
14 Роден глас

Текст и сниммки: Аксиния Иванова, председател на ГА „Българите в Аржентина“

Сърце като птица
„… Една птица сега лети към вас. Нейните крила се прости-
рат от Чако в Аржентина, до София, столицата на България. С 
тази птица летят толкова нежни думи и куплети, че ви пона-
сят в полет над земята, на север и на юг, на изток и на запад“. 

Тези топли думи вицепре-
зидентът на Р България, 
г-жа Илияна Йотова, от-
прави в специално свое 
видео обръщение към 

събралите се на вълнуващо търже-
ство в Буенос Айрес, посветено на 
най-значимия творец в историята на 
българската емиграция в Арженти-
на – поетът Марио Несторов (1936–
1980). Г-жа Йотова говори за „певеца 
от Чако“, както още приживе е бил 
наречен, за съдбата му, както и за 
значимостта на неговата поезия днес. 
Рецитира в превод негов стих, с който 
изрази уважение към „… Арженти-
на, страната, която събира мигранти 
от целия свят – различни хора, с раз-
лични характери и с различни култу-
ри, но които заедно живеят и градят 
своите идеали“.

Поводът за празненството на 
4.12.2018 г. беше откриването на кам-
пания, лансирана от аржентинската 
правителствена организация „Цен-
тър за ориентация на мигранти и 
бежанци“. Целта й е да представя и 
разпространява дейността на миг-
рантски творци, живеещи в Аржен-
тина, които се изявяват в различни 
области на изкуството: литература, 
поезия, живопис, музика и т.н. С ми-

сълта, че популяризирайки техни-
те творби, работа и живот, това би 
заздравило културните връзки сред 
мигрантските общности и несъмне-
но би спомогнало за успешната им 
интеграция в обществото. Идеята за 
тази инициатива беше предложена от 
Гражданска асоциация „Българите в 
Аржентина“. Преди време дружество-
то от Буенос Айрес инициира кам-
панията „Открий български талант“, 
която популяризира различни творци 
от Латинска Америка – българи или с 
български корени. Инициативата за-
воюва успех не само сред диаспората 
ни, но и в Родината, а и навсякъде по 
света, където има наши сънародници. 
Това вдъхнови Асоциацията да пре-
достави своята идея на „Центъра за 
ориентация на мигранти и бежанци“. 
За голяма радост, тя беше одобрена и 
с леко изменение, приета под името 
„Открий талант сред мигрантите“. 

Лансирането на кампанията беше 
уважено от страна на представители 
на властите на Буенос Айрес, в лицето 
на Хулио Крочи – Национална дирек-
ция за плурализъм и междукултурни 
връзки и от Алберто Бенито – Корпо-
рация Буенос Айрес, Юг. Скъпи гос-
ти бяха Негово превъзходителство 
г-н Гижермо Азрак, експосланик на 

Аржентина в България, Валентин 
Бабов, консул на България в Аржен-
тина, представители на различни 
общности, както и на българската 
диаспора от Буенос Айрес, приятели 
и съмишленици. 

Г-н Бенито поздрави Гражданска 
асоциация „Българите в Аржентина“ 
за първото мероприятие в рамките 
на кампанията, като изтъкна, че бъл-
гарската общност е неразделна част 
от историята и културата на Аржен-
тина. Разбира се, за успеха на този 
празник на българския дух допри-
несе и водещият Хулио Родригес, със 
своята концептуална яснота и жив, 
неподправен стил.

Като автор на предложението, 
съвсем естествено беше българска-
та организация да подготви първата 
проява в рамките на „Открий талант 
сред мигрантите“. Без никакво ко-
лебание се реши да бъде представен 
творецът Марио Несторов. За нас, 
българите, роденият в далечната про-
винция Чако поет, е от особено значе-
ние, защото във вените му е текла бъл-
гарска кръв. През последните години, 
неговите поеми намериха истинско 
признание и съхранението, и популя-
ризирането им, се превърна в един от 
приоритетите на Асоциацията. Дей-
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ността по разширяването и преоткри-
ването на хоризонтите относно поета 
бе подчертана и от писателя Боскин 
Ортега, който прочете свои стихове, 
посветени на Марио Несторов. На 
празника, за поета с български коре-
ни беше представена книгата „Ловец 
на мечти“ от Рубен Толоса, който 
освен литератор, е и певец. Авторът 
изпя няколко свои песни по стихо-
ве на поета, като изпълненията бяха 
акомпанирани с танци на българо-
аржентинската група за автентичен 
фолклор с художествен ръководител 
Хулио Родригес, сформирана наскоро 
от Асоциацията. След това, в чест на 
българския произход на поета, мла-
дежите от групата изпълниха хора от 
различни фолклорни региони от Ро-
дината на неговите предци.

Кулминацията на празника беше 
прожектирането на документалния 
филм „Сърце като птица“, създаден 
от Гражданска асоциация „Българи-
те в Аржентина“, с автори Аксиния 
Иванова и инж. Иван Цанков. Три-
десетминутната кинотворба въвежда 
зрителя в историята на емиграцията 
в Аржентина, като поставя акцент на 
българската емиграция в тази стра-
на. Представя българската общност 
в родния край на Марио Несторов и 
преминава в разказ за жизнения му 
път. Приживе той не издава книга и е 
малко известен със стиховете си. Но, 
след смъртта му, неговата поезия е 
оценена подобаващо и заема достой-
но място в културата на Аржентина. 
А в последно време, благодарение на 
усилията на Асоциацията, името на 
твореца става все по-известно и в 
България, и по света. Досега филмът 
е показван в София и Буенос Айрес, а 
преди малко повече от месец – в Ско-
пие, на Четиринадесетата Световна 
среща на българските медии.

На този празник Гражданска асо-
циация „Българите в Аржентина“ се 
възползва от невероятната възмож-
ност да покаже в латиноамериканската 
страна България във възможно най-
добра светлина – чрез нейната кул-
тура. Нещо, което е в пълно съответ-
ствие със смисъла на съществуването 
на българската организация от Буенос 
Айрес, а именно: да направи Родината 
ни по-популярна, по-разбираема и по-
обичана в тази част на света. ◆

Марио Несторов (Mario Nestoroff )
e роден на 21 август 1936 г. в гр. Лас Бреняс, 
провинция Чако, Аржентина. Родителите 
му са от български произход. Учи в Буенос 
Айрес право, но не завършва следването 
си. В Националния литературен конкурс 
за 1960 г., организиран от столичния все-
кидневник „Кларин“, стихотворението му 
„Песен за Чако“ печели първа награда. 
Член на журито, присъдило наградата 
на Несторов, е патриархът на аржентин-
ската литература Хорхе Луис Борхес. След 
конкурса сътрудничи известно време на 
ежедневника. После се връща в Чако, къ-
дето работи в общините Сан Бернардо и 
Саенс Пеня и във вестника „Ел Територио“, 
където печата отделни свои творби. През 
1964 г. Марио Несторов посещава Бълга-
рия. Живее в София и води университетски 
курсове в СУ „Климент Охридски“. Връща се 
в Аржентина през 1966 г., продължавайки 
активно да твори. Някои от стиховете, съз-
дадени спонтанно по барове, са писани 
на салфетки и за жалост – изгубени. Сред 
най-известните му произведения са „Песен 
за Чако“, „Мъжът от бара“, „Песен за Раул 
Бернери“, „Градът на слънцето“, „Песен за 
моя беден квартал“, „Песен за Саенс Пеня“, 
„Идио“, „Песен за Лас Бреняс“, „Стихотво-
рение за едно сбогуване“. Получава об-
ществено признание, с уважение наричан 
„Певецът на Чако“. Приживе той не издава 
книга. Много по-късно част от литератур-
ното му наследство е събрано в книга от 
неговия сънародник Рубен Долоса. На 21 
август 1980 г. Несторов неочаквано уми-
ра. Погребан е в Сан Бернардо, а година 
по-късно тленните му останки са прене-
сени в Лас Бреняс, където винаги е желал 
да почива след смъртта си. В Аржентина 
са издигнати паметници на поета, а у нас 
негова паметна плоча е поставена на 
сградата на фондация „Помогни на нуж-
даещите се“ – Пловдив.

Стихотворение за едно сбогуване
Когато умра,
когато сърцето ми стане на птица
оттатък едно море без сънища,
ще дойде луната насред полето открито
да ми надене кръстчето на скръбта си…

Превод от испански Владимир Сабоурин
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