комедията 
по това време е един от водещите 
жанрове в българскато кино, но об-

ществото не се отнася сериозно към 
комедиантите. Например Парцалев е 
един от най-любимите на поколения 
българи актьори, но няма награда за 
мъжка роля.

А ако се запитаме какво е пос-
ланието на филма „С деца на море“, 
можем да кажем, че то е следното: 
добре е по-често да се оглеждаме в 
детските очи, за да видим собстве-
ната си несъвършена почтеност и 
всички компромиси, които сме на-
правили, всички компромиси, кои-
то са сложили отражение върху нас 
като хора.

През ноември можете да се по-
топите в романтичната красота на 
„Момчето си отива“.  ◆

Николай Балчев – разказ за легендата на българската комедия


