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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Прекрасен балкански пъзел, Прекрасен балкански пъзел, 
събран в една рамкасъбран в една рамка

На 31 май, в Пражката крепост (Pražský hrad), на територията на невероятния Плечников изглед (Plečniková 
vyhlídka) към приказна Прага, бе открита изложбата „Културното наследство на Балканите“ на световно-
известния български фотограф Иво Хаджимишев. Събитието бе организирано от Българското посолство в 
Прага, под патронажа на чешкия президент Милош Земан и с участието на автора на експозицията. 

На вернисажа присъст-
ваха дипломати от 
всички континенти, 
представители на кул-
турните среди и на 

българската общност в Прага. 
Застане ли човек на извитите 

стълби, водещи към споменатото 
място, занемява от възхищение – 
пред него се открива гледка, която 
трудно би могла да се опише с думи. 
Южните градини на Пражката кре-
пост, част, от които е Плечниковият 
изглед, както и редица други обек-
ти, са дело на словенския архитект 
Йосип Плечник (Jože-Josip Plečnik), 
който оставя незаличима следа при 
оформянето на един от най-големи-
те дворцови комплекси в света. Това 
приказно място, подбрано от орга-
низаторите с изисканост и вкус, бе 
достойно за представяната изложба. 
Тя презентира разнообразието на 
културното наследство на Балканите, 
блестящо заснето от фотографа Иво 
Хаджимишев. Изложени са фотоси 
на най-добрите исторически забеле-
жителности, археологически обекти 
и артефакти от единадесет балкан-
ски страни, снимките показват све-
щени места и обекти на културното 
наследство в България, Албания, 
Босна и Херцеговина, Хърватия, Гър-

ция, Черна гора, Румъния, Сърбия, 
Словения, Република Македония и 
Турция. В Прага бяха показани 45 от 
общо 150-те експоната на изложбата.

Експозицията бе открита от г-н 
Петър Кроупа, директор на Дирек-
цията за опазване на недвижимите 
културни паметници към Пражката 
крепост, който припомни, че 2018 е 
обявена за Европейска година на кул-
турното наследство, а нейното мото 
е: „Нашето наследство: където ми-
налото среща бъдещето“. Според г-н 

Кроупа „миналото е важно, защото 
изразява гордостта ни с направеното 
от нашите прадеди и отговорността 
да го завещаем на децата си“. През 
първата част от годината България е 
председател на Съвета на ЕС, което е 
повод за откриването на тази излож-
ба, която показва не само нейното, но 
и културното наследство на Балка-
ните. След краткото си приветстве-
на реч, г-н Кроупа предаде словото 
на г-н Лъчезар Петков, извънреден и 
пълномощен посланик на България 

Отляво надясно: Иво Хаджимишев, посланик Лъчезар Петков, Петър Кроупа
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в Чешката република, който благодари на дома-
кините от Пражката крепост за възможността 
да бъде организирано на тяхна територия това 
събитие. „Западните Балкани са едни от прио-
ритетите на България в Председателството на 
Европейския съюз и това не е толкова просто, 
тъй като Балканите са много специфично място. 
Ние сме воювали през вековете, но се обичаме, 
защото имаме много общи неща и всяка държава 
е запазила индивидуалността си, както ще види-
те от настоящата изложба. Нейният автор Иво 
Хаджимишев успява да запази тази индивидуал-
ност, но в същото време да изтъкне близкостта, 
подобността между отделните държави. Въпреки 
че сме в Централна Европа, за което благодаря 
на чешката страна, смятам, че Балканите са едно 
прекрасно място“. 

Г-н Иво Хаджимишев не скри, че за него е 
чест да бъде в такава обстановка и да сподели 
удоволствието си от този проект, който започва 
преди 8 години. „Малцина вярваха, че ще успея 
да съставя, да събера тези експонати-съкрови-
ща, този прекрасен балкански пъзел в една рам-
ка. Първо, защото това е неограничена тема и 
можете да прекарате целия си живот в събиране 
и изследване на Балканите, на тяхната история и 
тези съкровища, които заедно споделяме. Един от 
основните принципи, от които се ръководих, е да 
имам сътрудници – те ме напътстваха в древност-
та и Средновековието на нашата обща история. 
След което посетихме учени от отделните страни, 
като идеята беше всяка държава да представи от 
своя гледна точка определени експонати. Започнах-
ме с хуманитаристите и завършихме с политиците, 
които също са човешки същества“, допълни с ус-
мивка г-н Хаджимишев. Изложбата е представена 
за пръв път на международна сцена в ЮНЕСКО, а 
участниците в проекта държат да бъдат сигурни, 
че всяка държава ще бъде удовлетворена от начи-
на, по който са презентирани нейната история и 
тяхното виждане за общия ни живот. Затова всяка 
държава, след като е видяла визията, е представила 
своята текстова обосновка на снимките. „Всичко 
това доказва, че тази изложба е малък, но много 
важен пример как заедно да продължим на Балка-
ните – с разбиране и високо уважение към гледната 
точка на нашите приятели, с които живеем заедно. 
Това беше целта, това е успех, който означава, че на 
политическо равнище, в бъдеще, такова разбира-
телство е възможно на нашите обични Балкани!“, 
завърши словото си авторът на експозицията. 

Многобройните гости разгледаха с интерес 
изложбата, а аз имах възможност да поговоря с 
г-н Хаджимишев, който сподели, че има вече го-
това експозиция, съдържаща ценни фотографии 
от историята на България и много би искал да я 
покаже на публиката в Прага. Дано се осъщест-
вят плановете му! ◆
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