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„Срещи като тази са за мен урок“
сподели пред българската публика в Прага талантливият наш поет Николай Милчев. Той беше на гости в 
чешката столица заедно с колегата си, младата поетеса Магдалена Абаджиева, по покана на Българския 
културно-просветен клуб в Прага. На 23 ноември двамата творци взеха участие в литературно-музикална 
вечер, която се състоя в библиотеката на Българския дом. В поетичен дух бе и музикалното оформление 
на събитието, поверено в ръцете на китарен квартет към пражкото музикално училище „Илия Хурник“ и 
със специалното участие на хор „Гласове от България“.
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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Стихосбирката „Прелъст 
и светогорски стихо-
творения“ на Николай 
Милчев излиза през 
2015 г. и е удостоена с го-

лямата награда на вестник „Словото 
днес“, а официалната й премиера е в 
София на 3 ноември. „Между две се-
кунди“ е втората книга на Магдалена 
Абаджиева, чиято премиера в нашата 
столица е на 7 ноември. Броени дни 
след това тези книги достигнаха при 
нас, в Прага, заедно с авторите си. 
Идеята за литературно-музикалната 
вечер се ражда от сътрудничеството 
между Наталия Калайджиева, секре-
тар на Пражкия клуб и официален 
представител на българската общ-

ност в Комисията на националните 
малцинства към Пражката община 
и поетесата Магдалена Абаджиева, с 
която са състудентки и приятелки. 
Наталия е и главният двигател на 
събитието, изнесъл на гърба си най-
голямата част от подготовката на 
срещата – уточняване на програма-
та, координация между участниците, 
разпращане на покани, посрещане 
на гостите ни от България. Успехът 
на тази вечер бе предхождана от 
серия културни инциативи на Бъл-
гарския културно-просветен клуб в 
Прага в частност и на Българската 
културно-просветна организация в 
Република Чехия като цяло: като се 
започне от концертите на хор „Гла-

сове от България“, премине се през 
„Филмовите вечери“, честването на 
140-ата годишнина от рождението на 
поета Кирил Христов и се стигне до 
невероятния спектакъл „Фолкорна 
магия“. На всички тези събития при-
състваха много млади хора и именно 
те са доказателството, че усилията си 
заслужават, че посоката е правилна и 
трябва да се работи по този начин и 
в бъдеще.

Водещ на вечерта бе Наталия Ка-
лайджиева, която представи участни-
ците в програмата и под аплодисмен-
тите на публиката, покани гостите от 
България да заемат местата си. А те, 
гостите бяха толкова мили, скром-
ни, сърдечни и одухотворени, че на 
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мига завладяха вниманието на всич-
ки. Представянето на поета Николай 
Милчев бе поверено на д-р Таня Ян-
кова, литературовед, лектор по бъл-
гарски език, литература и култура в 
Карловия университет в Прага. Д-р 
Янкова бе озаглавила представяне-
то си „Пейзаж върху водна повърх-
ност“, като предварително направи 
уточнението, че го е написала на 
„един дъх“, така както е изчела и 
всички стихове на Николай Милчев, 
които е успяла да намери: „Особено 

силно се долавя искреността на сло-
вото тук, на километри от родното 
му място, където то може да е ед-
новременно всекидневно и необик-
новено празнично. Не знаех за този 
феномен, преди да усетя раздялата, 
преди да открия, че словото не може 
да остане без родина, че там, където 
го има и е истинно, там…

Срещата ми с тези текстове се слу-
чи именно тук, далеч от родината, да-
леч от мястото, където те са написа-
ни и прочетени за пръв път. Но този 
факт не отне нищо от тяхното оча-
рование, напротив – провокира по-

детайлно взиране и по-внимателно 
вслушване. Бих нарекла тази поезия 
„живопис върху водна повърхност“, 
в нея виждам съчетани фина чувст-
вителност и детска непосредстве-
ност. Тя отговаря на въпроса: Въз-
можно ли е да се удържат заедно, без 
да си пречат рефлексивната нагласа 
на зрелия човек и игривото, лишено 
от всяка преднамереност отношение 
на малкото момче към света? Това е 
една плодотворна среща на любовно-
то отношение към живота и кротката 

нежност, смирено докосване на мига, 
при което се ражда поезия.

В тези стихове поезията се ражда 
от всичко и навсякъде. (...) 

В нея има стаена тъга, фина чувст-
вителност за света и внимателно, 
любовно отношение към мига. Тези 
текстове говорят не само за състо-
яния, настроения и преживявания, 
те „споделят“ как поезията се храни 
и живее, докато припомня и вдъхва 
нов живот на образи и фигури от 
известни поети. Така метафората се 
превръща в реалност – поезията се 
ражда от поезия, а веднъж родена тя 

се превръща в извор на красота“.
След вълнуващите думи на д-р 

Таня Янкова, Николай Милчев спо-
дели, че е дълбоко развълнуван и 
добави: „Аз съм учител и срещи като 
тази са за мен урок. Благодаря на Бог 
и за урока, който ми даде преди две 
години. Имах възможността случай-
но и съвършено определено да бъда 
десетина дни в Света гора Атонска. 
Живях в Зографския манастир, по-
сетих Хилендар и се върнах, не про-
менен, върнах се с усещането, че пъ-

тят, по който съм вървял не само, че 
не е единственият възможен, но той 
е най-невъзможният. Впечатленията 
ми от обратната, по-светла страна, на 
възможния живот бяха толкова сил-
ни, че аз не можех да не напиша тази 
книга. Когато си тръгвах от Зограф, 
без да зная какъв съм и кой съм, един 
от библиотекарите на манастира ми 
подари тоягата си – тежък и значим 
подарък…“. С много емоция Нико-
лай Милчев прочете пред публиката 
избрани стихове от „Прелъст и све-
тогорски стихотворения“, а младите 
музиканти от музикалното училище 

д-р Таня Янкова представя поезията на Николай Милчев
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„Илия Хурник“, след като приклю-
чиха с изпълненията си, пожелаха да 
останат до края на вечерта, въпреки 
че не разбираха български – просто 
им беше интересно!

Не по-малко вълнуващо бе и 
представянето на Магдалена Аба-
джиева, която благодари на ръко-
водството на Пражкия клуб за пока-
ната, благодари на приятелите си от 
социалната мрежа, с които поддържа 
връзка, макар и само виртуално. „На-
дявам се да Ви даря чрез стиховете 
си благост и светлина, да си тръгнем 
след тази вечер по-добри“, допълни 
г-жа Абаджиева. „Напрежение и на-
слада – това са думите, с които мога 
да определя тези стихове. В тради-
цията на българската лирическа ми-
ниатюра тази книга идва естествено 
и закономерно. Това са стихове за 
дълбоки часове и изчистени сетива. 
Магдалена Абаджиева владее нехай-
ността и си позволява да е едновре-
менно концентрирана и разпиляна. 
Красива книга на кратките, но дъл-
боки послания“, казва за стихосбир-
ката „Между две секунди“ Николай 
Милчев, който е не само редактор 
на книгата, но очевидно и духовен 
учител на Магдалена, а двамата заед-
но са чудесен творчески тандем. Ще 
добавя, че новите стихове на Магда-
лена Абаджиева вече са преведени на 
италиански и догодина им предстои 
премиера в Италия. 

Литературното четене завърши с 
връчването на Благодарствени гра-
моти от името на Българския кул-
турно-просветен клуб в Прага „за 
активен принос в реализиране на 
културно-просветната му дейност 
на територията на Република Чехия, 
с цел популяризиране на родните 
ценности и съхраняване на българ-
ската национална идентичност зад 
граница“ на двамата поети, поели 
дългия път, за да се срещнат с бълга-
рите в Чехия. Край на литературната 
вечер постави участието на „Гласове 
от България“ с диригент Радосвета 
Костова. Хорът изпълни църковната 
песен „Тебе поем“, народната „Малка 
мома двори мете“, възрожденската 
„Хубава си, моя горо“. И накрая, без 
да е планирано, но с любов към всич-
ки присъстващи – „Многая лета“. 
После публиката имаше възможност 

да си купи още ухаещите на мастило 
стихосбирки и да получи автографи 
от авторите им. За съжаление, инте-
ресът към книгите бе толкова голям, 

че някои от зрителите останаха с 
празни ръце.

Ще завърша с думите на Магда-
лена Абаджиева, изречени пред мен 

вече в неофициална обстановка, но 
дълбоко впечатляващи: „Мисията на 
поета е да бъде винаги по-нисък от 
публиката. Време е да се върнем към 

възрожденските ни традиции, време 
е българските творци да се срещат 
по-често със своите почитатели, за 
да бъдат по-близо до тях!“.  ◆
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Публиката е доказателство, че усилията си заслужават

„Многая лета“ – хор „Гласове от България“ с диригент Радосвета Костова

Раздаване на автографи: на българите в Прага – с любов!


