
11брой 3/2018

А
К

ТУА
Л

Н
О

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“ и Зденек Опатршил

Славянската взаимност – 
жива и днес

През 2018 се навърш-
ват няколко значими 
юбилея, на които бяха 
посветени редица от 
осъществените ини-

циативи: 220 години от рождението 
на Франтишек Палацки, осново-
положник на чешката историческа 
наука и виден деец в 
периода на чешкото 
Възраждане, 170 го-
дини от първия Меж-
дународен славянски 
конгрес, проведен в 
Прага и др. Следобед-
ните часове на седми 
юни преминаха под 
знака на уважението 
и преклонението пред 
делото на предшестве-
ниците и полагане на 
цветя пред паметни-
ците на Франтишек 
Палацки, на Людовит 
Щур, словашки възрожденски деец 
и на чешката възрожденска писател-
ка Божена Немцова. Участниците 
имаха възможност да разгледат дво-
реца „Жофин“ и да научат повече за 
неговата история, да се насладят на 
концерта на мултиинструменталиста 

Драгош Далош, посветен на словаш-
кия възрожденец Людовит Щур. Ве-
черта завърши в хотел „Пирамида“, 
където преди 20 години се провежда 
седмият Международен славянски 
конгрес. Всички се събраха под по-
садената тогава „славянска“ липа, 
възвисяваща се в момента на цели 10 

метра, където Терезка и Зденек Буш 
от Либерец изпълниха патриотични 
стихове и песни. 

За изминалите 170 години се про-
веждат няколко такива конгреса: в 
Прага (през 1848 и 1908), в Москва 
(1867), в София (1910), в Белград 

(1946). След 52-годишно прекъсване 
традициите на тези конгреси се въз-
становяват от новото поколение. 

На 8 юни, в Голямата зала на Ру-
ския културен център, с национал-
ния химн на Чешката република и 
на всеобщия химн „Хей, славяни“, 
започна Международният славянски 

събор в присъствието на 
участници от много сла-
вянски страни, вкл. на 
Славянското дружество 
в България, представено 
от неговия председател 
г-н Крум Лазаров. Във 
форума се включи и Асо-
циацията на български-
те сдружения в Чешката 
република, в лицето на 
председателя й, г-н Ки-
рил Беровски. Събити-
ето бе открито от г-н 
Зденек Опаршил, пред-
седател на Международ-

ната неправителствена организация 
„Общославянски комитет“, който 
припомни имената на тези, които 
са работили за славянската идея, но 
вече не са между нас. 

Сред официалните гости бяха 
Ян Минарж (Jan Minář), председател 

Организационният комитет – 
минута мълчание за деятелите на славянското движение
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на Славянския комитет в ЧР, Сергей Бабурин (Sergej 
Baburin), председател на Международния славянски съ-
вет, на бившия митрополит на чешките земи и Слова-
кия, владиката Христофор (emeritní Metropolita Kryštof) 
и др. Словата на участниците бяха изслушани с интерес. 
Българският представител, г-н Крум Лазаров, изтъкна, 
че „нашият народ винаги ще храни дълбока признател-
ност към чешките братя, които със своя ум и сърце по-
магат на България да се възроди след Освобождението й 
от турско робство“. През 2019 г. Българското славянско 
дружество ще отбележи 120 години от своето създаване. 
Време, в което то работи за утвърждаване на славянска-
та идентичност, на принадлежността на българския на-
род към славянското семейство. „Скъпи приятели, ще 
се радваме, ако заедно с нас отпразнувате в София тази 
значима годишнина и същевременно провеждането на 
XII конгрес на Международния славянски съюз“, завър-
ши г-н Лазаров, след което връчи на Чешкия славянски 
комитет почетният знак на тяхната организация. 

След приключването на всички изказвания и диску-
сии, в ранните следобедни часове беше приет Манифест 
на славянските народи под надслов „За славянско един-
ство, приятелство и мир с другите народи“. В основата 
му са залегнали няколко основни теми: единство, вза-
имна подпора и самобитност; морал и начин на живот; 
образование и култура. Съборът подкрепи предложе-
нието на словашката делегация 22 юни да бъде обявен 
за Паметен ден на геноцида срещу славянските народи, 
който да бъде почитан всяка година. По-късно бяха 
връчени отличия на активните членове на славянското 
движение. Сред тях бе и г-н Кирил Беровски, председа-
тел на АБС. В словото си при награждаването той казa: 
„Позволете ми от името на Асоциацията на българските 
сдружения в ЧР, която представлявам и лично от свое 
име, да Ви поздравя с провеждането на форума, да Ви 
пожелая ползотворна работа и да Ви уверя, че българ-
ската общност в ЧР, организирана под различни форми, 
продължава да разпространява старославянските, бъл-
гарските духовни ценности и българския език и да се 
бори за запазването на националната си идентичност. 
Повече от 11 века завещанието към всички славяни на 
Светите братя Кирил и Методий е живо. Малко нации в 
света могат да се похвалят с това, че имат своя уникална 
писменост. Делото на Кирил и Методий, създатели на 
славянската писменост и просвета е уникално, защото 
наличието на писменост винаги е предпоставка за на-
предък, развитие и усъвършенстване. Сътвореното от 
Солунските братя ни завеща правото на език, култура, 
книжнина и нация, послание за просперитет чрез кул-
тура и духовност, без насилие.

Формирането на българското малцинство, на бъл-
гарската етническа общност, живееща на територията 
на Република Чехия започва в средата на деветнадесети 
век и продължава и до днес. Най-значим момент в този 
процес е през 2001 г., когато се осъществява официал-
ното му признаване от чешкото законодателство.

Един от най-голeмите проекти на представлявана-
та от мен Асоциация на българските сдружения в ЧР, 

Бившият митрополит на православната църква 
на Чехия и Словакия, Христофор, произнася слово

Детският ансамбъл за народна музика „Модрженец“ 
разкри красотата на чешкия фолклор

Хор „Гласове от България“ към Българския културно-просветен клуб в Прага 
припомни делото на Светите братя
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на името на Франтишек Палацки
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обединяващи силата на цялото славянство, са иници-
ативата за изграждането на паметник на Светите бра-
тя Кирил и Методий в Микулчице и провеждането на 
традиционния ежегоден Събор на българите, посветен 
на Деня на българската просвета и култура и на славян-
ската писменост, 24 май, при паметника. Паметникът е 
подарен на чешката държава и това е един значим при-
мер за запазването на славянската писменост и разпро-
страняване на славянската култура. Асоциацията на 
българските сдружения в ЧР е официално призната за 
продължител на двувековната история на българското 
движение на територията на ЧР с решение от 16.3.2016 
г. от официалните държавни институции в Република 
Чехия. Има ново утвърден устав и обединява идей-
но българските културно-просветни клубове в Прага, 
Бърно, Острава, Оломоуц, Пилзен, Мост, Усти над Ла-
бем, Кладно и Млада Болеслав.

АБС си сътрудничи активно със сдруженията, кои-
то не са нейни членове, но разпространяват споделени 
ценности като „Българска православна общност в ЧР“, 
„Българска беседа“ и „Заедно“, с Българското училище 
в Прага, с Дома на националните малцинства в чешката 
столица и с Чешкото национално радио, както и с бъл-
гарски сдружения в Словакия, Германия и Австрия при 
провеждането на общоевропейски дейности“. 

Част от съпътстващата програма на Славянска Пра-
га 2018 бяха и три изложби: сръбски икони на Бобан 
Великович; „История на Матице чешка“ и „Вълшебните 
старославянски орнаменти“.

Пъстър, вълнуващ, богат и разнообразен бе тър-
жественият концерт, организиран същия ден вечер-
та, на който присъстваха над 350 зрители. Водещи 
на програмата бяха Наталия Калайджиева (Natalie 
Kalajdžijevová), официален представител на българско-
то малцинство към Пражкото кметство и Иржи Клапка 
(Jiří Klapka), музикален историк, русист и певец. Детски-
ят ансамбъл за народна музика „Модрженец“ (Modřenec) 
разкри красотата на чешкия фолклор, Патрик и Хинек 
Храдецки от Мраков (Patrik a Hynek Hradečtí z Mrákova) 
съчетаха свирнята на гайда с традиционните песни 
на този чешки край, руският фолклорен „Новоселие“ 
(Novoselie) събра овациите на публиката с чистите си 
звънки гласове, които разлюляха залата и напомниха 
за тяхната необятна страна. Хор „Гласове от България“ 
(Hlasy Bulharska) към Българския културно-просветен 
клуб, с диригент Радосвета Костова, припомни делото 
на Светите братя, донесли напредък и суверенитет на 
всички славяни, а българските народни песни не оста-
виха присъстващите равнодушни. Чудесно настроение 
донесе младата вокална група „А прима виста“ (A prima 
vista), а полският ансамбъл „Едлинок“ (Jedliniok) разтър-
си сцената с танците на красивите млади изпълнители. 

Целият концерт бе своеобразен символ на широката 
славянска душа, на единството между славянските на-
роди, а последвалата мила среща в градината на Руския 
културен център бе доказателство, че ние, славяните, 
говорим на един език – езикът на приятелството, че 
славянската взаимност е жива и днес.  ◆

Водещите: Иржи Клапка, Наталия Калайджиева и Татяна Сизова – 
езиците ни са разбираеми за всички славяни

Полският ансамбъл „Едлинок“ разтърси сцената с танците си, 
а после дълго се сбогуваше с организаторите

Руският фолклорен състав „Новоселие“ събра овациите на публиката 
с чистите си звънки гласове, които разлюляха залата
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