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Текст: Ангел Ангелов | Снимки: „Роден глас“ 

Родните традиции и символи 
в съвременен прочит
На 10 септември, в галерията на Българския културен институт в Прага бе открита изложбата „Local stories 
от България“, посветена на 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между 
България и Чехия. Събитието бе уважено от посланик Йордан Първанов и много любители на българското 
изкуство.

Изложбата е проект 
на екипа Th e Locals, 
който включва Бойко 
Тасков и Анна Геор-
гиева – илюстратори 

и Виктория Петрова – разказвач на 
истории и организатор. Тримата се 
събират, за да дадат свой авторски 
прочит на българските традиции и 
култура и да намерят нов съвреме-
нен подход в тяхното представяне. 

„Идеята на колекцията е да по-
могне на истинските пътешестве-
ници по-лесно да откриват и спо-
делят местните фолклор, история 
и традиции, а също така, да даде 
алтернатива на класическия облик 
на повечето сувенири и пощен-
ски картички, посветени на тради-
ционните български теми“, споделя 
Виктория Петрова. „Ние вярваме, 
че във времена на политически и 
социални крайности, между двата 
полюса на глобализация и нацио-
нализъм, нашите интерпретации не 
само осъществяват приемственост 
между традициите и модерния свят, 
но успяват да създадат баланс меж-
ду утвърждаване на националната 
ни идентичност, от една страна, и 
отвореност към разговор със света, 
от друга“. 

Темите на колекцията от кар-
тички са внимателно подбрани, 
така че да отразяват и разказват за 
важни традиционни български ри-
туали, митове и културно-географ-
ски места. В тях са пресъздадени 
едни от най-важните символи, като 
маслодайната българска роза, древ-
ните обичаи на нестинарството и 
кукерството, българската народна 
мъдрост, автентичната традиция 

на мартениците, митът за Орфей и 
мистиката на българските гласове, 
както и социалистическото ни на-
следство и богатствата на най-ста-
рия, обитаван без прекъсване град в 
Европа – Пловдив.

Във всяка картичка са вплете-
ни по няколко символа чрез гра-
фичните елементи, придавайки им 
дълбочина и многозначност, с кои-
то по-добре предават историята за 
всяка традиция или вярване. Мас-
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лодайната роза е и красиво момиче 
в носия, което показва връзката с 
традициите в розобера и ритуали-
те, част от него. Главата на кукера 
представлява типичната за ритуала 
камбана – чан, а пламъците на огъ-
ня се превръщат в нестинарка и т.н. 
Всяка визия разказва историята на 
няколко нива и няма как да се опи-
ше всичко, то трябва да се види. 

Не по-малко оригинални и ин-
тересни са срещите и разказите на 
хора, обвързали живота си с ня-
кой от тези символи, развивайки 

го по различен начин, дори и като 
бизнес – като сестрите Ина и Роси, 
посветили се на българската роза 
като ядливо растение. За тях шоко-
ладът с рози, чаят от рози, сладкото 
с розова вода за готвене – всичко е 
част от този може би най-популярен 
символ на България. Или пък като 

Ирина Софранова, която затваря 
книгата на живота си във Виена и се 
завръща в Родината, за да разказва 
истории… за вино. Какво се крие в 
места като Пловдив и Велико Тър-
ново; в стародавните легенди и при-
казки за лами, змейове и жива вода; 
откъде черпят сили българските 
народни песни и танци; как гледат 
на социалистическите ни символи 
чужденците? Не мога да пропусна 
разказа на Darmon Richter – писа-
тел, фотограф и автор на Chernobyl: 
A Stalkers’Duide (Fuel, 2020): „Кога-

то видях паметника на Бузлуджа за 
първи път, знаех, че пред очите ми 
е нещо специално. Това се случи 
през 2010 г. Приятел от България 
ме заведе на връх Шипка. Но това, 
което грабна вниманието ми, беше 
на отсрещния хълм: огромна бетон-
на чиния, която сякаш излъчваше 

неестествено сияние. За миг си по-
мислих, че извънземните са кацна-
ли на земята. Аз съм чужденец и не 
знаех нищо за Бузлуджа. Не знаех 
кой го е построил и със сигурност 
не разбрах сложното наследство, 
което паметникът носеше. И все 
пак, това беше предимство, защо-
то можех да го видя без бремето на 
предразсъдъците и историческия 
контекст. Така видях Бузлуджа като 
един от най-впечатляващите памет-
ници, строен някога“. 

За мен беше удоволствие да при-

съствам на откриването на изложба-
та в Прага – първо гледах и се вглеж-
дах внимателно, четях надписите и 
осмислях…, чак тогава си погово-
рих с авторите – за да проверя кое 
съм разбрал сам и какво още можех 
да науча, но… изложбата просто 
трябва да се види!  ◆


