
8 Роден глас

Текст: Евгения Станчева | Снимки: Евгения Станчева и личен архив на сем. Кокаланови
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О „Една българска роза“ звучи 
 45 години като семеен химн…

„… и когато си тръгнеш от България. 
Вземи във този хубав ден една българска роза от мен. 
Нека тя да ти напомня с ароматния си глас.
За Балкана, за морето и за всички нас…“

(из песента „Една българска роза“, изпълнявана от Паша Христова)

Песента „Една българ-
ска роза“, вече 45 го-
дини, звучи в дома на 
семейство Кокаланови 
като семеен химн. За-

познах се със Стефан и Хана Кока-
ланови през септември, на срещата 
в Усти над Лабем. Много 
усмихнато и задружно се-
мейство! Членове на Бъл-
гарския културно-про-
светен клуб от 18 години. 

Реших, по повод на-
ближаващия Ден на хрис-
тиянското семейство, да 
ги поканя на интервю, 
отзоваха се радушно на 
поканата ми. 

Така в един слънчев 
октомврийски ден бях гос-
топриемно посрещната, 
типично по български, с 
богата трапеза в уютния и 
подреден с много вкус дом 
на семейство Кокаланови. 

Те са семейство вече 
повече от 45 години. Той 
– българин, тя – чехкиня. 
Имат три деца – една дъ-
щеря и двама сина. Имат 
две внучета на 14 и 11 г. и 
двете, проявяващи инте-
рес към българския език, 
историята на България и обичащи 
родината на дядо си. 

Прави ми впечатление, че Сте-
фан и Хана разговарят по между си 
на български. Разглеждаме заедно 
техните семейни албуми. Споделят, 
че обичат да пътуват. Говорим за де-
цата, за внучетата, за традициите. 
Времето минава неусетно, а предви-
деният от мен един час за интервю 
се превръща в цели три, прекарани 
в приятни разговори. 

През цялото време, докато си гово-
рим, оприличавам Стефан на Герака от 
Елин-Пелиновата творба. Той – стоже-
рът на семейството, успял да съхрани 
българското в далечна Чехия. Успял да 

разгори и у децата, и у внуците си лю-
бов към неговата родна земя. 

До него седи Хана – мила, всеот-
дайна и приветлива. Живяла не мал-
ко години в България. Обичаща бъл-
гарските народни танци, слушаща 
българска класика и пренесла нещо 
българско и тук, на чешка земя. 

Разказват ми за запознанството 
си. Романтично и класическо! Годи-
ната е далечната 1970, месец юли. 
Българското Черноморие. Златни 
пясъци. Хана е там със семейството 
и роднините си на почивка, „боляри-
нът“ Стефан – също. В началото той 
я мисли за руския и напълно естест-
вено я заговоря първо на руски. С 

мелодичността на руското слово ве-
черта я кани и на танци. Първият им 
танц е на превърналата се още тогава 
в хит песен „Една българска роза“, в 
изпълнение на Паша Христова. По-
късно същата тази песен се превръ-
ща и в техен семеен химн, който зву-
чи дори по време на интервюто ни.

Летните дни в красивия българ-
ски курорт продължават. До края на 
почивката те се виждат и комуники-
рат почти непрекъснато, после раз-
менят адресите си и си пишат писма. 
Няколко месеца след запознанството 
им, през есента на 1970 г. Хана се връ-
ща в България и гостува на Стефан 
в обагрения в топли есенни тонове 

Хана и Стефан Кокаланови, Златни пясъци, България, 1970 година
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град Велико Търново. 
През пролетта на 1971 г. пък Сте-

фан посещава Хана в Чехия. Именно 
тогава двамата вземат решението да 
сключат брак. Така на 20 юни 1971 г. те 
сключват брак във Велико Търново. 

Като мил спомен от сватбения ден 
Хана разказва, че желаела украсата на 
ресторант „Света Гора“, Велико Тър-
ново, да бъде аранжирана с рози. Но 
цветарските магазини не предлагали 
достатъчно, затова те със Стефан об-
рали наличните разцъфнали рози от 
градините из града. Друг още по- мил 

спомен от сватбеното им тържество 
е моментът, когато по време на пе-
сента „Една българска роза“ бащата 
на Стефан взел една розова роза от 
аранжираната украса и я подал на 
сина си с думите „Подари я на Хана 
и й обещай, че ще се грижиш за нея 
цял живот!“

Българската роза се превръща в 
символ на техния брак! 

След сватбата младото семейство 
заживява във Велико Търново, Бъл-
гария. Той работи в „Път-Проект“, 
Търново като техник-геодезист, тя 
пък в областта на рекламата в Дър-
жавен спортен тотализатор. 

Годините минават. През есента 

на 1997 г., когато в България започва 
икономическата и политическа кри-
за, а и заради факта, че родителите на 
Хана са възрастни и имат нужда от 
повече грижи, семейство Кокалано-
ви взема решението да се премести в 
Чехия. Продават апартамента си във 
Велико Търново и се установяват в 
Усти над Лабем, откъдето са родите-
лите на Хана. 

В Усти над Лабем Стефан продъл-
жава да работи в геодезистка фирма, 
а Хана – в ситопечатница. И така до 
пенсионирането си. 

Питам ги как са преодолели ези-
ковата бариера. Съпругата Хана 
споделя, че първата година, в която 
живее в България и е било наистина 
трудно, но с помощта на речници, и 
най-вече с тази на Стефан и неговите 
роднини усвоява бързо българския 
език. Стефан пък започва да учи 
чешки основно от съпругата си.

Семейство Кокаланови уважават 
и празнуват еднакво и българските, и 
чешките празници. Всеки за себе си е 
съхранил своята народопсихология, 
но съумяват хармонично да препли-
тат навици и традиции! Положили са 
стремеж като родители да възпитат 
децата си в духа и на двете култури 

и с гордост споделят, че децата им са 
добри европейски граждани. 

След техните думи си спомних и 
тези на един велик български актьор – 
Тодор Колев: „Домът на човека е там, 
откъдето купува вестника, хляба и 
млякото“ – обръщам се към Стефан с 
въпрос дали има усещането за двойна 
принадлежност: към България, като 
родина и към Чехия, като втори дом?

Той споделя, че има това усещане 
и че макар Чехия за него наистина 
да се е превърнала във втори дом, 
винаги ще носи България в сърцето 

си. Разказва ми, че всеки 
ден чрез интернет си пра-
ви виртуална разходка из 
Велико Търново. А също 
и че следи политиката в 
България. Дори с усмивка 
споделя, че това му е хоби. 
Чувства се политически 
ангажиран, коментира с 
българските си приятели 
политическата обстанов-
ка в родината. Песимист е 
за това, че ще се подобри 
нещо. За него тревожен е 
фактът, че много млади 
хора напускат България. 

Ханка е домакиня, с 
нея типично по женски 
разговаряме за кухня и 
кулинария. Споделя ми, 
че готви комбинирана 
кухня, но отдава по-го-
лямо внимание на бъл-
гарските ястия. На нея 
от българската кухня 
най-много й харесва тра-
диционният фасул, а на 

Стефан от чешката кухня – кнедлик 
и свинско със зеле. 

Попитах я дали сред любимите 
кулинарни рецепти има и такава за 
толкова дълъг брак с такова добро и 
хармонично съжителство? 

Отговори ми, че разковничето е 
в това да се правят много компро-
миси и от двете страни. Необходи-
ма е толерантност. И, разбира се, 
мисли, че всичко е най-вече въпрос 
на характери. 

На финала семейство Кокаланови 
пожелаха на читателите на списание 
„Роден глас“ и на всички хора да бъ-
дат живи и здрави, за да следват и по-
стигат мечтите си.  ◆

Хана и Стефан Кокаланови, Усти над Лабем, Чехия, 2015 година


