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Народните будители! Всеки българин 
е скътал техните ликове в сърцето 
си. Паисий Хилендарски, Софроний 
Врачански, Неофит Рилски, Георги 
Раковски, Васил Левски, Христо Бо-
тев, Добри Чинтулов, Петър Берон, 
братя Миладинови, Иван Вазов, 
Петко Славейков... В най-трудните и 
мрачни времена от нашата история 
те не са скланяли глави – изравяли 
са от пепелта на историята славното 
ни минало и са събуждали народната 
памет, разпръсквали са искрите на 
знанието, раздухвали са пламъка на 
свободата, възраждали са вярата в 
силата на българския дух. За да мо-
жем всички да запеем: „Върви, наро-
де, възродени!“ Затова ги почитаме и 
тачим със специален празник.
Но нека не забравяме и будителки-
те! Райна Княгиня, Неделя Петкова 
и дъщеря й Станислава Петкова 
Караиванова-Балканова, Анастасия 
Тошева, Йорданка Филаретова, Рада 
Казалийска, Царевна Миладинова, 
Анастасия Димитрова, Евгения Боя-
джиева... Много от тях са потънали 
в сянката на времето, а са отваря-
ли очите на българите за знание, 
пробуждали са националния дух 
и самочувствие, притежавали са 
смелостта да се опълчат.
Първият неофициален празник в 
чест на будителите се е провел още 
през 1909 г. в Пловдив. През 1922 г. 

министърът на народното просве-
щение Стоян Омарчевски по ини-
циативата на група интелектуалци 
внася предложение в Министерския 
съвет за определянето на 1 ноември 
(денят на св. Йоан Рилски Чудотво-
рец) за Ден на българските народни 
будители, за да се отдаде „почит към 
паметта на народните будители, към 
ония, които като самоотвержени 
воини водеха българския народ в 
миналото към просвета, към сво-
бода, към култура, да вдъхновим 
младежта чрез техните светли обра-
зи към народни и културни идеали“. 
Името на празника дава проф. Боян 
Пенев, а маестро Добри Христов на-
писва текста и музиката на Химна на 
народните будители. С указ на цар 
Борис III 1 ноември 1923 г. е обявен 
за общонационален празник. Той се 
чества до 1945 г., когато е отменен 
от комунистическия режим. Тради-
цията е възобновена през 1992 г. по 
идея на проф. Петър Константинов, 
председател на „Мати Болгария“.
И след епохата на Възраждане-
то има будни хора. Някои от тях 
красят страниците на настоящия 
ноемврийски брой. Има и такива, 
които са живели или живеят извън 
пределите на България, но са си пак 
български будители.
Има и друга категория: „будители“ 
и „будителки“. Те се бият в гърдите, 
агресивни и пробивни са, но често 
и сервилни, заимстват чужди мисли, 

използват чужди идеи, за да си при-
писват активи в интерес на своите 
дребни користни цели. Гласът им 
ечи, но е страшно фалшив!
Не за тях ми е думата, а за онези ро-
долюбиви българи, които знаеха и 
знаят що е самопожертвователност 
в името на българщината.

 Мария Захариева

На корицата: Лиза Боева. Снимка: Владимир Шоков, БТА
Снимки на стр. 2: архив на сдружение „Възраждане“
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На 5 октомври сдружение „Възраж-
дане“ организира културно-позна-
вателната екскурзия до археоло-
гическия ареал в Микулчице и до 
замъка в Ледницe. В нея участваха 
ученици от Българското неделно 
училище „Възраждане“ и от БСОУ 
„Петър Берон“ в Прага, учители от 
двете училища, родители. Голямата 
българска група посети културно-

археологическия ареал Микулчице 
и се срещна с директора на музея в 
Микулчице д-р Франтишек Синек. 
Предполага се, че до днешното се-
лище Микулчице е бил разположен 
духовният център на Великомора-
вия и че това е мястото, на което е 
живял до края на живота си и е бил 
погребан Св. Методий.
В музея българската група се за поз-

на с богатата и древна история на 
селището благодарение на про-
жектирания документален филм и 
увлекателния разказ на местната 
екскурзоводка. Учениците разгледа-
ха ареала, където днес са изложени 
намерените до този момент архео-
логически находки.
Най-вълнуващата и тържествена 
част от екскурзията беше полагане-
то на цветя пред паметника на Св. 
Св. Кирил и Методий, построен със 
средства на българската държава и 
подарен на Чешката република. 
Екскурзията завърши с посещение 
на величествения замък Леднице, 
възникнал през 30-те години на 17 
век. Великолепните зали на замъ-
ка сякаш разказваха историята на 
богатия и известен в цяла Европа 
благороднически род Лихтенщайн, 
който притежавал голяма част от 
Леднице още от началото на 14 век. 
Имахме възможност да се запоз-
наем с интересната история на 
лятната резиденция на Лихтенщайн, 
както и да се насладим на красивия, 
потънал в зеленина парк, който 
се смята за един от най-хубавите в 
Европа. 

Д-р Красимира Мархолева

Българските ученици от Прага посетиха Микулчице и Леднице

Д-р Франтишек Синек приветства ученици, учители и родители от БНУ „Възраждане“
и БСУ „Д-р П. Берон“ в музея в Микулчице

Ученици, учители и родители от двете български училища в Прага поднесоха цветя на паметника на Св. Св. Кирил и Методий
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На 5 октомври в музея в Микулчице 
се проведе среща между посланика 
на България в Чешката република Н. 
Пр. Йордан Първанов, директорката 
на Масариковия музей в Ходонин 
г-жа Ирена Хованчикова и директора 
на музея в Микулчице г-н Франти-
шек Синек. На срещата присъстваха 
учители от БСУ „Д-р П. Берон“ и БНУ 
„Възраждане“ от град Прага.
Директорът на музея в Микулчице 
Франтишек Синек поздрави гос-
тите и подчерта, че комплексът в 
Микулчице е клон на Масариковия 
музей. „Това е вече второ посещение 
на посланика на България Йордан 
Първанов. Щастливи сме, че този път 
той идва заедно с български деца, 
които ще имат възможност да се 
запознаят с археологическия ареал 
в Микулчице“.
„Радваме се, че българите се връщат 
постоянно в Микулчице, защото това 
е място, където всички ние можем да 
намерим своите корени и цивили-
зация“, каза директорката на музея 
в Ходонин Ирена Хованчикова. „За 
съвременния свят, в който разстоя-
нията се скъсяват благодарение на 
глобализацията, е много важно да 
си даваме сметка кои сме и с какво 
сме уникални. Археологическият 
ареал в Микулчице е част от Масари-
ковия музей в Ходонин, в който има 
постоянна експозиция, посветена на 
президента Масарик. Томаш Гарик 
Масарик е голям европеец, на който 
е близка идеята за културната уни-
калност. Първият чехословашки пре-
зидент интегрира в новосъздадената 
държава Чехословакия не само чехи 
и словаци, но и други славяни. Смя-
там, че неговите идеи кореспондират 
с това, което проповядваме тук. И 
ще се радваме, ако вие, българите се 
връщате постоянно в Микулчице.“
От своя страна посланик Първа-
нов благодари на директорите на 
музеите в Ходонин и Микулчице за 
гостоприемството и изрази радост-
та си, че ученици и учители от две 
български училища в Прага посеща-
ват съвместно ареала. „Все повече 
осъзнавам, че има нереализиран 
потенциал в отношенията между 
България и Чешката република що се 

отнася до по-голямата познаваемост 
и обмяната на информация между 
двете държави за делото на Кирил 
и Методий и техните ученици. Ярък 
пример в тази насока може да бъде 
Микулчице. Защото делото на Кирил 
и Методий има голямо значение за 
двете страни. „В мое лице имате един 
много силен поддръжник за Вашата 
кауза“, заключи посланик Първанов.
Директорката на БСУ „Д-р П. Берон“ 
Мария Носикова запозна присъства-
щите с проекта „По стъпките на Кирил 
и Методий“ и съобщи, че през ноем-
ври предстои изложба на рисунките 
на деца от български училища от пет 
държави, които са изрисували букви 
на глаголица и кирилица. Тя ще бъде 
експонирана в БСУ „Д-р П. Берон“, „У 
нас се обръща голямо внимание на 
делото на Кирил, но ние искаме да 
подчертаем първенството на втория“, 
подчерта Мария Носикова. 
В тази връзка Ирена Хованчикова 
представи интересния чешко-
австрийски проект „Вълшебните 
цветове на Земята“, свързан с изоб-
разителното изкуство. Toй има за цел 
да насочи вниманието на учениците 
към паметта, скрита в глината. Уни-
калността на конкурса за рисуване е 
използването на глинени пигменти 
и други естествени материали, без 
синтетични оцветители и свързващи 
вещества. 
Учителят по история Александър 
Иванчев съобщи, че е завършил 

и е преподавал дълги години в 
единственото училище, в което 
се учи сстаробългарски (чешката 
лингвистика използва термина 
staroslověnština) – Гимназията за 
древни езици и култура „Константин 
Кирил Философ“.
Мария Захариева, председател на 
сдружение „Възраждане“, представи 
БНУ „Възраждане“ и подчерта, че уче-
ниците би следвало да знаят много 
повече за делото на Кирил и Мето-
дий. „Тяхното дело е много важно за 
нас, защото то е духовната нишка, 
която свързва нашите два народа“.
По време на срещата бяха разгледа-
ни възможностите за реализиране 
на общи проекти между Българското 
посолство, българските училища в 
Прага и музеите в Микулчице и Хо-
донин и беше обсъдено евентуално 
сътрудничество с български истори-
ци и археолози.

Мария Захариева

Славянското градище в Микулчице е 
национален паметник на култура-
та. Счита се, че на това място е бил 
един от центровете на Великомора-
вия. Открити са много здания от IX 
век - oснови на княжески дворец и 12 
каменни църкви, както и гробища с 
над 2500 гроба, християнски символи, 
останки от масивна стена, мосто-
ве. Някои археолози смятат, че имен-
но там е бил погребан св. Методий.

Директори на чешки музеи посрещнаха
посланик Йордан Първанов в Микулчице

Посланик Първанов, Ирена Хованчикова и д-р Франтишек Синек
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Топъл, слънчев септемврийски ден! 
Весела глъчка от развълнувани ро-
дители, учители, ученици и гости, 
суетня и пъстра мозайка от красиво 
облечени деца и много цветя.
Първият учебен ден! – едно светло 
начало, сякаш годината започва на 15 
септември; тогава училището оживя-
ва. Една особена магия на този ден за-
владява и малки, и големи. Съчетание 
между тъгата на отиващото си лято и 
леката прохлада на идващата есен... и 
много хубави чувства и емоции!
Това е най-красивият празник и в БСУ 
„Д-р П. Берон”, гр. Прага. Отрано в 
училище е весело, навсякъде кръжат 
подранили ученици, нетърпеливи да 
се срещнат със своите стари прияте-
ли, но и готови да се пренесат в света 
на знанието.
Тази учебна 2019/2020 година започ-
ва по-специално за всички обитатели 
на БСУ „Д-р П. Берон”. Защо ли? Защо-
то училището ни е обновено, изпъл-
нено с багри, хармония и красота, 
класните стаи са приветливи и цветни 
и мамят с приказната си атмосфера 
най-малките ученици, канят по-голе-
мите в света на познанието. Всичко 
това е плод на екипната работа между 
учители, родители и благотворител-
ната организация „LightSorce”, чийто 
проект „Обичам моето училище” бе 
реализиран с желание, енергия и 
творческо въображение.
Започва тържественото откриване на 
новата учебна година!
Скъпи гости на празника са Него-
во Превъзходителство г-н Йордан 
Първанов, Посланик на Република 
България в Чешката република, 
г-жа Галина Тодорова, директор на 

Българския културен институт, г-н 
Георги Стоилов - съветник по тър-
говско-икономическите отношения 
в Българското посолство, г-н Никола 
Иванов, председател на Обществения 
съвет на училището, г-жа Мирослава 
Симова - изпълнителен директор на 
„Ян Бехер - Перно Рикар”, представи-
тели на Асоциацията на българските 
сдружения в Чехия, на сдружение 
„Възраждане”, на Българската право-
славна общност; г-н Петър Бонoвски, 
собственик на фирмата, осъществила 
ремонтните дейности в нашето учи-
лище, и много други гости.
Г-жа Мария Носикова, директор на 
училището, произнася развълнувана 
поздравително слово, в което отпра-
вя топли пожелания към всички при-
състващи, благодари на тези, които 
помагат и съдействат за просперитета 

на училището, и пожелава „На добър 
час!” на всички ученици. Споделя 
радостта си, че от тази учебна година 
БСУ „Д-р П. Берон”, гр. Прага, става 
изпитен център към Департамента 
за езиково обучение на Софийския 
университет. Г-жа Носикова изразява 
задоволството си от поредното блес-
тящо представяне на наши ученици 
в един от най-престижните междуна-
родни конкурси „Аз съм българче”.
Официално новата учебна година се 
открива от Негово Превъзходител-
ство, посланик Йордан Първанов. Той 
поздравява всички ученици, учители, 
гости, отправя сърдечни пожелания 
към най-малките – първокласниците, 
и пожелава една успешна и ползот-
ворна учебна година.
Емоционалните изпълнения на 
учи лищния хор „Лира” се редуват с 
 вдъх новяващи стихове, посветени на 
родното училище и първия учебен 
ден. 
Традицията е спазена – менчето 
с вода и здравец, медената пита, 
бодрото звънче, приканващо малки и 
големи за първия учебен час.
На добър час през новата учебна 
година, да бъде успешна, изпълнена с 
творчески дух, с нови предизвикател-
ства, с вяра и любов към знанието, с 
мъдрост и неспирен възход!
Честита нова учебна година!

Снежана Тасковова

Най-красивият училищен ден

Училището оживява на 15-ти септември

Директорката М. Носикова с менче с вода и здравец приканва малки и големи
към класните стаи в присъствието на посланик Първанов
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„Пирин“ завладява Стражнице
В края на месец юни ансамбъл 
„Пирин“ от Бърно за четвърти път 
имаше възможността да представи 
българската култура на най-големия 
международен фолклорен фестивал 
в Чехия – Стражнице. 
В тематичния концерт „Отечество“ се 
запознахме с фолклора на различни 
национални малцинства, живеещи в 
Чехия. Ансамбъл „Пирин“ подготви 
две нови автентични хора от пирин-
ска Македония – „Айдар аваси“ и 
„Стамена“, поставени от Галя Милева 
от Виена. С последното си динамич-
но изпълнение на хореографията 
„Шопски ритми“ ансамбълът вдигна 
на крака не един от зрителите. 
Фестивалът в Стражнице традици-
онно представя не само чешки и 
моравски фолклор, но и фолклора 
на различни държави. Тази година 
организаторите посрещнаха ансам-
бли от Украйна, Хърватия, Алжир, 
Индия и Словакия. Индийските и 
алжирските танцьори, които неу-
морно танцуваха боси в бързо темпо 
на нагорещената сцена, получиха за-

служени аплодисменти и признание.
Най-голямо въодушевление обаче 
предизвика японският ансамбъл „Ста-
родревен“, кръстен на традиционен 
моравски танц. Дребните и усмихнати 
японски танцьори на възраст между 
60 и 80 години, облечени във влашки 
носии, удивиха публиката с грациоз-
ността, с която изпълниха няколко 
моравски танца. Един от японските 
солисти изпълни танца „вербунк“ – 
мъжки импровизационен танц, вклю-
чен в списъка на ЮНЕСКО за световно 

устно и нематериално наследство.
Международният фолклорен фести-
вал в Стражнице демонстрира едно 
идеално съчетание на различни 
култури, което може да бъде едно-
временно забавно и вълнуващо! 
Както чуждестранните ансамбли, 
така и ансамблите на националните 
малцинства доказаха, че фолклорът 
от други страни и народи обогатява 
културния живот на Чехия.

 Катержина Тидлачкова

Ансамбъл „Пирин“ на Международния фолклорен фестивал в Стражнице

На 15 септември Българското недел-
но училище „Възраждане“ в Прага от-
ново отвори врати. След пълното със 
слънце, волност и усмивки лято деца-
та за пореден път се събраха в залата 
на Дома на националните общности 
в Прага, за да бъдем отново заедно, 
обединени от обичта си към българ-
щината и родното слово. В привет-
ствените думи на директорката на 
училището г-жа Мария Захариева 
прозвуча радостта от това, че Българ 

ското неделно училище го има 
вече 17 години, и вярата, че и тази 
учебна година ще ни донесе много 
нови успехи и радост от наученото. 
Учениците и техните родители бяха 
приветствани с рецитал в изпълне-
ние на деца от различни класове 
от училището. Първокласничката 
Сияна Димова ни припомни обичта 
към бащиния дом със стихотворе-
нието „Родна стряха“ на Ран Босилек. 
Третокласничката Алена Бурианова 

и четвъртокласничката Рая Енева ни 
подариха прекрасните стихове на 
Младен Исаев и Ясен Захариев.
А Хана Димова от трети клас ни изпя 
народната песен „Изгреяла месечин-
ка“ и ни припомни, че фолклорът е 
сред най-големите богатства, които 
трябва да опазим като общност. 
След тържественото откриване на 
учебната година започна и първият 
учебен час. Разказахме си за отмина-
лото лято, за приключенията, които 
са ни се случили, за местата, които 
сме посетили, и за книгите, които сме 
прочели. Припомнихме си онова, ко-
ето научихме през отминалата годи-
на, и си поговорихме за това, с какво 
можем да направим обучението в 
неделното училище още по-интерес-
но. Пред нас е цяла година, в която да 
ставаме все по-знаещи и можещи, но 
и да се забавляваме заедно.
На добър час, мили ученици, бъдете 
здрави и смело откривайте красота-
та на родното слово!

Д-р Десислава Вилимовска

На добър час!
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Животните са ни слабост – затова 
ни стана интересна новината, че в 
родната България официално вече е 
отворил врати нов зоопарк. Честно 
казано, така и не заобичахме со-
фийския. А и всеки път, когато сме в 
някой чешки, се чудим защо не може 
този модел да се пренесе и у нас.
Стори ни се забавно да опитаме и 
бургаската система за интегриран 
транспорт. На практика е първата 
в страната. Зареждаш електронна 
карта с брой пътувания по твое жела-
ние и после „се отчиташ” в автобуса. 
Хубавото е, че с една карта може 
да пътува и повече от един човек, а 
самото „билетче” важи 45 минути.
Речено-сторено – тръгнахме към 
най-близката спирка, но… не я 
намерихме. Липсваше знак, заслон, 
електронно табло… пък и пътници, 
които да ни подскажат къде да чака-
ме и ние.

И тук някъде двете теми се разде-
лят, защото организацията на град-
ския транспорт май изисква човек да 
му се посвети специално и достатъч-
но сериозно. Пренасяме се направо 
в покрайнините на бургаския квар-
тал „Черно море” – всъщност китно 
селце, което беше присъединено 
към града преди няколко години. Де-
нят също се оказва прекрасен – един 
от последните слънчеви… Съзираме 
табелката с надпис „Зоопарк Бургас” 

и тръгваме по малкото пътче-алея. 
Около него също е интересно. В 
оранжериите от едната страна са се 
проточили огромни растения като 
в научнофантастичен роман. По 
цветовете им разпознаваме, че са 
краставици. От другата страна пък ни 
посрещат с лай. Пазачът на зоопарка 
е на работното си място.
Купуваме билети от малката будка 
край входа и потъваме в животин-
ското царство.
Честно казано, дошли сме без очак-
вания. За мъничкия зоопарк наши 
гости от България са ни казвали 
добри думи и в Прага. От официал-
ните данни разбираме, че в него се 
отглеждат вече повече от 60 вида 
животни. Заселили са някъде около 
35 декара земя.

Освен че е най-нов, бургаският зо-
опарк е любопитен и с още нещо. 
Той на практика е създаден като 
частно начинание, от едно семей-
ство. Мотор за развитието на всичко 
това е учителят по биология Кръс-
тьо Дъбов. 15-годишният му труд се 
увенчава с успех и през пролетта на 
тази година Зоопарк Бургас получа-
ва официално лиценз. Може да се 
изненадате, но право да съществуват 
у нас притежават само 10 подобни 
съоръжения. Затова и стойността на 
новата животинска градина е още 
по-голяма!

Но нека се пренесем на самата му 
територия.Още от пръв поглед кар-
тинката ни се стори буквално мила! 
Ако си представяте големи зоологи-
чески градини – като например тези 
в Ихлава или Злин, нещата са съвсем 
различни. Тук по-скоро става дума за 
едно голямо семейство от животни, 
разделено от прегради, но въпреки 
това живеещо заедно. Най-много 
са пернатите, но и за това си има 
причина. Първоначално зоопаркът 
е всъщност ферма за пауни, като 
видовете, които намират дом край 
Бургас, са повече от любопитни. Тук 
живеят общо 29 разновидности, 
много от които е невъзможно да се 
срещнат в природата. В общи линии, 
човек може да се захласне по приче-
ските и оперението им. Най-забавни 
са обаче помещенията с потомството 
– новоизлюпени или тийнейджъри 
вдигат шум до небесата в очакване 
някой да им подхвърли лакомство.
Като става дума за храна, в бурга-
ския зоопарк са направили всичко 
така, че децата да са максимално 
близко до животните. От кафенето 
всеки може да купи срещу скром-
ното левче или нарязани ябълки, 
или моркови, също храна за рибки и 
царевица… Елени, камила, че дори и 
щраусът с удоволствие ще се за-
познаят с вас, при положение че им 
носите похапване.

Цялата обиколка ни отне сигур-
но по-малко от час – прекарахме 
обаче в зоопарка три пъти повече 
време. Направо се влюбихме в мини 
козата – все едно я е омагьосал 
Румбурак от филма „Арабела” и тя се 
тътри на миниатюрните си краченца 
в своя голям дом. Пробвахме да се 
запознаем и с полярния вълк, но 
беше твърде зает да чертае сложен 
маршрут в своето обиталище. От 
хищниците има още две симпатич-
ни лисици – а всичко останало е 
царство на маймуни, понита и дори 
кенгура. Най-новите обитатели на 
зоопарка пък, както разбрахме, са 
черните муфлони.
Но да се върнем на птиците. Ако си 
мислите, че най-красивият им танц 

Зоопарк се създава с любов
България има нужда от хубави примери – и бургаският зоопарк е от тях

Коронованите жерави се вълнуват при вида на храната



е когато се ухажват напролет, май 
се лъжете. Да видите само какви 
изящни стъпки правят, като усетят, 
че идва техният ангел-хранител. Раз-
бирай, човекът от персонала, който 
зарежда хранилките. Времето за 
хранене предизвика всеобщ ентуси-
азъм и крякане, но от суматохата се 
възползва един мини петел, който 
заряза храбро своето племе и някак 
успя да се пресели поне временно 
при пауните. Сега сигурно чака да му 
порасне голяма опашка.
Най-близката ни среща всъщност 
беше именно с петел, който обаче 
повече приличаше на дявол… Изця-
ло черната порода направо стряска, 
а да видиш това създание в тъмна 
нощ е направо невъзможно. Уж му 
говорихме гальовно, а той подско-
чи и заби човка в непредпазливо 
подадения пръст. Вместо да му се 
сърдим, му дадохме малко круша, но 
петелът кавалерски я преотстъпи на 
облечената в малка черна рокля от 
перушина своя дама.
Стана ни интересно, че в зоопарка 
почти не може да видиш служители. 
Само останалите посетители и жи-
вотните. Но че си има стопанин, про-
лича веднага. Оранжевият Гарфийлд 
сновеше по поляната в средата на 
животинската градина и приема-
ше охотно ласки от децата. В един 
момент постоя на една от дървените 
пейки и после се прибра при аромат-
ните миризми в кафенето.
Ние пък се посветихме на табелките. 
В тон с добрите практики по света, 
много от животните в зоопарка 
имат свои осиновители. Направи ни 
впечатление, че това са както голе-
ми вериги магазини или бургаски 
предприятия, така и физически лица. 
Което пък подсказва, че хората имат 
нужда да се случват хубави неща.

А това, че на животните също им 
е добре, показва нещо друго… 
Тази година в зоопарка са се родили 
например пет полярни вълчета, 
също толкова миещи се мечета, още 
носати мечета, кенгуро албинос, 
лами, също и еленче лопатар. 
Всичко това в приятна атмосфера без 
някакви изключителни инвестиции, 
но и с уговорката, че да се поддържа 
подобна градина никак, ама никак не 
е лесна или евтина работа.

А резултатът е радващ и заради още 
нещо… Зоопарковете у нас от дълго 
време са под натиск заради лошите 
условия, при които се отглеждат жи-
вотните. От време на време избухва 
и скандал, което още повече срива 
доверието в подобни заведения. 
На всичко отгоре някои от старите 
зоологически градини са с отнет ли-
ценз, но продължават да работят… 
неформално. Най-проблемни според 
родните медии са тези в Кюстендил 
и Хасково.
Софийският така или иначе е най-го-
лям у нас. Лошият, извън модерните 
европейски практики вид обаче дъл-
готрайно му спечели име на място, 
на което трудно можеш да изпиташ 
радост от общуването с животните. 
Въпреки това за година посетители-
те му са повече от половин милион. 
Първият лицензиран обаче изне-
надващо е в Добрич. Създаден по 
проект за защита на природата и жи-
вотните с швейцарско участие, той 
пресъздава най-близък и до чешкия 
модел. Като част от зоологическата 
градина функционира зелено учили-
ще. Иначе зоопарк е една от атрак-
циите и на Ловеч. Разположен в го-
лям парк, той е едно от най-хубавите 
места в града. Зоопарк има и в далеч 
по-мъничкия Айтос. Вече 50 години 
там се грижат за свои животни, като 
даже има и легенди… Като напри-
мер тази, че едно време, когато и в 
Морската градина на Бургас имало 
животни, любимец на тогавашните 
деца станал Пешо, който всъщност 
бил… маймуна. Но закрили гради-

ната и се наложило животните да се 
преместят в близкия Айтос. Пешо 
живял до дълбоки старини и когато 
починал… го препарирали. Сега 
местно заведение се хвали с това, че 
Пешо е техен експонат, но доказател-
ства май няма!
А нашата разходка в мъничкото жи-
вотинско царство, наречено Зоопарк 
Бургас, завърши на една от люлеещи-
те се пейки под шума от крякането, 
квакането, писукането, кряскането, 
че дори и бълбученето на местните 
обитатели. Домът им, казват собстве-
ниците, ще се разширява. Важното 
е, че се вижда как идея, тръгнала 
от нулата, върви напред и нагоре. 
Точно от такива примери има нужда 
и нашата България!

Интересни срещи в зоопарка
Белият ушат фазан е красив, но – по 
наши впечатления, и доста нахален. 
Птицата е рядкост. Живее в Китай и 
за жалост е застрашена от изчезване.
Белият арктически вълк – както си 
личи по името му, е северно живот-
но. В естествени условия се среща 
например във Финландия и в източ-
ната част на Русия.
Морската котка е африканка – 
живее в Джибути, Еритрея, Етиопия, 
Судан. С удоволствие си похапва 
плодове, като не отказва и семена 
или листа. Обаче и някоя муха да й 
влезе в устата, пак е доволна!

Разходка до бургаския зоопарк
в снимки и думи:  

Деница и Красимир Проданови
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О Общество, болно от агресия

Заковах поглед върху момчето още 
като се качих в автобуса – мърдаше 
неспокойно, хващаше се за главата и 
повтаряше нещо от рода на „Уф, пак 
ли се почва...” Схванах, че е заедно с 
момичето до него, но нищо повече.
Намерих моето място, на съседната 
седалка вече чакаше Деница. Но 
вместо пътниците да се качат и авто-
бусът да потегли, последваха няколко 
разнообразни сцени. Раздразнен шо-
фьор, отегчен диспечер, все по-нерв-
ни пътници… Препирнята се въртеше 
покрай какво ли не, но постепенно 
целият автобус зажужа в една по-
сока… Точно спътничката на онова 
момче отказваше да вдигне седал-
ката си и да освободи пространство 
за жената зад себе си. Изстрелваше 
доводи като „аз за какво съм си купила 
билет отпред”, „що не я пуснеш и ти” 
и още какво ли не, закъснението вече 
наближаваше половин час, а още 
седяхме на и без това неугледната 
софийска централна автогара.
После скандалът продължи на по-
чивката. Бунтът на пътниците срещу 
пасажерката с пусната седалка 
така и не успя. Но ме накара да се 
замисля за нещо. За агресията като 
форма на общуване.
Забелязали ли сте, че добрите 
нрави по-скоро увисват във въздуха 
напоследък. Общуването, което се 

представя за модерно – за тона на 
съвременното поколение, се осно-
вава на безсловесен контакт, в който 
защитаваш твърдо своята терито-
рия. Взаимният толеранс лека-поле-
ка се изпарява и вместо него имаме 
налице едно твърде първосигнално 
установяване на нужди и потребно-
сти. Поне това ми подсказва поведе-
нието на онази пътничка от злопо-
лучния автобус за Бургас.

Този модел се мултиплицира на 
много места в обществото – мога 
да кажа, че самата му структура е 
вертикална, защото колкото по-силен 
се чувстваш, толкова по-безцеремон-
но налагаш начина си на общуване. 
Ще ви дам един пример. Наскоро си 
говорихме с млада дама – актриса и 

съветник по личностно развитие, за 
виетнамците в двете наши страни, Че-
хия и България. Всъщност сравнява-
хме как са се вписвали в обществото. 
И докато при нас в общи линии мал-
цинството им се поизгуби и изчезна, 
знаете, че в Чехия то е вече твърде 
установено. Та едно от нещата, които 
спомена нашата приятелка-чехкиня, 
беше твърде неприятното говорене 
на „ти” по отношение на виетнамци 
от страна на чехи. С това, обясняваше 
тя, те изявяват надмощието си, своята 

висшестояща позиция. Например, 
влизате в магазина и заговаряте на 
„ти” на възрастния продавач, който 
се е втренчил в екрана на таблета… 
За да го уважавате, е необходимо 
да му дадете пространство, да не го 
притискате вербално, какво остава 
невербално…
Този модел действаше и у нас преди. 
Говоренето на „вие” беше норма, 
подсказваща уважение. Но в същото 
време една от типичните реплики 
например, с които можеше да изя-
виш претенции, ставаше простова-
тото „Кой си ти, бе, ти ли ще ме учиш 
какво да правя?” Самото прекрач-
ване на тази граница в общуването 
целеше да покаже  незначимостта на 
другия. И интересно, макар че беше 
само словесна форма, подсказваше 
и физическо надмощие. С времето 
този модел се разви и може да се 
каже, че сега е дори господстващ. 
Просто агресията възтържествува.

Самата тя има много форми. Прос-
тира се например през непоздравя-
ването, липсата на най-обикновени 
обноски, незачитането правата на 
другия… Ето, веднага се сещам как 
в пражкия търговски център „Май” 
един ден ни в клин, ни в ръкав извед-
нъж ме бяха стреснали почти викове 
на български: „Как ще й отстъпвам 
място, бе? Кво като е с дете? Къде е 
тръгнала тая?” И знаете ли, като се 
огледах, видях младата майка, която 
с неудобство само преди миг ми 
се беше извинила, за да й направя 
място да мине с бебешката количка 
покрай мен. После, на касата, явно не 
беше имала подобно щастие. Стоеше 
засрамена, без да разбира какво се 
крие във виковете на нашите съ-
народници – но досещайки се, при 
това с горчивина. Размахали торби с 
покупки, след малко „апапите” преми-
наха победоносно край мен на път за 
ескалатора и се сляха с тълпата.
Така че агресията на първо място 
е зачитане единствено на собстве-
ните ни потребности. Същността 
й донякъде се състои в това да 
прекъсваме потока на емпатията. С 
други думи, да отказваме да видим 

Възможността да живеем в съгласие 
минава през това да чуваме другия

Липсата на доверие се отразява в отношенията помежду ни

У нас често цари параноичен страх,  
че някой ще отнеме правата ни



стоящия насреща ни, за да осъзнаем 
неговите потребности. Наред с това, 
агресията не признава възможност-
та за диалог. Тя е просто „счупена” 
комуникация, в която най-важно е 
това, което самите ние чувстваме 
и усещаме. Другият се явява по 
някакъв неведом начин заплаха за 
ценностната ни система.

Причините за агресията, разби-
ра се, са много, но що се касае до 
нашата родина, една от най-изяве-
ните е параноичният страх, че някой 
ще отнеме правата ни, ще ни излъ-
же – прецака, както би се изразил 
средностатистическият българин. 
С други думи, просто обществото 
ни отчайващо страда от дефицит на 
доверие. Във всеки миг ти виждаш в 
другия потенциален враг, който под 
някаква форма цели да употреби 
твоето присъствие и ресурси – пси-
хически, материални и др.
Агресията освен това е и начин да те 
чуят. Ненапразно сума ти протести 
в България се провеждат именно със 
силата на агресията. Сещам се пак за 
една автобусна случка – тогава пре-
карах сигурно два часа на изхода на 
София, защото жители на Горубляне 
бяха решили да затворят магистрала-
та в търсене на решение на проблема 
си. В случая чрез агресията те целяха 
да станат видими за обществото и 
преди всичко за онези, в чиито право-
мощия са решенията, т.е. политиците. 
Но без да осъзнават, че така подлагат 
на сериозен риск самия неписан 
обществен договор – възможността 
да живеем в съгласие, спазвайки за-
коните, без да пречим на останалите. 

По същия начин блокади съпътстваха 
проблема с чумата по прасетата. Ето 
и още един подвид на агресията – 
срещу всеки протест се организира 
нещо, което се нарича контрапро-
тест, с други думи протест срещу 
протеста… По правило контрапроте-
стите са силови – самите участници 
подсказват, че първоначалният про-
тест е „неправилен”, поставяйки под 
съмнение мнението на участниците в 
него го правят и нищожен.
Интересно, но агресията в думите 
и действията някак се преплита и 
пример за това са медиите. Колкото 
по-грубо пише една българска медия, 
толкова повече сила има в поведени-
ето й. Тоест, от арогантността в стила 
лъха усещането за ненаказуемост на 
това, което тя прави. Какво, ако не 
агресия, е решението да публикуваш 
материали със сексуално съдържа-
ние, чийто произход е неясен, но 
които компрометират кандидат-кмет 

и близкото му обкръжение?
Но тук вече се отдалечаваме твърде 
много от основата на проблема. А 
той се крие в това, че в поведението 
ни има дефицит на взаимност. С 
други думи, усещане, че преживя-
ваме сходни неща, намираме се в 
подобни ситуации. Такъв тип усеща-
ния и чувствителност се възпитават 
изключително бавно и постепенно. 
За да ги има, помагат неща като 
книгите, като културата – например 
музиката, но също така и най-обик-
новеното общуване. Съвременният 
технологичен свят премахна потреб-
ността да си говорим очи в очи и 
това също оказва влияние. Мнението 
на другия изведнъж стана излишно. 
Като прибавим и стреса от постоян-
ното бързане – ето го резултатът от 
дебалансирания начин на живот.
А за да имаш добро отношение към 
другите, е нужно да поддържаш хиги-
ена и в отношението към самия себе 
си. Усетиш ли, че изпитваш агресия, 
разходи се навън. Отиди в парка. По-
сади цвете, пък макар и на балкона. 
Отвори душата си за хубавото.

Агресията е еднопосочна улица. 
При това, в повечето случаи, без 
изход. От нея губим всички, а резул-
татите се проявяват по най-различен 
начин. Например този 50 българи да 
не могат да се разберат за една авто-
бусна седалка. Но ако имаме усеща-
не за малките неща, ще можем да 
подредим и големите. Отношенията 
си, градовете, самата наша България.

Път вън от агресията
описа Краси Проданов
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Вместо да си говорим „очи в очи”, ние се затваряме и заграждаме

Често от думите на другите лъха чувство на ненаказуемост
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Родът Гешови
Гешовият род води началото си от 
Карлово. За негов основополож-
ник се смята Гешо Иванов от Троян, 
който се заселва там през втората 
половина на 18 в. В началото на 
19 в. двама от по-големите му внуци, 
Христо и Евстрати (бащата на Иван 
Евстр. Гешов), се заселват в Пловдив, 
оживен икономически център в Ос-
манската империя, където основават 
търговска къща „Братя Ив. Гешови“, в 
която по-късно се включват и други-
те им двама братя. Благодарение на 
своята предприемчивост те отварят 
кантори във Виена и Цариград и за-
почват да се занимават с лихварски 
операции. Евстрати Гешов се жени за 
Харитина Нешова, дъщеря на богат 
копривщенски търговец.

Детство и образование
Бъдещият български държавник 

Иван Евстратиев Гешов се ражда на 8 
февруари 1849 г. в Пловдив. Възпита-

ван в духа на тогавашните патриар-
хални нрави, малкият Иван израства 
във време на духовен подем на 
българския народ, който чрез офор-
мената прослойка от състоятелни 
българи се опитва да създаде свои 
духовни и просветни институции. 
Фамилията Гешови е сред ръководи-
телите на църковното и просветното 
движение на българите, подпомага 
финансово училища и читалища.
Макар да не е много начетен, Евст-
рати Гешов се стреми да осигури на 
сина си солидно образование. По 
това време на обучението вече се 
гледа като на главна предпоставка 
за високо материално благополучие. 
Иван първоначално учи в местното 
гръцко училище, а скоро след това 
е преместен в българското класно 
училище „Св. св. Кирил и Методий“, 
което за времето си дава солидно 
образование. Негов учител е Йоаким 
Груев. Там любознателният ученик 
изучава история на изящните изку-
ства, статистика, усвоява три чужди 
езика (гръцки, турски и френски), 
а малко по-късно започва да учи и 
английски език в американско про-
тестантско училище.

В Англия
Годината 1865 г. се оказва прелом-
на в живота на 16-годишния Иван. 

170 години от рождението на българския държавник  
и меценат Иван Евстратиев Гешов (1849–1924)

Анка, Иван Евстратиев Гешов, г-жа Паница, Харитина (на горния ред),
Евлоги Георгиев и Елисавета Пулиева (на долния ред), Виена, 1895 г.

Иван Евстратиев Гешов – министър-председател на България (1911-1913),
народен представител в 11 обикновени и в 2 Велики народни събрания,
председател на БАН и БЧК
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Семейството се премества да живее 
в английския град Манчестър, 
защото бащата Евстрати открива 
там кантора на фамилната търгов-
ско-банкерска къща. Синът му Иван 
попада в един съвсем нов свят и 
начин на живот, коренно различен 
от този в Ориента. Записва се да учи 
в „Оуенс колидж“, филиал на Лондон-
ския университет, и в манчестърския 
„Виктория юнивърсити“, където 
слуша лекции по математика, физи-
ка, история, латински, старогръцки, 
немски, английски език и литерату-
ра. Младежът проявява подчертан 
афинитет към политическите науки и 
правото, които изучава при автори-
тетни за времето си професори. Той 
следи с интерес динамичния поли-
тически живот в Англия, оценява 
колко е важна силата на обществе-
ното мнение и просветата за един 
народ, усвоява тамошните обноски 
и етикет на поведение. По време на 
обучението си Иван Гешов спечелва 
националния конкурс по англий-
ски правопис и е удостоен с честта 
да пие чай с британската кралица 
Виктория.
В Англия младежът се вълнува много 
повече от публикациите в пресата, 
посветени на борбите на българския 
народ за църковна и политическа 
независимост, отколкото от тър-
говските успехи на фамилията. В 
отговор на появилата се статия в ан-
глийския печат, описваща българите 
като изостанал народ, той изпраща 

протестно писмо, в което защитава 
своите сънародници, изтъквайки 
техния материален просперитет, 
работливост и високо ниво на гра-
мотност.

Отново в Пловдив
След закриване на кантората в 
Англия, семейството се прибира в 
Пловдив. Макар голяма част от вре-
мето му да е посветена на работата 
в семейната търговско-банкерска 
къща, Иван Гешов се включва актив-
но в обществения живот и просвет-
ната дейност в родния си град. През 
1875 г. той свързва съдбата си с 
Мария Пулиева от известния карлов-
ски род Пулиеви. Един от неговите 
представители е богатият букурещки 
търговец Евлоги Георгиев, братов-
чед на Евстрати Гешов и на младо-
женката.

Иван Гешов и Източната криза 
(1875–1878)
Втората половина на 70-те години се 
оказва време на изпитание за мла-
дото семейство и най-вече за Иван 
Гешов. В българските земи избух-
ват Старозагорското и Априлското 
въстание, потушени с невероятна 
жестокост. Макар че е противник на 
революционните действия, Иван Ге-
шов се включва в събиране на сред-
ства за пострадалото население.
През лятото на 1876 г., използвайки 
неприкосновеността на австрийска-
та поща, той изпраща до българската 
колония в Цариград информация за 
опустошенията в българските земи и 

зверствата на башибозуците. Целта е 
тя да достигне до чуждите диплома-
тически представители и кореспон-
денти, а чрез тях да стане достояние 
на европейската общественост 
и правителства. Когато през юли 
1876 г. започва международна анке-
та с участието на английски, френски 
и руски дипломати и чуждестранни 
кореспонденти за разследване на 
турските зверства, Иван Гешов ги 
снабдява със сведения. През есента 
на с. г. той посреща в дома си лейди 
Емили Странгфорд, която пристига, 
за да помогне на пострадалите бъл-
гари. От своя страна, в началото на 
1877 г. Иван Гешов изпраща няколко 
дописки до английски вестници с ин-
формация за турските изстъпления в 
българските земи. За един месец той 
изпраща седем статии за в. „Таймс“.
Дейността на Иван Гешов в подкрепа 
на българската национална кауза 
не остава незабелязана от турските 
власти. По време на Руско-турска-
та война той и братовчед му Иван 
Стефанов Гешов са арестувани и в 
продължение на няколко месеца 
стават свидетели на неописуемите 
мъчения, на които са подложени сто-
тици техни сънародници. И двамата 
са осъдени на смърт. В тяхна защита 
се вдигат дипломатическите пред-
ставители на САЩ, Великобритания 
и Русия, видни английски търговски 
и банкерски кръгове, даже самият 
външен британски министър лорд 
Дерби. Високата порта е принудена 
да замени присъдите със заточение. 
Подписването на Санстефанския 

Сн
им

кa
: У

ик
ип

ед
ия

Студент в Манчестър, 1866 г.

Сн
им

ки
: а

рх
ив

 Семейната къща на Гешови
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договор заварва фамилия Гешови в 
Цариград. В края на март фамилията 
се завръща в Пловдив.

В Източна Румелия
Първите месеци след подписването 
на Санстефанския договор са изпъл-
нени с много трудности и изпитания 
за фамилия Гешови. По време на 
войната фамилната търговско-бан-
керска къща претърпява големи 
финансови загуби и през 1880 г. 
е закрита. След подписването на 
Берлинския договор, който разпо-
късва българските земи на 5 части 
и оставя в пределите на Османската 
империя цяла Южна България (без 
Софийска област), Иван Гешов е 
един от многото, които започват 
борба срещу този несправедлив за 
българите акт. Той пише протестни 
статии в първия български вестник 
„Марица“. През лятото на 1878 г. 
заедно с Марин Дринов съставят 
протестен мемоар до Великите сили 
от името на българите в Източна 
Румелия. През пролетта на следва-
щата година Иван Гешов е един от 
членовете на българската делегация, 
която обикаля големите европейски 
столици, за да ги убеди в областта да 
не бъдат допуснати турски войски, 
а за неин генерал-губернатор да 
бъде назначен българин. На път за 
Виена и Париж Иван Гешов минава 
през румънската столица, където се 
среща за пръв път със своя далечен 
родственик Евлогий Георгиев. Той 
е силно впечатлен от безупречните 
обноски и външност, европейското 

образование и широката ерудиция 
на младия Гешов. У стария банкер 
постепенно узрява идеята да го 
превърне в универсален наследник 
на огромното си богатство.
През 1879 г. Иван Гешов отхвър-
ля поканата на Т. Бурмов да стане 
министър на просвещението в 
Княжество България, а с това и да 
си осигури по-спокоен живот. Той 
предпочита да се завърне в родния 
си град, където е избран за пред-
седател на Областното събрание, 
а през 1881–1883 г. за директор на 
финансите. Разочарован от борби-
те между двете основни партии за 
власт, постепенно той се оттегля от 
политическия живот в областта и 
приема поканата да оглави Българ-
ската народна банка в българското 
княжество.

В политическия живот на Княже-
ство България
След обявяването на Съединени-
ето (1885) Иван Гешов е включен 
в българската делегация, която зами-
нава за Русия, за да получи нейната 
подкрепа и да изглади обтегнати-
те отношения между император 
Александър III и княз Александър I 
Батенберг. След Сръбско-българска-
та война той е избран за български 
представител на Букурещката конфе-
ренция в началото на следващата 
година, на която е подписан мирен 
договор със Сърбия.
През 1886 г., след детронацията и 
последвалата абдикация на княз 
Александър I Батенберг, Иван Гешов 

участва в правителствата на Петко 
Каравелов и Васил Радославов. В съ-
щото време той се обявява и срещу 
безкомпромисната позиция на Сте-
фан Стамболов и неговите съмишле-
ници спрямо Русия, призовавaйки 
да се постигне компромис с нея, за 
да се избегне гражданска война. Тъй 
като не среща подкрепа, той напус-
ка правителството и политиката, 
ставайки финансов представител на 
Евлоги Георгиев в България.
След падането на Стамболовия ре-
жим през 1894 г., Иван Гешов отново 
се включва в политическия живот на 
княжеството, ставайки министър на 
финансите, търговията и земедели-
ето в правителството на Константин 
Стоилов, а по-късно и член на огла-
вяваната от него Народна партия. 
В качеството си на министър Иван 
Гешов прокарва редица реформи, 
чрез които се насърчава родното 
земеделие и индустрия чрез нама-
ляване на данъците на земеделците, 
въвеждане на подоходен данък и по-
високи мита за вносните стоки. Той 
използва влиянието си пред Евлогий 
Георгиев, за да ходатайства отпуска-
нето на средства за построяване на 
български училища в Македония и 
на болница в Цариград. Именно по 
това време старият банкер споделя 
с Иван Гешов намерението си да на-
прави голямо дарение за България 
– издигане на самостоятелна сграда 
на откритото през 1888 г. Висше учи-
лище. Неслучайно тогава Иван Гешов 
закупува от негово име парцели в 
центъра на София на стойност 200 
000 лв., върху които трябва да бъде 
построена университетска сграда. За 
строежа й Евлоги Георгиев подарява 
на българската държава 800 000 лв.
Съгласно завещанието на починалия 
през 1897 г. Евлоги Георгиев, Иван 
Евстр. Гешов става негов универса-
лен наследник, с което си навлича и 
редица главоболия от страна на по-
близките роднини на стария банкер. 
Значителни средства от огромното 
му състояние, възлизащо на 23 млн. 
лв., са оставени за благотворителни 
цели, като най-голямото дарение е 
за Софийския университет – 6 000 
000 лв. Наследените милиони поз-
воляват на Иван Гешов да издигне 
за семейството си просторна къща, 
която да отговаря и на социалното 
му положение. През 1898 г. е избран 

Делегатите, сключили Букурещкия договор (1886). Гешов е седнал вдясно.
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за председател на Българското кни-
жовно дружество, което през 1911 г. 
прераства в Българска академия 
на науките, пост, на който остава до 
края на живота си.
След смъртта на К. Стоилов Иван Ге-
шов е избран за лидер на Народната 
партия (1901). Той активно участва в 
политическия и обществения живот 
– критикува прекаленото русофил-
ство на Стоян Данев и големите 
финансови заеми, които сключват 
стамболовистите. По това време 
отношенията му с княз Фердинанд 
се влошават – суетният монарх не 
може да преглътне, че Иван Гешов 
се превръща в най-богатия бълга-
рин. Наред с това, оглавяваната от 
него Народна партия критикува 
българския монарх в стремежа му да 
наложи „личен режим“.

Меценатът Иван Гешов
Благотворителната дейност на голе-
мия български държавник започва 
още през 1873 г., когато той основава 
Благотворително дружество. След 
Освобождението той финансира 
построяването на мавзолей в Плевен 
в памет на падналите за свободата 
на България в Руско-турската война 
руски и румънски войни, както и 
паметник във Видин на загиналите 
български войници по време на 
Сръбско-българската война. И не 
само това. Той подарява на женското 
дружество „Постоянство“ своя къща 
в Пловдив, финансира строежа на 
българската болница в Цариград, на 
сграда на българска библиотека в 
Чепеларе, прави дарения на софий-
ското дружество „Славянска беседа“, 
на редица читалища, сиропиталища, 
материално подпомага уволнените 
преподаватели по време на универ-
ситетската криза (1907), дава пари за 
поддържане на безплатни учениче-
ски трапезарии  В продължение на 
четвърт век (1899–1924) Иван Гешов 
е председател на Българския червен 
кръст, на който оставя 100 000 лв. Със 
свои лични средства съдейства за 
откриването на медицинско училище 
и пансион за медицински сестри.
От 1884 г. той е член на Българското 
книжовно дружество (БКД), а през 
1908 г. изплаща дълга му от 120 000 
лв. към БНБ. Със съдействието на 
Иван Гешов на 6 март 1911 г. БКД 
прераства в Българска академия на 

науките (БАН). През 1923 г. семей-
ство Гешови завещават на БАН 1 000 
000 лв., както и своя четириетажна 
къща на ул. „Сердика“ (оценена на 3 
млн. лв.), която и до днес се ползва 
от Академията.
Ставайки универсален наследник на 
братята Евлоги и Христо Георгиеви, 
със завещаните от тях средства, как-
то и със свои собствени, Иван Гешов 
финансира строежа на сградата на 
Софийския университет. Именно той 
построява първото студентско обще-
житие в София на ул. „Граф Игнатиев“, 
където са настанени деца на загина-
ли офицери и поема пълната им из-
дръжка на обучение (университетска 
такса, учебници, храна, дрехи).

Иван Евстр. Гешов и българският 
национален въпрос (1912–1919)
При формирането на новото коали-
ционно правителство от народняци 
и прогресивно-либерали през 1911 г. 
цар Фердинанд, макар и с неохота, 
възлага на Иван Евстр. Гешов да 
състави кабинет. Именно той се 
оказва един от главните „архите-
кти“ на Балканския съюз (1912). По 
време на преговорите със Сърбия за 
сключване на съюз неговото прави-
телство прави непростима и фатална 
грешка – съгласява се на подялба на 
Македония. Това дава своите горчи-
ви „плодове“. Още в хода на Първата 
балканска война, когато съюзниците 
постигат военни успехи срещу тур-
ската армия, Сърбия окупира и тези 
части от Македония, които е тряб-
вало да бъдат дадени на България 
съгласно сключения между тях дого-
вор, а Гърция предявава претенции 
към Егейска Македония. Иван Гешов 
призовава да се постигне компромис 
със сърби и гърци, даже и с цената 
на известни отстъпки. Тъй като не 
среща подкрепа, той подава оставка. 
Избухването на Междусъюзниче-
ската война довежда до първата 
национална катастрофа за България 
– тя загубва не само голяма част от 
Македония, но и Одринска Тракия и 
Южна Добружда. За Иван Гешов това 
е голям удар – неговото „творение“, 
Балканският съюз, се сгромолясва с 
трагични за България последици. Той 
се опитва да използва контактите си 
в Лондон и Петербург, за да се попра-
ви извършената неправда спрямо 
България, но без успех. Около една 

година българският политик остава 
в чужбина и се връща в родината си 
в навечерието на Първата световна 
война. След нейното избухване заед-
но с голяма част от опозиционните 
лидери Иван Гешов настоява Бълга-
рия да влезе във войната на страната 
на Съглашението (Англия, Франция 
и Русия), защото смята, че с негова 
помощ страната ще си върне Маке-
дония, Тракия и Южна Добружда. В 
резултат от включването на страната 
във войната като съюзник на Гер-
мания България отново се оказва в 
лагера на победените. През есента 
на 1918 г. и началото на 1919 г. Иван 
Гешов предприема дипломатически 
сондажи в Швейцария, Англия, Фран-
ция, пише до американския прези-
дент Удроу Уилсън, до новоизбрания 
чехословашки президент Томаш г. 
Масарик с молба да се застъпят за 
България на предстоящата мирна 
конференция. Неговите усилия отно-
во остават напразни. С подписването 
на Ньойския мирен договор през 
1919 г. страната губи нови територии.
Дълбоко разочарован от преживя-
ната втора национална катастрофа, 
Иван Гешов постепенно се отдръпва 
от политиката. Той е болен, самотен, 
душевно съсипан човек, който пре-
карва по-голямата част от времето 
си на лечение в чужбина.
Големият български държавник 
напуска този свят през пролетта на 
1924 г.

Д-р Красимира Мархолева
/по материали от НБКМ/
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Aкадемик Иван Евстр. Гешов – строител 
на съвременна България
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Години наред се говореше, че 
България е най-верният сателит на 
СССР и че българите нямат своята 
революция срещу съветския ре-
жим и комунистическата власт...  
Истината обаче е съвсем друга. 
България не само се оказва „най-
костеливият орех за Сталин”, както 
пише британският изследовател 
на световния комунизъм Робърт 
Сървис в своята забележителна 
книга „Другарите”, визирайки съ-
противата, пред която се изправят 
комунистите в лицето на своите 
довчерашни съюзници земедел-
ците и социалдемократите. 
Българите са и едни от първите, 
които се вдигат на въоръжен бунт.  
Така че България има не само сво-
ята легална съпротива до 1947 г., 
но и своята масова въоръжена съ-
протива срещу комунистическия 
режим в същите хронологически 
рамки и в същите мащаби като въ-
оръжената съпротива на поляци, 
германци, румънци, балтийци.  
За съжаление тази съпротива 
остава почти неизвестна, въпре-
ки множеството свидетелства и 
документите, открити в архива на 
Държавна сигурност.
 
Горяните
Въоръжената съпротива в Бълга-
рия, наречена Горянско движение, 
възниква още  през есента на 1944 г. 
като спонтанна съпротива срещу 
съветската окупация и съпровожда-
щия я комунистически терор, избил 
в първите месеци след съветската 
инвазия близо 30 хиляди души от 
националния елит. В планините 
излизат стотици хора, понякога цели 
семейства. Първоначално горяните 
са предимно офицери от българската 
армия, дейци на ВМРО, бивши поли-
цаи, студенти, националисти, анархи-
сти и дори бивши комунисти. Но след 
1947 г., когато легалната опозиция 
е разтурена, земеделският лидер 
Никола Петков, обесен по нареждане 
на Сталин, а десетки хиляди опозици-
онери са изпратени в концлагерите, 
горянските чети нарастват с членове 
на опозиционния Български земедел-
ски народен съюз. Общият брой на 
горяните и техните помагачи е около 

10 000 души, а разкритите от милици-
ята нелегални организации – над 600.

Горяните се сражават с комунисти-
ческата власт от 1944 г. до 1956 г.
Горянски чети действат из цялата 
страна - 28 по-големи чети и множе-
ство по-малки и дори горяни-едина-

ци, които се сражават сами. Други 52 
чети влизат през границата - нарича-
ни от комунистическата пропаганда 
диверсанти, а всъщност български 
емигранти, които се връщат в Бълга-
рия да се сражават срещу комунис-
тическата власт с надеждата, че така 
ще подтикнат Запада към война за 
освобождението на Източна Европа. 
А тази надежда е много силна у из-
точноевропейците до 1956 г., когато 
изживяват покрусата от смазването 
на Унгарското въстание и от без-
действието на Запада.
През 1950 г. САЩ скъсват диплома-
тическите си отношения с България. 
В началото на 1951 г. Труман заявява, 
че Съединените щати са готови да во-
юват в защита на Европа, а Конгресът 
одобрява изпращането на американ-
ски войски в Европа. „Искаме вой-
на!” – такъв възглас на отчаянието и 
надеждата може да се чуе през 1950 г. 
в българските села, в които комуни-
стите провеждат насилствена колек-
тивизация. Селяните бягат в гората, 
за да не влязат в ТКЗС (комунистиче-
ските земеделски кооперации). Цели 
села в Западна България преминават 
границата с Югославия с добитъка 
си. Хората масово напускат ТКЗС и 
се опитват да си вземат инвентара 

и добитъка, стига се до сблъсъци с 
милицията, пламват селски бунтове. 
Стълкновения има и при издължа-
ването на държавните доставки. 
Непосилните задължения в селско-
стопанска продукция, която частните 
стопани трябва да предадат на дър-
жавата, предизвикват многобройни 
женски бунтове. „Защо ни отнемате 
хляба и го давате на руснаците”, питат 
насъбралите се на селските площади 
стотици жени. „Долу ТКЗС”, „Долу ко-
мунистите”, „Не искаме да вършеем на 
общ харман”, са виковете на женските 
протести. Преди войната българският 
селянин се е подигравал с новините, 
идващи от Съветския съюз, а сега 
съветизацията нахлува в живота му с 
милиционерското насилие, с отне-
мането на частната собственост, с 
овластяването на най-мързеливите 
и криминални съселяни, с кражбите 
на кооперативната собственост, с 

гледката на гладуващите в двора на 
ТКЗС крави.
 
В тази обстановка се подготвя 
всенародно въстание срещу кому-
нистическия режим. Разпокъсаната 
съпротива на горянските чети започ-
ва да се координира от нелегалното 
радио „Горянин”. В края на май 1951 г. 
радиото съобщава, че в сливенския 
Балкан се сформира въстаническа ар-
мия и хора от цялата страна тръгват 
натам. Комунистическата власт е уп-
лашена не на шега. 13-хилядна армия 
от милиционери и войници обгражда 
Сливенския Балкан, за да попречи на 
въстаниците да се присъединят към 
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четата на Георги Търпанов2. Стотици 
са арестувани, а някои са разстреля-
ни на място без съд и присъда.
На първи и втори юни 1951 г. 106 
горяни от четата на Георги Търпанов 
водят сражение срещу 6-хилядна 
армия от милиционери и войници в 
Сливенския Балкан. След 48-часова 
престрелка четниците разкъсват 
блокадата и се изтеглят. Командирът 
им получава 12 огнестрелни рани, 
но въпреки това успява да изве-
де хората си на безопасно място. 
Загинали са 40 горяни, но въстани-
ците успяват да изнесат всички свои 
ранени. Няколко седмици по-късно 
четата на Търпанов е преустроена и 
готова да се впусне в нова битка. 

Паметникът на Съветската армия 
в София е издигнат като преду-
преждение и заплаха
Операцията срещу горяните се води 
лично от министър-председателя на 
България Вълко Червенков3 и Георги 
Цанков, министър на вътрешните 
работи, които пристигат в Сливен и 
стават свидетели на най-позорната 
загуба на милиционерската държава. 
Битката със сливенските горяни дава 
на българските комунисти да разбе-
рат, че въпреки жестоките репресии 
и масовите убийства без съветската 
армия те няма да удържат властта. 
Това не е учудващо - комунистите 
нямат обществена подкрепа. Уплашен 
от съпротивата срещу компартията, 
Вълко Червенков отправя недвусмис-
лено послание - издига в центъра на 
София заплашително огромен, зловещ 
паметник на Червената армия като 
комунистическа заплаха и предупреж-

дение към българите, че битката им е 
безсмислена, защото БКП винаги може 
да повика на помощ Червената армия.
В началото на 50-те ръководството 
на компартията създава специален 
отдел ХII към Държавна сигурност за 
борба и ликвидиране на горянското 
движение с поделения към окръж-
ните управления на МВР като залага 
на създаването на агентурна мрежа. 
Голяма част от горяните са заловени 
и избити без съд и присъда благода-
рение на агенти на ДС. Предателите 
и доносниците се оказват изключи-
телно важни за „народната” власт в 
борбата й срещу народа на България.

Защо тази съпротива остава неиз-
вестна?
България има своите горяни, как-
то Полша има своите прокълнати 
войници, Румъния – своите хайдути, 
Балтийските страни – своите горски 
братя. България има и силна легална 
опозиция – до разтурването й през 

1947 г. най-влиятелната партия е опо-
зиционният БЗНС със 750 000 члено-
ве, докато комунистическата партия, 
поставена и крепена на власт от Съ-
ветската армия, има 25 хиляди члена. 
Това, което прави българския случай 
различен, са българските комунисти. 
Докато в Унгария, Чехия и Полша 
комунистите подкрепиха народното 
недоволство и то се превърна в ре-
волюции срещу съветската окупация, 
българските комунистически власт-
ници останаха предани на Москва и 
послушно проведоха съветизацията 
на България. След което се постараха 
да изличат спомена за горяните. Вну-
шиха, че българите не са се съпроти-
влявали. Защото иначе трябваше да 
признаят, че са сломили съпротивата 
на българския народ като верни оръ-
дия на Съветския съюз.
Малцина от горяните оцеляват, пове-
чето загиват в битките или заловени, 
са осъждани на смърт или убивани 
без присъда. Семействата им с десе-
тилетия са преследвани и потискани. 

Даниела Горчева

Бележки:
1. Рисунките на художника Коста-
дин Събев (роден през 1930 г., осъден 
през 1951 г. и прекарал дълги години 
в концлагера Белене) са правени по 
снимките на горяните. 
2. Георги Маринов Стоянов – Търпана, 
командир на четата в Сливенския 
балкан, е роден на 6 май 1915 г. В края 
на 1951 г. е заловен, осъден на смърт 
и екзекутиран на 2 декември 1951 г.
3. Вълко Червенков – министър–
председател на България от 1950 г. 
до 1956 г.
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Васил Симеонов

Иван Узунов

Паметна плоча, посветена на паметта на горяните от Сливенско



Самата Чехия е чиста любов – каз-
ва ни го Ирина Ценкова, която беше 
за нас една от многото неочаквани 
срещи в Усти над Лабем. Точно тамош-
ният университет имаше задачата да 
състави програмата за чуждестран-
ните бохемисти тази година. Насред 
хора от цял свят бързо разбрахме, 
че Ирина е българското момиче, 
спечелило конкурса за млади прево-
дачи „Сузана Рот”. Покрай лекциите и 
пътуванията по време на семинара 
разменихме няколко думи с нея. 
Беше ясно, че най-малко едно нещо 
ни обединява – любовта към Чехия. А 
всъщност общото е много повече…

Конкурсът се провежда от пет 
години, като участниците получават 
за превод откъс от книга, за която в 
момента се говори много в Чехия. 
Една от последните например беше 
„Езеро” на Бианка Белова, сега пък в 
полезрението се оказа Probudím se 
na Šibuji от Анна Цима.
Опитахме се да си представим как се 
е почувствала Ирина по страниците 
на тази книга. Награждаван и четен, 
романът всъщност е посветена на 
една далечна култура – японската.

„Знаех за съществуването на кон-
курса от предишните му издания 
– разказва ни Ирина. – Тази година 
все още се вписвах във възрасто-
вото ограничение. Реших, че това е 
моят шанс да се пробвам. Откъсът 
от книгата на Анна Цима ми се стори 
интригуващ и същевременно пре-

одолим като препятствие, поне на 
пръв поглед. Привлякоха ме живият 
младежки език и елементът на из-
точна мистика. Конкурсът ме намери 
в момент, в който имах нужда от 
някакво лично предизвикателство – 
бях вкъщи вече две години, изцяло 
погълната от отпуска по майчинство 
за отглеждане на малкия ми син и 
естествено, ангажирана в грижите 
за по-големия. В подобна ситуация 
човек се изолира в известна степен 
от реалността, денят му се свива до 
границите на кварталните площадки, 
а речникът постепенно се намества 
в тесните рамки на битовото и еже-
дневното, нагажда се спрямо разме-
рите на нисичкия, простичък свят 
на току-що проходилото дете. Реших 
да участвам не за да спечеля, исках 
просто да успея да отговоря на 
сроковете и изискванията, като дам 

най-доброто, на което съм способна 
в момента. Същевременно видях в 
конкурса още една възможност за 
евентуално професионално разви-
тие. Писането е моя страст открай 
време. Израснала съм в семейство 
на журналист, самата аз, след като 
се дипломирах, работих в медиите, а 
впоследствие и в агенция за връзки 
с обществеността. Обичам търсе-
нето на най-точната дума, харесвам 
нюансите в езика и възможностите, 
които той ни дава – да сглобяваме 
светове, да чертаем пътища, да 
пренасяме образи. За мен шансът да 
превеждам художествена литерату-
ра беше най-малкото общо кратно 
между две любови – Чехия и езика.”
А в Усти беше интересно да наблю-
даваш точно хората, изкушени от 
тази голяма любов – Чехия. Рядко 
може да станеш свидетел на това как 
финландка и унгарец например об-
щуват помежду си на чешки. Част от 
пъстрата компания бяха и спечели-
лите конкурса „Сузана Рот” в различ-
ните страни. За мнозина от тях това 
се оказа първата директна среща с 
Чехия – и със страната, и с културата 
и природата й. Така че си представе-
те какво огромно влияние може да 
окаже подобна проява в живота ти…
„Спечелването на конкурса – посочва 
нашата победителка, - ме накара да 
повярвам, че има пътища, по които не 
съм вървяла, но все още не е късно 
да опитам да поема. Успях да се до-
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Аулата, в която се провеждаха заниманията

Семинарът за бохемисти събира всяка година хора от разни краища на света. И макар че в личните 
карти и паспортите им са отбелязани различни националности, ги обединява едно – Чехия

Усти над Лабем панорамно
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косна отчасти до работата на прево-
дача, да оценя с други очи сериозния 
и същевременно полуанонимен труд 
зад онова, което сме свикнали да 
приемаме за даденост. Когато чета на 
синовете си вечер, често се замислям 
как ли са звучали дадена дума или 
израз в оригинал, кое е накарало 
преводачът да направи конкретния 
избор и доколко той е в съзвучие с 
останалата част от текста. Лично за 
мен преводът на детски книги е из-
ключително отговорна и тежка задача 
– малките читатели и слушатели са 
особено чувствителни към езика, към 
непознатото или недотам уместното. 
Те усещат всички неравности и гра-
павини и вярвам, че са доста точен 

критерий за това доколко добър и 
мелодичен е един текст или превод.”

Именно на превода беше посве-
тена една важна част от семинара 
в Усти над Лабем. Точно по чешки 
обаче домакините искаха да засви-
детелстват уважение към природата 
и културата на своята страна. И не 
само разказваха, но и показваха кое 
е уникално и запомнящо се в тяхно-
то кътче на Чешката република.
„Престоят в Чехия – споделя българ-
ката, - беше изключително позитивно 
преживяване за мен. Срещнах много 
усмихнати и енергични млади хора, 
отворени към света и любопитни за 
културата и живота на другия. Освен 
за Чехия, чешкия и предизвикател-
ствата на превода на конкурсния 
откъс, разговаряхме немалко за 
собствените си страни. Голяма част от 
участниците бяхме от славянски дър-
жави. Особено забавно се получава-

ше, когато се опитвахме да се сетим за 
някоя по-специфична чешка дума, със 
сходно звучене в родните ни езици. 
Кимахме утвърдително: „Да, да, и при 
нас е така. Знам за какво говориш, 
обаче на чешки как беше?“. Накрая 
истината обикновено изплуваше, но 
цялата комуникация и този общ стре-
меж към откриването на най-верния 
нюанс бяха приятни и зареждащи.”
Точно затова полезни за бохемистите 
бяха лекциите и учебната програма, 
но също така самата възможност да 
споделиш своята страст с друг, който 
е също подвластен на нея. Както го 
обобщава Ирина, „един от най-ярките 
ми спомени обаче вероятно ще оста-
не гледката на участничките от Южна 
Корея и Китай, които разговаряха 
помежду си на чешки. Този далечен 
за нас Изток, пренесен на уличките 
на малкото чешко градче и преведен 
през стръмните падежни отношения, 
беше особено впечатляващ за мен.” 
Затова логично я питаме с кои три 
думи ще запомни Чехия и лятото на 
2019-а, а тя казва нещо кратко, заслу-
жаващо си замисляне: „Чехия – чиста 
любов.” И признава, че би обикаляла 
из страната всяка година, защото се 
чувства свързана с нея… И че иска да 
покаже на семейството си такова въл-
шебно кътче като Чешка Швейцария.

Връзка с Чехия всъщност Ирина 
Ценкова наистина има. Навремето 
прадядо й живее и работи в Хеб. 
Говорим за средата на миналия век. 
Но и до днес една от темите на всяка 
голяма семейна вечеря е именно 
тази дали е трябвало да се завърнат 

в България и да изоставят тази пре-
красна страна.
Отговорът на Ирина е ясен, макар че 
тя всъщност се е заела да извърви 
пътя обратно. И от спомен Чехия 
отново да стане част от живота.
Голяма част от пребиваването в Усти 
над Лабем беше посветено именно 
на езика, но наред с това домаки-
ните бяха предвидили достатъчно 
ангажираща програма, за да потопят 
бохемистите в културната атмосфера, 
в природните очертания на страната. 
Защото те също са начин да се изра-
зяваш на чешки, да живееш Чехия…

С Ирина Ценкова разговаря
Краси Проданов

5-6 | 2018
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Ирина и други млади бохемисти в 
Научната библиотека на Усти над Лабем

Снимка за спомен на повечето участници

Ирина Ценкова е победителка 
в  кон курса  за млади пре во да-
чи„Сюзана Рот”
Завършила е Славянска филология 
с профил Чешки език и литерату-
ра. Работи в медиите, а също и в 
чешка фирма за връзки с общест-
веността. От четири години и 
половина е част от екипа на един 
от т. нар. колцентрове. Сега гледа 
двете си деца, но скоро й предстои 
завръщане във фирмата на поста 
специалист по техническа под-
дръжка с чешки и английски. Казва, 
че не знае дали ще стане преводач 
след спечелването на конкурса, но 
за нея това е отворена врата. И 
благодари за всички тези емоции и 
красиви преживявания, в които се 
превърна Семинарът за бохемисти 
в Усти над Лабем.



Лиза, как възникна идеята за твоя 
онлайн курс?
Онлайн курсовете, в световен мащаб, 
са много широко-разпростране-
ни. При нас сякаш става по-бавно, 
защото ние сме разглезени, свикнали 
сме всичко да получаваме безплатно, 
особено в Интернет пространството, 
но виждам, че вече има интерес към 
курса, въпреки, че нишата е много 
тясна и „Ромео и Жулиета” уж е специ-
ализиран курс. Всъщност, чрез тази 
тема аз предлагам метод за оглежда-
не, осмисляне и най-вече прочитане 
на един текст, за който предвари-
телно и по ученически си мислим, 
че е скучен, мислим си, че е познат, 
че знаем каква е тази история било 
от театъра, било от киното, било от 
часовете в училище... Целта ми всъщ-
ност е да се подходи по един нов на-
чин. Аз съм университетски препода-
вател и всичко започна от там – при 
мен идват 20-годишни младежи и аз 
откривам, че те не са чели големите 

автори. Много малко от световните 
автори са останали плътно в учебната 
програма – малко Омир, малко Гьоте 
(даже май никак!), малко Данте... и за 
всички те имат общи повърхностни 
знания, които най-често са по-скоро 
никакви. Всичко им се вижда отми-
нало, скучно, досадно. И аз реших да 
създам методология, която да про-
вокира интерес, и открих, че макар 
и трудоемко, към всеки текст трябва 
да се подходи индивидуално. За мен 
ключ към не всички, но към седем-
надесет от Шекспировите пиеси, е, 
че може да се предложи метод как 
да бъде прочетена пиесата. Преди 
всичко как да бъдем провокирани да 
разгърнем пиесата и да започнем да 
я четем, а нататък вече и да мислим. 

Ти, като сценарист и режисьор, 
дали нямаш интерес да направиш 
театрално представление и да 
поставиш „Ромео и Жулиета” като 
криминална драма?

Аз получих такава покана. Непознат 
за мен човек от Сан Диего, САЩ, 
след като си е купил курса, ми напра-
ви такова предложение. Този човек е 
българин и ме покани да режисирам 
пиесата по този начин в Сан Диего. 
Засега съм отклонила това предло-
жение, но може би някой ден това 
ще се случи. Аз не съм театрален ре-
жисьор, нямам такова самочувствие, 
но си представям как би трябвало 
да бъдат водени актьорите и с каква 
мотивация да бъдат разглеждани 
персонажите в тази пиеса. Ако на-
правим това на английски, както ми 
предлага той да стане това, тогава 
нещата са ясни – ние просто ще раз-
полагаме с Елизабетинския Шекспи-
ров текст, макар че той е различен от 
съвременния английски, особено от 
днешния американски английски, но 
все пак ще бъде по-лесно да стъпим 
върху нещо, докато, ако се прави на 
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„Кой уби Ромео и Жулиета” 
Лиза Боева е очарователна млада жена - сценарист, режисьор, университетски преподавател, автор 
на онлайн лекции. Тя е образована, интелигентна, талантлива, нестандартна, разнопосочна в инте-
ресите и заниманията си, задълбочена и професионална; постоянен генератор на идеи, двигателят 
(макар че тя твърди, че и тримата са равнопоставени) на творческото обединение „Филизи 33”. Тя е 
жената до Ицко Финци и майка на малката Матилда.
Нещата, които прави Лиза, възхищават не само мен и нейните студенти. Миналото лято, например, 
когато малката Матилда била още по-малка, още не ходела и наоколо можело да има игли и ножици, 
Лиза направила от вълна човечета - актьори от „Хамлет”. 
Шекспир и шекспировите пиеси са отдавнашна страст на Лиза Боева. Отпуската по майчинство няма 
да й позволи да се върне скоро в студентската аудитория, но пък в Интернет в момента тя предлага 
онлайн курс с интригуващо заглавие: „Кой уби Ромео и Жулиета”. Този курс ще е акцентът на нашия раз-
говор днес. Нетрадиционна, но набираща популярност форма на обучение и общуване.

На снимачната площадка

Обаятелната режисьорка Лиза Боева



български пиесата трябва първо да 
бъде преведена така. Трябва човек с 
дарбата на Валери Петров да я пре-
веде – аз не се наемам с тази задача 
– но за режисура на български език, 
за да излязат смислите от моята ин-
терпретация, трябва пиесата първо 
да се преведе. 

Да направим сега едно плавно пре-
минаване към „Филизи 33” – Твор-
ческото обединение (ТО), в което 
участваш ти и Ицко Финци. Как 
стигнахте до сформирането му?
Всичко се роди много отдавна. Ицко 
е ФИнци, аз съм ЛИЗа, тогава аз бях 
на 33 (вече съм на 41), той пък е 
роден през 1933-та – затова наре-
кохме Обединението така – заради 
символиката в цифрите и в имената. 
Ние не сме затворено обединение 
или нещо подобно, отворени сме за 
още съмишленици. Аз като ученик 
на проф. Георги Дюлгеров съм свик-
нала да работя по начина, по който 
той конструираше класовете си: 
така, че ние, преди всичко, да бъдем 
приятели, да мислим в една и съща 
посока, без да си поставяме гръмки 
цели, без да имаме големи амби-
ции и т.н., а основната ни задача да 
бъде... да тече животът смислено. И 
така се случи, че, да, ние сме двама, 
които стоят зад това Обединение, но 
всъщност нашият кръг от приятели е 
голям и той обхваща все хора, които 
ни помагат в мисленето. Защото те 
са първата ни публика, когато имаме 
някакъв проект. Когато генерираме 
някаква нова идея, те са тези, които 
ни подкрепят, които имат търпение-
то да ни изслушат, които ходят след 
нас и с нас. Ето, да речем, сега живе-
ем във Варна и тези хора са там, до 
нас и ние се надяваме този кръг да 
се разширява, така че можете да си 
представите „Филизи 33” като център 
на голям кръг, който се надяваме да 
се напълни с приятели.
От тази есен в интернет платформата 
„Филизи 33“ предлагаме занимания 
не само за възрастни, но и за деца 
(разпределили сме ги по категории 
от 2-годишна възраст нагоре). Това са 
онлайн курсове по изкуства, интелек-
туални игри, книги и албуми (издаде-
ни от нас). Търсенето е голямо, затова 
разширихме нашия екип: много хора 
ни помагат, ала въпреки това всички 
курсове са авторски, единствено мои 

(макар диктор на повечето от тях – те 
са представени като лекции-филми – 
да е Ицко, разбира се).

Каква роля изигра в живота ти 
Ицко Финци? Може да ми отго-
вориш и в клише – клишетата 
понякога звучат много адекватно 
и много добре, когато са използ-
вани на място? 
Ицко... Толкова плътно и отдавнаш-
но е нашето приятелство, че нямам 
усещането, че в определен момент е 
изиграл някаква роля. Мисля, че така 
е станало, че той в голяма степен ме 
е формирал през последните десет 
години. Аз въобще не мога да си 
представя „без Ицко”! Какви десет! 
Петнайсет години! Аз въобще не мога 
да си представя какво би било без. 
Защото всяка идея, всеки филм, всяка 
книга – всичко, към което посягам, 
тръгва първо от разговори, спорове, 
общи интереси и аз никак не мога да 
си представя – нито в клише, нито 
извън него – не мога нищо да си 
представя без него. Случи се така, 
че се застъпиха животът и обуче-
нието ми в Санкт Петербург и тук, 
в НАТФИЗ, когато се запознахме и 
започнахме да работим заедно, така 
че той е „участник” в живота ми общо-
взето във всичко. Даже не знам как се 
отговаря на такъв въпрос! Това е все 
едно да си представиш живота без 
есен. Ами няма без есен! Няма без! 
Просто е нещо, което го има. Не съм 
разсъждавала в такива категории - 
като какво би ми дало това или как 
би ме ограбило... Защото има момен-
ти, в които е трудно да си под сянката 

(особено!) на Ицко. Просто е трудно. 
Има всякакви обвинения, много 
негативни моменти, особено за 
човек, който също има някакви цели 
и се развива. В един момент свикнах 
да игнорирам всичко това и да бъда 
възприемана не като „парашутист”, 
на когото Ицко е помагал тук и там. 
Защото първата нагласа към мен 
обикновено е такава: „А, той Финци я 
е уредил. А, той Финци се е обадил”. 
А, използвачка! А, каква разлика в 
годините! По-нататък, вече като ме 
опознаят – ако изобщо се стигне до 
този момент...- мислите им за мен 
се променят. Това, особено когато 
всичко започна и аз бях студентка в 
НАТФИЗ, го възприемах много труд-
но. Сега вече ме забавлява, пък и по 
много лесен начин отсявам хората. 
Щом въпросът на някого започне с 
„Вие така... с 45 години разлика...”, вед-
нага си казвам: „С този човек приклю-
чихме до тук“. Защото, представи си, 
колко глупаво и ограничено е това 
мислене, че кръгът от хора около теб, 
от най-близките ти, задължително 
трябва да е от едни такива еднакви и 
подравнени глави... Не. Човек може 
да прекарва много повече време с 
Шекспир, който е на 400 години и да 
го чувства много по-близък, отколко-
то съседа, с когото слуша обща музи-
ка. Така че това за мен отсява хората 
и така ми е много по-лесно.

Прекрасен човек си ти, Лиза! По-
желавам ти успех във всичко, с 
което се захващаш!

Златна Костова
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Ицхак Финци и съпругата му Лиза Боева
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Barevná devítka е място, където сети-
вата празнуват – той е пъстра сме-
сица от цветове, аромати и ритми. Тук 
за няколко часа можете да обиколите 
буквално целия свят, да го вкусите 
и усетите. Фестивалът привлича 
представители на голяма част от 
чужденците, живеещи в Прага, но и 
много чехи. Всяка държава има свое 
павилионче, на което се продават 
храна, напитки, сувенири или нещо 
друго, което е характерно за нея. 
Няма друго място, където редом до 
екзотичните виетнамски ястия да 
можете да опитате сръбска плескави-
ца, традиционни белгийски пържени 
картофи, унгарски лангош, пакис-
тански деликатеси, румънско вино, 
кубински коктейли и много други. И 
това е само малка част от кулинарния 
калейдоскоп, който ще се разкрие 
пред очите ви. Пъстра смесица от 
вкусове и аромати от всички краища 
на света, които рядко се срещат съ-
брани на едно място. А пък цветове-
те, красивите национални костюми 
на участниците, разнообразието на 
тъканите и материалите – това е още 
нещо, което ще ви омагьоса.
Най-голямата магия обаче се случва 
на подиума. Там участници от различ-
ни държави се редуват да представят 
на зрителите своето танцово или 
певческо изкуство. Ромска музика, 
кубинска музика, африкански ритми 
и танци, арабски фолклор, реге, ска 
и много други звучаха от сцената на 
Barevná devítka тази година. Музи-
калната програма всяка година е 

изключително пъстра, неслучайно и 
зрителите не устояват на изкушени-
ето да се впуснат в ритъма на танца. 
Тази година на фестивала освен на 
главната сцена, вълшебства се случ-
ваха и на още две по-малки. Едната 
беше кръстена Celé Česko na devítce и 
беше посветена на чешката музика. 
Хората припяваха под звуците на 
музиката на моравската група Ponk, в 
чиято основа стоят фолклорни моти-
ви, потропваха в ритъма на изпъл-
ненията на танцов състав Jizera и се 
насладиха на звука на цимбала, който 
е основен инструмент в творчество-
то на група Trnka. Вкусотии от цяла 
Чехия изкушаваха сетивата. Както и 
бира, много бира.
За кулинарните ценители обаче осо-
бено примамлив беше т.нар. Chef spot, 
където можеха да видят как се при-
готвят някои екзотични ястия не от 
друг, а от участниците в популярното 

телевизионно предаване MasterChef. 
На т.нар. Горна сцена пък се провеж-
даха различни уъркшопи, тази година 
посветени на танцовото изкуство от 
различни краища на планетата. 
Barevná devítka е място, на което се 
забавляват и децата. За най-малките е 
предвидена зона за хранене и преоб-
личане, а за по-големите – различни 
творчески занимания и игри. На този 
фестивал човек се чувства уютно. 
На поляната пред главната сцена ще 
видите много семейства, удобно раз-
положили се върху одеяла за пикник. 
Фестивалът завзема и съседните алеи 
и детски площадки, а усмихнати хора 
срещате буквално на всяка крачка. 
Тук всички са заедно – поне за един 
ден. За съжаление през последните 
години България не е представена на 
фестивала, но се надявам, че скоро 
ще я видим там отново.
Ако не сте били на Barevná devítka, 
догодина непременно я включете в 
календара си. Атмосферата е непов-
торима, в рамките на няколко часа 
границите между отделните култури 
не съществуват, а светът като че 
ли може да се побере в дланта ви. 
Barevná de vít ka е събитие, което ни 
дава възможност да опознаем по-
добре другите около нас, да отворим 
съзнанието си за различното и в 
крайна сметка да разберем по-добре 
и себе си. 

Д-р Десислава Вилимовска

От няколко години в личния ми календар от събития има едно, което чакам с нетърпение, макар че с 
него символично отбелязвам края на лятната ваканция. Това е мултикултурният фестивал Barevná 
devítka (Цветна деветка), който общината на Прага 9 традиционно организира вечe 15 години в пар-
ка Podviní. Тази година фестивалът се проведе на 31 август. 

Главната сцена

Африкански ритми
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На 25 септември етно-джаз група 
„Аутентик” дари публиката на Бъл-
гарския културен институт в Прага 
с незабравимо музикално изживя-
ване. Новият албум „Transparent” 
се появява три години след дебют-
ния им албум „YesToday”. Идеята 
за албума се заражда по време на 
записи в Залцбург, Австрия. 
Живко Василев (кавал, клавишни), 
Райна Василева (вокал, перкусии) и 
Борислав Илиев (китара) съчетават 
българския фолклор с джаз, фънк 
и попмузика, а автентичността на 
звученето се крие в името на албума. 
Изборът на име на албума е свър-
зано с това, че го записват изцяло 
на живо, без да презаписват нищо. 
Решават да бъдат искрени и напълно 
„прозрачни”. Целта е да покажат, че 
красотата не се крие в перфектно 
редактираните, благодарение на мо-
дерните технологии записи, а точно 
обратното: красотата е в емоцията 
и чувството, което музиката носи и 
че тя се загубва, когато прекалим с 
технологиите.
За групата и нейното име Живко Ва-
силев споделя: „Името на групата не 
е изписано по традиционния начин. 
За да е правилно би трябвало да е 
изписано „Authentic”, но в нашия слу-
чай то е изписано с „О”, - „Outhentic”. 
Това е игра на думи - „out” (извън) 
и „authentic” (автентичен), тоест - 
извънавтентичното в класическия 
смисъл на думата. За нас „аутентик” 
е да бъдем с единия крак стъпили 
върху традициите, а с другия – вър-
ху модерното.” Основната цел на 
групата е чрез музиката да покаже 
красотата на фолклора, да представи 
българските традиции и фолклорно 
богатство, като използва атрактив-
ни и иновативни методи, които да 
предизвикат интереса на младото 
поколение, като по този начин се 
превърнат в съхранители и разпро-
странители на българското.
Любовта към музиката и българ-
ския фолклор полагат основите за 
създаването на етно/джаз/уърлд 
формация „Аутентик” в края на 2012 г. 
Това се случва съвсем спонтанно 
и в началото като на шега. Живко 
Василев и Виктор Джоргов – тога-
вашният китарист, се събират да 

акомпанират на Райна Василева на 
конкурс, в който тя участва. Аран-
жират песента, която тя изпълнява, 
по много нов и интересен начин и 
решават да я запишат. По-късно пе-
сента става хит в социалните мрежи, 
след което следва първият им албум. 
Когато Виктор заминава да живее в 
чужбина, групата започва да работи 
с Борислав Илиев (китара) и Стоил 
Иванов (ударни) – страхотни, млади 
и талантливи музиканти.
Живко Василев, който учи магистра-
тура в Холандия, добави за себе си:
„Приеха ме с джаз кавал, мисля, че 
това за първи път изобщо се случва 
някъде по света, или поне не съм 
чувал за друг такъв случай. Иначе ос-
вен на кавал, свиря и на пиано. Двата 
инструмента винаги са вървели ръка 
за ръка, въпреки че в един момент 
кавалът, взе превес над пианото. 
Научих се да свиря на кавал и пиано 
в музикалното училище във Варна, а 
след това в София. Музиката е нераз-
делна част от мен.”
Група „Аутентик” има редица участия 
в международни форуми и фестива-
ли, някои от които са: Етно Фландърс 
2013 (Белгия), Фестивал на изкуства-
та „Априлци вдъхновява“ 2014, Етно 
Суидън 2015 (Швеция), XII – то изда-
ние на „Европейска нощ на музеите“ 
2016 (Сливен, България), Световната 
купа по Сноуборд, Банско 2017, 

„Мини Джаз Фест“ 2017 (ВеликоТър-
ново, България), Гластънбъри Фести-
вал 2017 (Англия). Съвместни участия 
с известни музиканти, сред които 
номинираният за „Грами” басист Хуан 
Гарсия - Херерос, са част от тяхната 
визитка, с която се гордеят.
Публиката в Прага беше първата, ко-
ято се докосна до красивите компо-
зиции от албума, но групата планира 
да продължава с концерти както в 
Европа, така и в Америка. Музиката 
на група „Аутентик” предизвика мно-
го емоции, свързани с традициите 
на България, а вълнуващото изпъл-
нение създаде неповторимо настро-
ение и сред най-младите. Залата на 
БКИ беше препълнена, което е знак 
за живия интерес, който групата 
предизвиква. „Аутентик” изпълниха: 
„Разорал дедо”, „Яз ти постилам”, 
„Айда, Айда”, „Залибих си едно либе”, 
„Дойди, дойди, либе ле”, „Ръченица” 
и други.
„Transparent” самò по себе си гово-
ри – то означава прозрачен. Именно 
прозрачен, натурален, небезгрешен, 
просто да бъдеш себе си е индирект-
ното послание на групата. Точно там, 
където се крие най-голямата ни сила 
– силата да бъдем автентични, но от-
ворени за новото, без да се опитваме 
на всяка цена да бъдем безгрешни.

Раиса Андонова-Щурм
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Група „Аутентик” в Прага – за силата да бъдеш себе си

Група „Аутентик“ в БКИ
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Модератор на вечерта беше Петър 
Опава, който през цялата вечер го-
вореше с много любов и с респект за 
своя преподавател по композиция. 
За приятната  българска атмосфера 
на вечерта допринесоха Танита Ян-
кова (вокал и пиано) и Ахмaд Хедар 
(вокал) с изпълнение на народните 
песни „Не казвай, либе, лека нощ“ и 
„Петруно, пиле шарено“.
След тях на сцената излезе живата 
легенда на чешкото кино Йозеф Лау-
фер. Той с голямо възхищение гово-
ри за големия талант на Михайлов да 
пише невероятни и разнообразни по 
характер песни и филмова музика. 
„Първият ми спомен за Ангело е от 
60-те години. Все още го виждам как 
свири на пианото, смее се и имитира 
Амстронг. Имаше невероятна енер-
гия, беше като гейзер, който посто-
янно изригва. Неговият южняшки 
темперамент ми беше много близък.“ 
Йозеф Лауфер изпълни песен на Ан-
гел Михайлов от комедията от 1969 г. 
„Мадам и 7-те разбойника“.
Ева Хрушкова възкреси пред зри-
телите музиката към любимия 

на много деца и възрастни филм 
„Пепеляшка“, композирана също 
от Ангел Михайлов. Тя си спомни, 
че известният композитор не само 
корепетира в телевизията, но също 
така пише и песни за предаването 
„Търсим песни за децата“.
След Пепеляшка на сцената се 
появи Саксана (Петра Черноцка) и 
изпя едноименната песен от филма 
„Момичето на метла“. „Спомням си 
Ангело от „Семафор“ как стои зад 
пианото и свири. Беше толкова та-
лантлив, че запълваше цялата сцена“, 
каза известната чешка артистка. Tя 
заедно с Иржи Працни зарадва пуб-
ликата с още една своя песен.
Големият актьор Петър Щепанек 
се запознава с „невероятния човек 
и музикант“ Ангел Михайлов преди 
половин век – по време на снимките 
на популярния и до днес филм „Зла-
токоска“, също по музика на българ-
ския композитор. Филмът отначало 
има нелека съдба. Спрян е, защото 
в него в ролята на рибар участва Ян 
Тржиска, който по-късно емигрира 

в Америка. „Но на мен чак от Москва 
ми идваха писма, че приказката им 
харесва много. И днес баби и внуци, 
като ме срещат, ми казват, че имат 
записани всички песни от филма и 
си ги пеят. Големият успех на филма 
дължим на Ангело. Затова съм тук, 
защото той го заслужава. Аз съм 
щастлив, че живях във времето, в 
което се снимаха такива филми като 
„Златокоска“,„Пепеляшка“, „Момиче-
то на метла“. Нека да помним Ангел!“, 
призова зрителите обаятелният 
артист Петър Щепанек.
„Освен Саксана днес тук в залата е 
и малката Саксанка (Бара Вацули-
кова), която сега се изявява с името 
Дива Баара“, сподели Петър Опава. 
„Тя ще ни изпълни песента на Ангело 
„Всички болки ще утеши любовта“ 
от репертоара на Марта Кубишова. 
„Любовта – това е посланието, което 
можем да запомним от днешната 
вечер. Любовта, която носим в себе 
си и която ни съпътства през целия 
ни живот, любовта, която може да 
облекчи нашите страдания“, каза 

На 3 октомври 2019 г. в театърa „U Hasičů“ в Прага се проведе вечер, посветена на паметта на бъл-
гарския музикант, композитор, диригент, педагог, имитатор и артист Ангел Михайлов, свързал 
голяма част от живота си с Прага. Тя беше организирана от неговото семейство със съдействието 
на БКИ и Чешкото радио Две. Събитието беше благотворително – събраните приходи са в подкрепа 
на Фондацията „Детска усмивка“.  За темпераментния и талантлив композитор, известен в Чехия 
като Ангело Михайлов, си спомниха чешките му приятели – популярни музиканти и артисти, както 
и учениците му от Пражката консерватория.

Обаятелният композитор
Ангел Михайлов

Ангел Михайлов и Милослав Шимек забавляват публиката
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певицата Дива Баара.
Все по-малко остават живите съвре-
менници на Ангел Михайлов, които 
могат да ни разкажат за него. Един 
от тях е певецът Ахил Михайлидис. 
„Ангело Михайлов беше като мой 
брат. Той откри нашето Tрио „Ахил, 
Захар и Болек“ в Хавиржов и веднага 
ни повярва и оцени. След 2 месеца 
вече бяхме в Прага, а след 5 месеца 
вече пеехме първия си хит „Мекси-
ко“ . Подкрепяше ни и благодарение 
на него бързо станахме известни в 
цяла Чехословакия. Пет години пъту-
вахме с програмата „Ангело Михай-
лов, Едуард Хрубеш и Звездите на 
световните микрофони“. Ние бяхме 
три момчета, но моят брат Захар 
и Болек Зeманек вече не са между 
нас. Затова ще изпея сам песента на 
Ангело „Чакам“. Той беше гениален 
композитор и импровизатор, който 

можеше за една вечер да напише 
цяла симфония. Освен това беше не-
вероятно добър и сърдечен човек. 
Имитираше прекрасно Луис Амс-
тронг, Рей Чарлз, Франк Синатра, Жо 
Дасен и др. Пеехме често в „Луцерна“ 
и в Спортната зала с Карел Гот. „Сега 
двамата гении за чешката популярна 
музика могат да вдигат наздравица 
там горе“, заключи Петър Опава. 
По време на цялата вечер бяха 
прожектирани откъси от филма „90 
процента ангел“ на завършилата в 
Прага българска режисьорка Свет-
лана Лазарова. Тя сподели, че не е 
познавала лично Ангел Михайлов и е 

започнала да снима документалния 
филм за него две години след  смърт-
та му за поредицата „Неизяснена 
смърт“ за чешката телевизия. Въпре-
ки това Светлана Лазарова успява да 
документира още живите спомени на 
негови приятели, близки, ученици, 
включително и на майка му Райна 
Михайлова, която го надживява. „Ан-
гело е притежавал мощна, искряща 
аура и голямо сърце“, каза режи-
сьорката. „Затова е имал приятели от 
почти всички области на живота.“
На театралната сцената следваха въл-
нуващи изпълнения на учениците по 
композиция на Ангел Михайлов Пе-
тър Вайзар, Ярослав Фиала (съпро-
вождан от Адела Кубелкова), Ленка 
Куркова, Петър Опава. Ярослав Фи-
ала разказа как веднъж се оплакал на 
преподавателя си, че не вижда много 
розово своето музикално бъдеще и 
иска да напусне Консерваторията“. 
„Когато човек не вярва в това, което 
прави, е по-добре да не живее“, му 
отговорил Ангел Михайлов. „Тогава 
се замислих  и осъзнах, че човек 
трябва да вярва в това, което прави 
и да го отстоява. Иначе животът няма 
смисъл. Това ми помага и до днес в 
живота“, заключи Фиала.
Особено интересна беше срещата 
на публиката с текстописеца на 
Михайлов Едуард Кречмар. Кречмар 
разказа, че двамата са писали песни 
за Марта Кубишова, Хелена Вондрач-

кова, Вацлав Нецкарж и много други. 
Спомни си как Ангело е свирил на 
пиано, а Карел Чернох на ударни 
инструменти в знаменития хит „Мо-
литва за Марта“ на Марта Кубишова, 
който записват два дни след начало-
то на окупацията през 1968 г. „После 
ни забраниха“, каза Едуард Кречмар.
Композиторът Витезслав Хадъл 
много емоционално обрисува 
първата си индиректна среща  с 
Ангело Михайлов. Веднъж бащата 
на Хадъл донесъл вкъщи партиту-
ра и казал, че е писана от млад и 
талантлив българин. Партитурата 
изглеждала странно. Всички такто-
ве в размер 4/4 били разделени на 
две и размерът бил поправен на 
2/4, така че тактовете да изглеждат 
двойно повече. „Тогава разбрах, че 
този човек е с невероятно чувство 
за хумор и е от моята кръвна група. 
Тъй като по това време за един такт 
плащаха от 4 до 7 крони, Ангело 
беше „увеличил“ двойно тактовете. С 
него се запознах лично по-късно във 
Филмовия и симфоничен оркестър 
и веднага станахме приятели. Той 
беше невероятен музикант с енцик-
лопедични познания в областта на 
класическата музика, на джаза, на 
поп и рок музиката, но никога не се 
хвалеше и не се изтъкваше. В края 
на 80-те години беше останал почти 
без работа. Тогава отидохме заедно 
при директора на Консерваторията 

Тежка е музикантската професия…

Композиторът у дома си
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и той го назначи за преподавател по 
композиция. Наскоро бяхме осно-
вали с Ярошка Бернардова профила 
„Популярна музика“. После благода-
рение на многобройните си познан-
ства Ангело успя да предотврати 
закриването му.
За своя любим учител говори и 
Петър Воленец. Той и до днес си 
спомня за приятелското отношение, 
за невероятното чувство за хумор 
и за слънчевата усмивка на своя 
преподавател по композиция, който 
понякога се държал безапелацион-
но, но винаги защитавал своите уче-
ници. В ерата на мобилните телефо-
ни Ангело често им пишел есемеси, 
премествал консултациите – поня-
кога и в близкия бар, където на чаша 

бира дискутирали за музиката. Често 
в Малостранска беседа свирели на 
пиано до сутринта. Ангело Михай-
лов уважавал личността на всеки 
студент, неговия индивидуален стил, 
не се впускал в дребнавости. „С него 
говорехме не само за музика, но и за 
мъките и радостите в живота. Затова 
ни беше така близък и го обичахме. 
Носим го в сърцето си и до днес. 
Благодаря, г-н професоре“.
„Да, той беше откровен и честен чо-
век“, добави Петър Опава. „Говореше 
с нас като с равно- поставени лич-
ности. Не ни гледаше от висотата на 
положението си, както 99 процента 
от преподавателите. Умееше обаче и 
да респектира, ние усещахме силата 
на личността му, която струеше от 

всяка негова дума“.
Ото Хофман-младши, син на извест-
ния писател и сценарист Ото Хофман 
и режисьорът и публицист Ондржей 
Сланина говориха за съвместната 
работа на двамата творци (Михайлов 
и Хофман) върху филмите „Октопод-
четата от 2-ия етаж“, „Весела Коледа 
желаят октоподчетата“, „30 девици 
и Питагор“, „Луци, страшилището на 
улицата“ и др. В някои от тях Ангело 
Михайлов играе и епизодични роли. 
„Ангело Михайлов и баща ми си при-
личаха по това, че  раздаваха радост 
на хората“, сподели Ото Хофман.
Накрая на вечерта на сцената изля-
зоха близките на Ангел Михайлов. 
„Неговият лик зад пианото ще остане 
в съзнанието ми до края на живота 
ми“, каза съпругата му Вера. Дъщеря 

Петър ЩепанекСветлана Лазарова и Петър Опава 

Ленка Куркова 

Ахил Михайлидис
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Ангел Иванов Михайлов, известен 
в Чехия като Ангело Михайлов, е 
български и чешки музикант - 
композитор, пианист, диригент  
и педагог. Роден е на 4.10.1939 г. в  
София в семейството на оперните 
певци Райна и Иван Михайлови. От 
малък свири на пиано. Освен музика-
лен талант, проявява и талант на 
имитатор. 
Завършва френската гимназия 
в София и след като не е приет в 
консерваторията (заради своя 
свободолюбив дух), през 1957 г. 
заминава за Прага. Без проблеми 
влиза в Пражката консерватория, 
а след това завършва с отличие 
Музикалната академия в чешката 
столица със специалност „Музикал-
на режисура и дирижиране“. По време 
на обучението си се издържа като 
свири по барове, хотели и театри. 
Известно време е и огняр в хотел 
„Алкрон“. Дирижира също така Виц-
палковия ансамбъл за песни и танци 
и Филмовия симфоничен оркестър. 
Повратна точка в живота му е 
явяването му на конкурс в театър 
„Латерна магика“, където смайва 
журито с таланта си на имитатор 
и импровизатор, наподобявайки 
Луис Амстронг. Оттогава пред него 
се отварят вратите на редица 
театри като „Семафор“, „АБЦ“ и 
др. Работи като пианист, артист, 
имитатор и певец, изявява се като 

музикален клоун, но преди всичко 
като композитор на филмова и 
театрална музика. Пише песни 
за Карел Гот, Валдемар Матушка, 
Карел Чернох, Ева Пиларова,  Хелена 
Вондрачкова, Надя Урбанкова, Мар-
та Кубишова, Хана Загорова и др.
През 1968 г. Михайлов композира 
мюзикъла „Зиг-заг“ по либрето на 
писателя Георги Марков и поета 
Стефан Цанев. Започват репети-
ции едновременно в Музикалния те-
атър в София и в театър „Семафор” 
в Прага, но войските на Варшавския 
договор нахлуват в Чехословакия. 
Ангел Михайлов се противопоставя 
на окупацията и изпада в немилост. 
Някои от творбите му са забра-
нени, други – унищожени. По това 
време Михайлов свири в различни 
клубове. Едва след няколко години 
може да се върне към композиране 
на филмова музика. Написва музика 
за повече от 600 чешки и 30 българ-
ски филма. Негови текстописци 
са Е. Кречмар, М. Черни, П. Врба, З. 
Ритирж.
През 70-те г. изнася концерти с гру-
пата „Звезди на световните микро-
фони“ в Чехословакия и в чужбина.
Особено ползотворна е работа-
та му с режисьора Индржих Полак 
(„Октоподчетата от 2-ия етаж“, 
„Весела Коледа желаят октоподче-
тата“,  „Луци, страшилището на 
улицата“, „...и отново тази Луци“). 

Автор е още на музиката към 
чешките филми „Капитан Корда“, 
„Момчетата не плачат“, „Долина-
та на красивите жаби“, „Момичето 
на метла“, „Румбурак“, „30 девици 
и Питагор“, „Златокоска“, „Добра 
светлина“ и много други.
Същевременно пише музика за 
редица български филми като: „Ако 
можеш, забрави“, „Вибрации“, „Все 
отлагам да те забравя“, „Завърте-
те всички сфери“, „Игрек  17“. „Може 
би фрегата“, „Романтична исто-
рия“, „С дъх на бадеми“, „Тримата от 
морето“, „Търси се съпруг за мама“ 
и др.
Личният му живот е сложен, което 
се дължи преди всичко на живота му 
на бохем. Жени се три пъти. Има две 
собствени и две доведени дъщери.
В края на 80-те години става препо-
давател по композиция в Пражката 
консерватория. Неговите ученици 
и до днес си спомнят с любов и 
благодарност за своя талантлив 
преподавател. На консерватория-
та той подарява много ценни ноти 
на световноизвестни композито-
ри, включително и ръкописи. През 
последните години от живота си 
композира музика за рок операта 
Rex Oidipus, но не успява да я завър-
ши.
На 7.7.1998 г. умира на вилата си във 
Валкержице вследствие на сърдечна 
недостатъчност.
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му Михаела му честити рождения ден 
на български, а доведената му дъще-
ря Верa си спомни думите му: „Мо-
мичета, аз раздавам професионално 
своите чувства. Помнете, че съм дъб, 
на който винаги можете да се опрете.“ 
Мемориалната вечер, посветена на 
Ангел Михайлов, ни отведе в един 
далечен във времето, но емоцио-
нално близък свят на големия, но 
недооценен както в Чехия, така и в 
България музикант. В залата много 
от нас успяха сякаш да се докоснат 
до духа и до огнения темперамент 
на непрекъснато раздаващият се до 
пълно изтощение композитор и  бо-
хем, в чиято музика звучат и българ-
ски мотиви. Нека го помним с думите 
му: „Аз имам голямо сърце. Всички 
могат да се съберат в него.“

Мария Захариева Витезслав Хадъл и Петър Опава



Моравската библиотека (Moravská 
zemská knihovna) в Бърно е най-голя-
мата библиотека в Южна Моравия и 
втората по големина в Чехия. В осно-
вата на създаването й стои частната 
библиотека на Моравско-силезийска-
та икономическа общност, която има-
ла за цел издигането на земеделието, 
природните науки и родинознанието 
на по-високо равнище. Вероятно биб-
лиотеката към общността възниква 
още със създаването й през 1770 г., 
писмените доказателства за прите-
жаването на книги обаче датират чак 
от началото на XIX в. В началото във 
фонда й преобладават книги, свър-
зани със земеделието. Постепенно 
той се обогатявал благодарение на 
даренията на частни лица, а след 
създаването на Франтишковия музей 
(днес Moravské zemské muzeum) през 
1817 г. библиотеката става част от 
него. Благодарение на Християн 
д`Елверт през 1883 г. музейната биб-
лиотека отваря врати за широката 
общественост. През 1900 г. получава 
и ново название – Областна морав-
ска библиотека (Zemská knihovna 
moravská) и постепенно тръгва по 
пътя на самостоятелното си същест-
вуване извън рамките на музея. 
Седем години по-късно е преместена 
в т.нар. Областен дом (Zemský dům).
От 1923 г. библиотеката става 
държавна и започва да изпълнява 
функциите на университетска библи-
отека към новооткрития Масариков 
университет. Възниква и проект 
за нова сграда, който обаче не е 
осъществен заради икономическа-
та криза през 30-те г. През 1958 г. 
Университетската библиотеката е 
обединена заедно с Държавната 
педагогическа библиотека и Дър-
жавната техническа библиотека и 
трите заедно получават наименова-
нието Държавна научна библиотека 
Бърно. Трите обединени библиотеки 
обаче нямат обща сграда и остават 
на предишните си адреси. През 
1993 г. библиотеката се връща към 
историческото си название Moravská 
zemská knihovna. В края на XX в. най-
сетне е построена и планираната 
още от 30-те г. на XIX в. нова сграда. 
Тя се намира на ул. „Коуницова“ в 
Бърно и официално отваря врати на 

2 април 2001 г. 
Сградата на библиотеката се състои 
от общо от 12 етажа, три от които са 
подземни. Голяма част от сградата 
е от стъкло и създава усещането за 
въздушност и изчистеност. Пласти-
ката на една от стените припомня за 
„Лабирита на света и рая на сърцето“ 
на Ян Амос Коменски. През 2001 г. 
библиотеката получава отличие в 
състезанието Строеж на годината. 
И има защо. Сградата на Моравската 
библиотека впечатлява с използва-
ните материали, с архитектурните 
решения и модерния си облик. 
В Моравската библиотека се съх-
раняват повече от 4 млн. книги, 
включително и множество ценни 
ръкописи и старопечатни книги. В 
нея се пазят и 223 тома с творчест-
вото на Ян Амос Коменски. По-голя-
мата част от тях са издадени преди 
1800 г. Особено богатство за Морав-
ската библиотека е това, че фондът 
й включва частните библиотеки на 
поета Отокар Бржезина, писателя 
Якуб Демъл, издателя и обществе-
ника Йозеф Флориан, на литератур-
ния историк и преводач Августин 
Връзал. Библиотеката притежава и 
327 тома от творчеството на Т. г. Ма-
сарик от периода 1881-1945 г., както 
и колекция от различни издания на 
произведенията на писателя Петър 
Безруч и на литературата, коменти-
раща творбите му. В библиотеката 
се съхраняват и около 1200 листа с 
фотографии и литографии, които са 
своеобразен пътеводител из морав-
ските градове и културни забеле-

жителности. В каталога й можете да 
намерите и книги на български език. 
Моравската библиотека издава и 
свои публикации – каталози, библи-
ографии, юбилейни сборници, науч-
ни публикации и др. В нея се орга-
низират лекции, изложби, семинари, 
прожектират се филми. Вече някол-
ко години в библиотеката се осъ-
ществява проектът „Очите на Бър-
но”. Посетителите й в продължение 
на цял месец могат да видят града 
през погледа на някои от известните 
личности, чийто живот и творчество 
са свързани с Бърно. Това е „разказ“ 
в текст и картини, оригинално твор-
чество, позволяващо ежедневното 
да бъде видяно сякаш с нови очи. 
До края на октомври 2019 г. „Очите 
на Бърно” доближава читателите до 
творчеството на известната съвре-
менна чешка писателка Катержина 
Тучкова. 
През 2017 г. към библиотеката е съз-
даден и Чешки литературен център, 
чиято основна дейност е свързана 
с популяризирането на чешката 
литература и култура в чужбина 
и със сътрудничество с издатели, 
литературни агенти, преводачи и 
бохемисти. 
Ако живеете в Бърно или сте просто 
гости на красивия моравски град, не 
се колебайте да посетите и библи-
отеката му. Ще бъдете впечатлени 
не само от изчистените линии на 
сградата, но и от културния живот, 
който кипи вътре в нея.

Д-р Десислава Вилимовска
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Моравската библиотека – академичната перла на Бърно
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История
Смята се, че Копривщица е основа-
на от оцелелите представители на 
аристократични български фамилии 
след края на Втората българска дър-
жава. Търсещи спасение от много-
бройните османски нашественици, 
те се заселват из околните трудно-
достъпни върхове и поляни. Така 
възникват едно до друго няколко 
селища, всяко от които носи името 
на светия, обявен за техен закрил-
ник. За това свидетелстват имената 
на околните върхове: „Св. Димитрия“, 
„Св. Врач“, „Св. Петър“, „Св. Петка“, 
„Св. Илия“, „Св. Никола“ и „Св. Атанас“. 
Първите заселници започват посте-
пенно да слизат в долината около р. 
Тополница, изсичат гората и издигат 
къщи. На новото селище дават името 
Копривщица. Легендата разказва, че 
една българска болярка, заселила се 
там, заминава за тогавашната осман-
ска столица Одрин, за да издейства 
права за селището. Според преда-
нието, съпругата на султан Мурад 
била нейна сестра. Именно по нейно 
настояване султанът я приема и 
издава ферман, с който дава свобо-
ди и привилегии на новото селище. 
Турчин нямал право да преминава 
през него с подкован кон, а жителите 
му могли да носят оръжие, цветни 
дрехи и да яздят коне. Затовa мест-
ното население започва да нарича 
болярката „Султанката“. Смята се, че 
тя дава началото на известния Султа-
неков род.
Според запазени османски доку-
менти, селището се е сдобило с 
тези привилегии, защото е било 
част от поземлените владения на 
дъщерята на Сюлейман Велико-
лепни Михримах султан. Местното 
население е имало специален статут 
– обслужвало е султанските коне и 
е плащало само един натурален и 
един паричен данък за издръжка на 

приют за бедни в Цариград. Именно 
дадените привилегии на копривщен-
ци обясняват техния свободолюбив 
дух и самочувствие, както и бързото 
им стопанско замогване. Поради 
планинския терен, те се занимават 
предимно със скотовъдство, търго-
вия и занаятчийство. 
Резултат от стопанското замогване 
на копривщенци през 19 в. е създа-
дената т. нар. „Масърска търговска 
компания“. Нейни основатели са три-
те най-богати копривщенски рода: 
Палавееви, Маджарови и Козинаро-
ви, които търгуват с Египет (наричан 
тогава „Масър“). Друг израз на мате-
риалното благополучие на местните 
жители е появата на просторни 
двуетажни къщи с открити чардаци 
и кьошкове, дебели дървени порти 
и високи каменни стени. Издигат се 
черкви, читалище, чешми, каменни 
мостове и улици. 
През 1822 г. тук е открито първото 
българско обществено училище, а 
през 1846 г. книжовникът Найден 
Геров (един от първите българи с 

висше образование) създава класно 
училище. За високото ниво на обра-
зованост на местните жители свиде-
телстват впечатленията на К. Иречек 
в неговите „Пътувания по България“: 
„Между тукашните граждани ще 
намериш и съвършени джентълмени, 
които говорят английски, френски 
и италиански и се отнасят по най-
добрите западни маниери.“ 
Едно от местата в Копривщица, 
които всеки българин трябва да 
посети, е Калъчевият мост, останал 
в историята като Моста „Първа 
пушка“, от който на 20 април 1876 г. 
въстаникът Георги Тиханек отправя 
първия изстрел срещу едно от зап-
тиетата, известявайки по този начин 
за началото на Априлското въстание. 
Революционерът Тодор Каблешков 
написва и разпраща до революцио-
нерите в близкото Панагюрище и до 
околните селища своето „Кърваво 
писмо“. След потушаването му той 
е заловен от турците и на 17 юни 
1876 г., едва 25-годишен, се самоуби-
ва в габровския конак.

Между най-високите върхове на Средна гора в тясна котловина живописно се е сгушил историческият 
град Копривщица. Туристите, избрали града за място на своята почивка, са привлечени не само от 
великолепната и уникална архитектура, но и от чистия въздух, красивата природа, възможностите за 
планински туризъм. Неслучайно песента „Хубава си, моя горо“, чийто автор е роденият в Копривщица 
Любен Каравелов, се смята за неофициален химн на града. Старинните дървени къщи, оградени с дебели 
каменни зидове и високи дървени порти, „накацали“ по терасовидните склонове на околните хълмове, 
малките и тесни калдъръмени улички, каменните сводести мостове и красиво направените чешми, 
придават неповторима романтика и разказват за богатата и героична история на селището. 
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Копривщица – възрожденски дух и романтика

Къщата на Тодор Каблешков
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Благотворителността
Израз на материалното благопо-
лучие на копривщенци е тяхната 
благотворителна дейност, която има 
дългогодишна традиция. Още през 
18 в. по-заможните от тях подпома-
гат материално общината, правят 
дарения на Хилендарския манастир 
в Света гора. Местният чорбаджия 
Петко Доганов и майка му Рада са 
изобразени като ктитори в Рилския 
манастир. Именно по инициатива 
на Петко Доганов в манастира е 
обзаведена т. нар. „Копривщенска 
стая“ – богато украсена и с красива 
дърворезба на тавана. Сред голе-
мите копривщенски дарители е фа-
милията Чалъкови, която подарява 
една от къщите си край Бяла река за 
сграда на първото светско училище 
в Копривщица, а по-късно и гради-
ната си край р. Тополница за нова 
училищна сграда. Един от нейните 
представители, Вълко Чалъков, 
е ктитор на Рилския, Бачковския, 
Перущенския и Сопотския манастир. 
С негови средства е построено и 
основното училище „Св. Св. Кирил и 
Методий“. 
За един от най-големите благодете-
ли на Копривщица се смята х. Ненчо 
Палавеев (1859–1936). След прека-
рани няколко години гурбет в Еги-
пет, той се завръща в родния си град 
през 1884 г. и решава да продължи 
благотворителната дейност на баща 
си – финансира част от построява-
нето на сградата на общината в Коп-
ривщица. По случай 50-годишнината 
от Априлското въстание той дава 
пари за построяването на величест-
вен паметник-костница в памет на 

загиналите, тържествено осветен 
през 1928 г. и днес известен като 
„Мавзолей на Априлското въстание“, 
който се намира в центъра на града. 
Пак Н. Палавеев дарява 6 500 000 
лв. за издръжката на класическата 
гимназия „Любен Каравелов“, фи-
нансира построяването на местното 
читалище-театър, откриването на 
безплатна трапезария за бедните 
ученици, подпомага крайно бедни 
семейства.

Архитектура
Копривщица е един от малкото 
градове в България, запазили тол-
кова много уникална възрожденска 
архитектура. Броят на исторически-
те и архитектурните паметници в 
него е 380. Копривщенските къщи 
са построени на два етажа от камък 
и дърво. Прозорците, гледащи към 
улиците, са с дървени решетки. В 
сравнение с къщите на другите бъл-

гарски планински селища тукашните 
къщи са по-просторни и с по-богата 
украса на интериора. В архитектур-
но отношение те почти не се повта-
рят. В по-богатите къщи има стаи със 
стенописи, таваните и вратите са 
украсени с дърворезба. 
Възстановяването на архитектурата 
на Копривщица започва през 1952 г. 
Реставрирани са къщите на Любен 
Каравелов, Георги Бенковски, Тодор 
Каблешков, Найден Геров и др., а 
родната къща на Димчо Дебелянов е 
построена наново. През 1971 г. гра-
дът е обявен за национален архите-
ктурно-исторически резерват. В чест 
на 100-годишнината на Априлското 
въстание са отпуснати огром ни сред-
ства за възстановяване на около 120 
архитектурни паметника и за постро-
яване на паметници на Г. Бенковски и 
Л. Каравелов.
Един от най-ценните паметници 
на копривщенската възрожденска 
архитектура е Ослековата къща. 
Строена е за копривщенския тър-
говец Ненчо Ослеков около среда-
та на 19 в. и е богато украсена от 
майстори-резбари от Самоковската 
школа. Приземният етаж е служел за 
живеене, а вторият е бил за приеми 
и семейни тържества. Н. Ослеков е 
нагледен пример за човек, поставил 
своя патриотизъм пред материално-
то благополучие. За своето участие 
в Априлското въстание той заплаща 
с живота си. През 1956 г. къщата му е 
превърната в музей, отразяващ бита 
и всекидневието на копривщенци. 
Къщата е с несиметрична фасада, с 
високи колони, с богато украсени 
резбовани тавани и интериор. 

Къщата на Димчо Дебелянов

Къщата на Георги Бенковски
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Друг шедьовър на копривщенската 
възрожденска архитектура е Люто-
вата (Топаловата) къща, която днес 
също играе ролята на етнографски 
музей. Тя привлича вниманието как-
то с външната си архитектура, така 
и с богато украсения интериор. По-
строена е през 1854 г. от пловдивски 
майстори за копривщенския беглик-
чия и джелепин Стефан Топалов. 
Къщата-музей „Тодор Каблеш-
ков“ е родният дом на българския 
революционер и ръководител на 
Априлското въстание в Копривщица 
Т. Каблешков. Къщата е построе-
на през 1845 г. от копривщенския 
майстор Генчо Младенов и в архите-
ктурно отношение напомня много 
на пловдивските къщи. Тя е двуетаж-
на, с десет жилищни помещения, с 
богата вътрешна украса-дърворез-
ба. Именно в стаята, където се ражда 
бъдещият революционер, втората 
му майка Ана Григорова посреща 
Неджеб ага и неговите заптиета 
на 20 април 1876 г., които идват да 
го арестуват. По същото време Т. 
Каблешков лежи болен в съседната 
стая. Щом вижда през прозореца 
заптиетата, избягва през вратичката, 
която свързва къщата му с църков-
ния двор. Сега в тази стая са сложе-
ни много семейни портрети и лични 
вещи на семейството му. На втория 
етаж е наредена експозиция, посве-
тена на революционната дейност на 
Т. Каблешков и Априлското въстание 
– тук се намират въстаническото 
знаме, униформи, оръжието, пред 
което членовете на революционния 
комитет са положили клетва.
Къщата-музей „Георги Бенковски“ 
носи името на един от вдъхновите-
лите, организаторите и ръководите-
лите на Априлското въстание, чието 
истинско име е Гаврил Груев Хлътев. 
Двуетажната дървена къща е стро-
ена през 1831 г. Наредените вътре 
музейни експонати „разказват“ за 
неговия бурен и героичен живот. 
Подобно на своя съгражданин Тодор 
Каблешков, синът на копривщенския 
абаджия Груйо Хлътев разбира, че 
не е роден за спокоен и матери-
ално обезпечен живот, и избира 
попрището на революционер. За да 
прикрие следите си, той използва 
паспорта на полския емигрант Ан-
тон Бенковски, подменяйки личното 
му име с Георги. При подготовката 

на Априлското въстание двамата 
с Панайот Волов са определени за 
апостоли на Четвърти (Пловдивски) 
революционен окръг. След като 
получава „Кървавото писмо“ от Т. 
Каблешков, в Панагюрище г. Бен-
ковски формира своята „Хвърковата 
чета“, с която обикаля съседните 
селища и подканя сънародниците си 
да хванат оръжието. Неговата съдба 
е трагична, подобно на много други 
революционери – предаден от един 
овчар близо до с. Рибарица, той е 
убит от турците.
Къщата-музей „Любен Караве-
лов“ е оградена с висок каменен 
зид. През голямата порта се влиза 
в широк двор с красива и добре 
поддържана градина. В двора са 
разположени три сгради, като най-
малката, прихлупена къщичка, е 
строена през 1810 г. Там са родени 
братята Любен и Петко Каравелови. 
Втората сграда е служила за склад 
на стоки, с които е търгувал бащата. 
Днес там е поставена печатница-
та на Л. Каравелов, на която той е 
отпечатал програмата на БРЦК и 
вестниците „Свобода“, „Независи-
мост“ и сп. „Знание“. Третата сграда, 
най-голямата, е построена през 
1835 г. и е служила за „лятна къща“. 
Тя е двуетажна, състои се от открит 
чардак, стая и кухня. Изложената там 
музейна експозиция „разказва“ за 
революционната и публицистичната 
дейност на Л. Каравелов. 
Къщата-музей „Димчо Дебеля-
нов“ е строена от дядото на поета 
около 1830 г. и, подобно на повечето 
къщи, е на два етажа. Близо 40 годи-
ни родният дом на българския поет, 

загинал по време на Първата све-
товна война (1916), стои изоставен. 
В сегашния си вид къщата е възста-
новена през 1957 г., а на следващата 
година е обявена за музей. 
Къщата на Д. Дебелянов се намира 
в съседство с църквата „Св. Бого-
родица“, в чийто двор са погребани 
костите му. Надгробният паметник 
със скулптурна фигура на стара 
жена, подпряла главата си върху 
облакътената си ръка и седнала на 
прага на копривщенска порта, е 
дело на проф. Иван Лазаров. Самата 
църква е построена през 1817 г. вър-
ху мястото на по-стар храм, разру-
шен от кърджалиите. 
Другият православен храм в града е 
църквата „Св. Николай“, построена 
през 1842–1844 г. със специалното 
разрешение на султана. Тя предста-
влява монументална каменна сгра-
да. След потушаването на Априлско-
то въстание там са затворени някои 
от бунтовниците преди да бъдат 
откарани на заточение. 
Сред шедьоврите на възрожден-
ската архитектура в Копривщица е 
и сградата на основното училище 
„Св. Св. Кирил и Методий“, изгра-
дено през 1837 г. върху подареното 
от Вълко Чалъков дворно място. 
Двадесет години по-късно то е 
разширено и превърнато в клас-
но училище. Сградата е основно 
ремонтирана през 1922 г. В двора 
на училището е поставен паметник 
на един от меценатите и учителите в 
Копривщица, Найден Геров.

Д-р Красимира Мархолева
по материали от НБКМ

Мост  „Първа пушка“
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Предизвикателството е да го прие-
меш този нов свят… и не просто да 
го приемеш, но и да го обикнеш.
След обяда продължихме разходката 
– влизахме в стари аптеки, магазини, 
гостилници, чайни, работилници – 
един древен, отминал свят… Само на 
Виви не й се струваше никак роман-
тично, луташе се насам – натам като 
пеперуда с опърлени криле, гледаше 
с невиждащ поглед – преживяваше 
нещо травмиращо и опустошително, 
за което нямах обяснение. Когато 
поспирах за снимки, тя нямаше тър-
пение да ме изчака, после внезапно 
и без да се обади, хлътваше в някой 
вход и аз дълго се озъртах за нея… 
От време на време ми разясняваше 
по нещо, но без ентусиазъм. 
Мъчението продължи безкрайно. До 
края на втория ден недоумението ми 
се превърна в отчаяние и накрая – в 
примирение… Вероника мрачно 
предположи, че вероятно пънлай-
ското момиче не иска тя да е с нас. 
Успокоих я набързо, ала съмнението 
се загнезди и в мен… Загадката се 
разкри едва след завръщането ни, но 
отсега булото започна да се повдига…
„Светът на жените е по-интересен от 
света на мъжете и аз нищо не мога да 
направя срещу това” – казва нем-
ският режисьор Фасбиндер и тази 
негова мисъл особено ми допадна, 

намирам много истина в нея. Не само 
в киното, и в живота е така.  
Тази мисъл се преплиташе в съзнани-
ето ми заедно с легендата за Бялата 
змия и нейната приятелка Зелената 
змия и с тихите образи на приятелки-
те, тръгнали по две, по две на екскур-
зия в Уджън… Нищо чудно, че югът е 
родината на лаотун и нюшу.

И тъй като сме на юг, разкривам 
ви някои тайни от емоционалния 
живот на китайските жени. 
„Лао тун” (lao tong) е древна китай-
ска фраза със значение „приятели за 
цял живот”. 
Едно съкровище, благословия, 
по-скъпо от родно сестринство е 
лао тун за китайките. Алин ми каза, 
че днес малко жени имат лао тун, 
динамичният живот ги разделя. А 
Ники – друга приятелка от Пънлай 
– сподели, че харесва чистотата на 
женското приятелство лао тун, но не 
и причините, довели до него. 
В китайската провинция приблизи-
телно 800 милиона души живеят с 
по-малко от един долар на ден. На 
много места, дори и днес, парите 
нямат никаква стойност, вместо тях 
съществува бартерна икономика. 
След брака жената преминава като 
вещ в семейния дом на съпруга си. 
Тя може никога повече да не види 

собственото си семейство. Ако све-
кърът и свекървата са мили с нея и тя 
роди син, може да й бъде разрешено 
това. Жестоката действителност за 
много жени е договореният брак 
– още като деца те са обещани за 
съпруги, често за уреждане на семей-
ни дългове. Съпругът може да бъде 
много по-възрастен от нея. Ако тя не 
успее да роди син, може да бъде под-
ложена на подигравки и дори побой 
от страна на съпруга и семейството 
му. Ако има дъщеря, бебето може да 
бъде убито при раждането, защото 
момичето е бреме и няма стойност 
за семейството, освен като източник 
на радост за майката. Това е мрачна-
та действителност и в много други 
страни като Индия, Корея, Сингапур, 
Малайзия и Пакистан. За милиони 
жени по земята животът е по-лош от 
робство. 
Жените в селските райони не позна-
ват любовта по същия начин като же-
ните на Запад. Те не могат да избират 
собствените си съпрузи и интимните 
отношения не са удоволствие за тях, 
а част от задължението да заченат 
син. Раждането е примитивно, без 
лекарска помощ и жената може да не 
оцелее, а ако е родила момиче, тази 
вероятност се увеличава.
Жените са значително по-малко в 
Южна Азия и може да се очаква, че 
тяхната ценност ще нарасне, но това 
не се случва. Подчертавам отново – 
не става дума за богатите градове по 
източното крайбрежие, а за изоста-
налите и бедни райони на юг и запад 
в страната. Различията са колосални.
Престъплението в Китай спрямо 
жените е превързването на стъпала-
та до счупването им, обичай отпреди 
хиляда години. Жестоката практика 
е била израз на майчина любов и 
дълг към малките дъщерички. Преди 
седмия им рожден ден те трябвало 
да се сдобият с изящни крачета – 
„златен лотос”, за да станат по-при-
влекателни и да могат да се омъжат. 
Рядко някое момиче е избягвало 
тежката участ. Такова непокорно дете 
се е оказала бабата на Виви – тя е 
останала „голямокрака” – за срам на 
родителите си. Щом е станала баба 

Водните градове на река Яндзъ 
и Нежно Пънлайско Цвете

Един древен свят
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на някого, значи се е омъжила – но 
не изгодно!
В десет процента от случаите децата 
умират от усложнения като гангрена. 
За щастие след революцията тази 
практика е обявена за незаконна. До 
2000 г. някои по-възрастни китайки 
все още страдат от инвалидност, при-
чинена от бинтоването на краката.
Танцът е всенародно изкуство по 
света, огледало на духа. Но не и при 
китайците. Причината за липсата на 
танцова традиция откриваме именно 
в осакатяването на жените.
Какво ли не се случва в общества, 
затворени от хилядолетия за света… 
В селските райони около един мили-
он жени се самоубиват всяка година 
(три пъти повече, отколкото в градо-
вете). Това е реакция на унижението 
и в корените му се крие още отчая-
ние, смазваща бедност, тежка работа 
и жестоко отношение. Мъчително е 
да се разказва всичко това, но така 
стигнахме до корените на уникално-
то приятелство лао тун. Обичайно 
е и сега китайките да се наричат по-
между си „сестри”, те имат основание 
за това. Сестринството дава подкре-
па и сила на жените по тези места. 
Връзката лао тун понякога е част от 
подготовката за сключване на брак 
и сестринството се прекратява при 
женитбата. Но обикновено такава 
връзка трае цял живот. 
Случва се и друго – лао тун се форми-
ра като брак преди още бебетата да 
се родят, но и двете деца се оказват 
момиченца, противно на надеждите 
на техните родители. Такава връзка 

може да възникне и чрез посредник, 
както става при уредените бракове. 
Момичета с подходящи рождени 
дати, възраст и произход, преценени 
от посредничката, ще се свържат в 
сестринство за цял живот. То ще оце-
лее през брака, раждането на деца и 
вдовството – такава връзка рядко се 
отказва или прекъсва.
Лаотун е нещо повече от обикно-
вена женска солидарност, срещана 
по нашите земи. Освен нея, в това 
понятие се включва и усещането за 
обединение, за общност на потисна-
тите в отпор към господарите мъже. 
Сродни души, свързани завинаги. 

Друга духовна традиция на юг е 
уникалният писмен език ню шу 
(nu shu) , използван само от жените 

и пазен в тайна от мъжете от хилядо-
летия. Никой не знае със сигурност 
произхода му, но се предполага, че 
младо момиче от провинция Хунан, 
което е избрано за императорска 
конкубина някъде през трети век, го 
е измислило. Девойката е мислела, 
че ще живее привилегирован живот, 
но всъщност е била обречена на за-
творническа самота в свят от интри-
ги и злоба. За да разкаже истината за 
своя живот на майка си и сестрите си, 
тя съчинила този код. Ню шу в някои 
отношения прилича на китайския, но 
йероглифите са по-стройни и издъл-
жени, пишат се в колони надолу и се 
четат отдясно наляво.
Докато се омъжи – на около 17 годи-
ни – момичето е живеело на втория 
етаж в стая с един прозорец, през 
който да гледа света. След сватбата 
тя отива в дома на съпруга си в също 
такава стая с един прозорец, където 
живее като затворничка до края на 
дните си – куцукайки с пречупените 
си стъпала и в пълно невежество. В 
своята вечна самота те са копнеели 
да изразят себе си и да намерят утеха 
при други жени. Използват ню шу, за 
да разкажат за малкото си радости и 
многото мъка. „Ние четяхме ню шу не 
за слава, а защото страдахме” и „Всяка 
дума е като цвете. – казва последна-
та носителка на тази единствена по 
рода си писмена система Ян Хуани, 
селска вдовица на 98. – То подобри 
живота ни, защото вече можехме да 
изразяваме себе си по този начин.” 
Това деликатно писмо се е предавало 
от баба на внучка, от леля на племен-

Магазин за чай и подправки на Старата улица

Шествие със сватбени паланкини
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ница, от приятелка на приятелка и 
никога, никога не е било споделяно с 
мъже и момчета. Оцелелите дневни-
ци на поколения жени представляват 
уникална хроника от векове насам. 
Когато на всички седемгодишни 
момичета в селото краката им са 
бинтовани и счупени, майките им 
помагат да се свържат с друго дете в 
„заклето сестринство”. Момичетата 
учат заедно женското писмо, работят 
върху своите дневници и подготвят 
„книгите за третия сватбен ден”. На 
третия ден след сватбата младата 
невяста ще получи така наречената 
„Книга на третия ден”, в която майка 
й и заклетата й сестра изразяват 
скръбта си от загубата на дъщеря и 
приятелка и изказват благопожела-
ния за щастие. Написаното е на ню 
шу, така че младоженецът не може 
да го прочете. Останалите страници 
са празни – в тях булката ще записва 
собствените си чувства и преживя-
вания, пак с помощта на тайнописа 
и това го превръща в скъпоценен 
дневник – свидетелство на епохата. 

Проучено е, че в районите, където се 
е използвало ню шу, самоубийствата 
са значително по-малко. 
Ню шу излезе на светло едва преди 
около двадесет години. Само шепа 
жени са останали, които владеят този 
умиращ език. Би било жалко това 
уникално културно наследство – 
символ на устойчивостта на жените 
в една деспотична среда - да бъде 
загубено за поколенията.
Местните власти в Пумей все пак са 
се погрижили и са построили учили-
ще и музей на тази ценност. Ху Мей 
Юе е научила езика от баба си и идва 
всяка събота да преподава ню шу на 
селските момичета.
Днес китайското правителство 
осигурява възможност на селските 
момичета да работят в индустрия-
та, да спестят пари и да завършат 
образованието си. Младите жени 
работят по три години в големите 
фабрики на Южен Китай. Когато се 
върнат по селата си, те имат пари, 
образование и достойнство. Могат 
да развиват собствен малък бизнес и 
имат материалната възможност да си 
избират сами съпрузи. За първи път 
от 4 хиляди години китайските жени 
в селските райони имат стойност в 
тяхното общество и наистина „държат 
половината небе”. Те казват: „Ние но-
сим наследството на лао тун с чувство 
на гордост, както и усещането за свър-
заност просто защото сме жени”. 
Целта е не да имаме големи прежи-
вявания, а да живеем с голяма любов 
и голяма мъдрост – мислех си по 
пътя на връщане.
След цяла нощ в автобуса в поне-
делник сутринта бяхме вече в Янтай. 
Раздвижихме изтръпнали снаги и 
застанахме на улицата в очакване на 
такси. През целия път към Пънлай 
Виви плака горчиво като за проща-

ване – завинаги. Никога не я бях виж-
дала такава. Никакви успокоения не 
помагаха. Таксито спря пред портала 
на компанията, където работи Виви 
точно в началото на работния ден, тя 
слезе отчаяна.  
Прибрахме се и ние по домовете. 
Когато й се обадих на другия ден, тя 
беше толкова щастлива. Извинява 
се – всичко било заради Вероника, 
третият човек в нашето приятелско 
пътуване. И нещата продължиха от 
там, където бяха прекъснали заради 
екскурзията. Изчезна терзанието 
от загадката, което в момента е без 
значение. 
Имах късмет да видя Водните градо-
ве. В тях е целият Китай – с неговата 
изобретателност, спокойствие и 
увереност, че ще успее. С вкуса му 
към красивото. Горда съм и с мо-
ето приятелство – дълбоко, чисто 
и истинско, каквото може да бъде 
само при децата. У всеки възрастен 
се крие едно дете – едно вечно дете, 
което изисква неспирно грижа, вни-
мание и обич. 
Разстоянието и времето не са от 
значение. Всъщност нищо не прави 
Земята да изглежда толкова голяма, 
колкото приятелите, които са далече, 
чрез тях се измерват географските 
ширини и дължини. 
Благодаря ти, мила Виви, за тъжната 
екскурзия. За мен това беше най-пре-
красното пътуване на света – пътува-
не към нашето приятелство.  
Ще се видим във Варна, знам.
Само не си мислете, че всички китай-
ски момичета са такива. Тя е един-
ствена – моето Нежно Пънлайско 
Цвете – моята лао тун. 

Наталия Бояджиева
Откъс от книгата  

„Светлина от изтока“

Наталия Бояджиева е родена на 15 април 1960 година във Варна. Завършила е българска и руска филология в 
Шуменския университет „Константин Преславски“. Работила е като преподавател по български език и лите-
ратура в родния си град. От 1990 година до днес е и журналист на свободна практика и член на СБЖ – ДЖСП „Д-р 
Иван Богоров“. През 2007 г. получава награда за интервю в конкурса за журналистическо майсторство „Златният 
тризъбец“, организиран от Дружеството на журналистите по печата – Варна.
От 25.3.2019 г. е член и на АБУЖЕТ – Асоциация на българските журналисти и писатели пътешественици. От 2009 
до 2013г. е кореспондент на сайта „Емигрант БГ“, на радио „Отзвук“ и на в. „Новият Пулс“. От 2010 г. до момента е 
кореспондент на интернет радио „Татковина“ от Азия, автор и водещ на рубриката „На пътешествие с Натали“.
В последните осем години участва с документални разкази за Китай и Филипините в годишните антологии на 
ССП (Съюза на свободните писатели) – дружество Варна.  Автор е на книгата с разкази за Китай „Светлина от 
Изтока“, излязла от печат през 2016 от издателство „Българи“. Втората ѝ книга с разкази „Лицата на Филипини-
те“ е издадена от издателство „Ерове“ през 2018 г.
Превежда от руски, английски, полски и италиански. 
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Празникът на падащите листа е 
сега
Трудно ще го откриете в някой ка-
лендар, но въпреки това ви предла-
гаме да го отбележим. Заедно!
Природата се превръща във велико-
лепна картина, която може да ни научи 
на много. Падащите листа например са 
урок как да оставим проблемите да си 
идат. Все едно тегобите ни оставят – и 
сме готови да продължим напред.
Мекотата на есента може да прене-
сем и у дома. Съберете шепа кесте-
ни, жълъди, няколко листа. Може да 
добавите и дъхава дюля. Обградете 
се с хармония от природата! А после 
тя ще се прояви и в живота ни. 

Позитивните мисли са важни 
наесен
Те ни помагат да потънем дълбоко 
в себе си и да приемем всичко с 
усмивка.
Ефектът от тях е буквално сгряващ. 
Когато си помислим нещо хубаво, 
обикновено ни залива топла вълна. 
А сега е времето на хладните сутри-
ни и променливите температури.
Всичко да се случва по-бавно наесен. 
Но ето този експеримент наистина 
ще ни даде много енергия… Ако със 
ставането сутрин си помислим нещо 
хубаво, ще се почувстваме много 
по-силни. И топлината в нас ще е 
повече. За целия ден.

Добрата дума отключва всяко 
сърце
А обикновено е най-трудно да си 
казваме точно хубави неща. Нещо 
сякаш ни е стиснало за гърлото и 
добрите думи са се заклещели там.
Когато човек говори красиво, става 
и още нещо. Самият той придобива 
по-мек и благ вид. Просто добротата 
отвътре се проявява и на повърх-
ността.
Започнем ли деня с добра дума, 
сякаш се отприщва река. Изведнъж 
става по-светло и в нас, и около нас. 
Любовта пак е победила.

И най-малката крачка ражда про-
мяна
Такива сме, че често пренебрегваме 
старанията, които полагаме. Имаме 
желание да вървим в дадена посока, 
но твърде лесно се подценяваме.
А именно малките крачки носят 
със себе си необикновена сила. Те 
са показателят, че сме способни да 
вървим напред. В тях е умението ни 
интелигентно и разумно да преодо-
ляваме препятствията.
Природата също е заложена на 
този принцип. Посоката е зададена, 
но всичко останало са постепенни 
действия. От много вълни, които да 
те доведат до брега. Важното е да 
продължаваме да полагаме уси-
лия… Да вървим напред.

Красимир Проданов

Слънчева храна 
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Европейската комисия препо-
ръчва мониторингът за България 
да отпадне. Това стана ясно след 
обявяването на последния доклад 
на ЕК в рамките на Механизма за 
сътрудничество и проверка (МСП) 
през октомври. В него се отбелязва 
последователната работа на Бъл-
гария по изпълнението на ангажи-
ментите й във връзка със съдебната 
реформа и борбата с корупцията и 
организираната престъпност.

20-годишният българин Емануил 
Иванов е победител на 62-рото из-
дание на Международния конкурс 
за пианисти на името на италиан-

ския пианист, диригент и компо-
зитор Феручо Бузони. Конкурсът 
се провежда в Болцано и е един от 
най-престижните клавирни конкурси 
в света. Кандидатите са били общо 
420. Журито с председател Тил Фел-
нер одобрява 22-ма финалисти. Сред 
творбите, които Емануил Иванов 
представя на полуфинала, е и Сонати-
на кончеранте от Панчо Владигеров. 
На финала той изпълнява Концерт за 
пиано и оркестър №2 от Камий Сен-
Санс. Емануил Иванов е завършил 
Езиковата гимназия „Бертолд Брехт“ в 
Пазарджик. Учи при Галина Даскало-
ва в родния си град, а по-късно - при 
проф. Атанас Куртев в София. От ес-
ента на 2018 г. талантливият българин 
е студент в Кралската консерватория 
в Бирмингам при Паскал Немировски 
и Антъни Хюит. (Източник: bnr.bg)

Астрофизикът Деян Михайлов е 
един от успелите български учени 
зад граница. Той става най-мла-
дият лектор в историята на Кейм-
бридж, когато e едва на 24 години. 
Деян Михайлов е астрофизик, който 

мечтае да чуе Вселената. Това е при-
чината да изучава гравитационните 
вълни. Софиянецът става бакалавър 
в Оксфорд, а след това магистър и 
доктор на науките в Кеймбридж. 
(Nova.bg)

Общо 33 българки са убити от 
член на семейството или от инти-
мен партньор през 2018 г., обяви 
на пресконференция специалният 
докладчик на ООН по въпросите на 
насилието над жени Дубравка Си-
монович. В България всяка четвърта 
жена е жертва на домашно насилие, 
а според данни, изнесени от сайта 
Ubita.org. Всяка трета убита жена е 
подложена на системно насилие от 
страна на убиеца си, а всяка десета 
е търсила закрила от полицията по 
повод насилие от страна на убиеца. 
62% от жертвите са убити в дома си 
(Vesti.bg).

Романът „Физика на тъгата“ на 
Георги Господинов спечели Евро-
пейската награда „Ангелус“. Награ-
дата му бе връчена на специална 
церемония във Вроцлав. Призът се 
присъжда за най-добрата прозаична 

книга, написана или преведена на 
полски език на автор от Централна 
Европа от 2006 г. Господинов е пър-
вият българин, спечелил отличието. 
Преводът е на Магдалена Питлак, ко-
ято също получава награда. Авторът 
споделя по време на награждава-
нето, че „Физика на тъгата“ е създа-
дена като опит да се отговори на 
въпроса защо България се смята за 
една от най-тъжните страни в света 
(booklips.pl).

Операторът на новия български 
филм „Писма от Антарктида“ доц. 
д-р Мартин Димитров спечели 
„Специалната награда на журито“ 

от Международния фестивал за опе-
раторско майсторство „Golden eye“ в 
Тбилиси, Грузия.

Марияна Павлова притежава най-
ниския глас на планетата според 
книгата за рекордите на „Гинес“. 
Дъщерята на известната родопска 

народна певица Христина Лютова 
постави рекорда в Лондон, където 
живее. Тя успя да изпее и запише в 
звукозаписно студио си бемол на 
контра октава. 

Китайското издателство „Нинг-
бо Пъблишинг“ публикува през 
октомври книгата „Пернишки 
разкази“ от Здравка Евтимова. 
Премиерата на сборника се състоя на 
панаира на книгата в град Нингбо. Съ-
щевременно българската писателка 
изнесе лекции на английски, посвете-
ни на съвременната българска лите-
ратура в два китайски университета 
(frognews.bg).

Къща музей „Пейо К. Яворов“ вече 
е собственост на Столична община. 
Столичният общински съвет гласува 
през лятото решението Столична 
община да плати 1 285 000 лева за 

къщата на ул. „Г. С. Раковски“ № 136 в 
София, в която са живели големият 
поет и революционер Пейо К. Яворов 
и съпругата му Лора Каравелова. 
Къщата и занапред ще се стопанисва 
от Националния литературен музей.

Накратко 
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Да носиш свободата в шепи

Родените преди 1970 сигурно пом-
нят онази задушаваща атмосфера на 
фалш и лъжа – с мъртвия официо-
зен соцезик, с бодряшките репорта-
жи за преизпълнени петилетки, със 
задължителната петъчна съветска 
телевизия, с цитирането на Маркс и 
Ленин дори в лекции по... български 
фолклор. 
Опитвахме се, съвсем инстинктив-
но, да поглъщаме колкото се може 
по-малко от отровния въздух, но и 
съвсем без въздух не се живее. И 
ако мозъчните ни клетки не изги-
наха от липса на кислород, това 
беше само защото имаше български 
преподаватели - не много, но доста-
тъчно, които разковаха закованите 
кепенци на соцпреподаването и 
през отворените прозорци нахлу 
свеж въздух отвън.
Колко сме били жадни за този полъх 
си личеше и от препълнените ауди-
тории на лекциите на Никола Геор-
гиев - тогава без никакви изгледи да 
стане професор. 
Помня, че това, което ме теглеше в 
аудиторията, беше дори не толкова 
интересът към литературната тео-
рия (той се появи по-късно и имен-
но благодарение на преподавателя), 
колкото жаждата да слушам тази 
невероятна негова реч - с богатство 
на езика нечувано и невиждано за 
онова нещастно време на кухи фра-
зи и смехотворни лозунги. Някъде 
светът кипеше – имаше сблъсък на 
идеи, концепции, имаше свобода 
на словото, на мисълта. Никола 
Георгиев ни открехна вратата към 
този свят, тогава, когато у нас беше 
забранено да мислиш, да спориш, 
даже да говориш без клишета беше 
опасно. Мога до утре да разказвам 
за професор Никола Георгиев, но 
никога няма да мога да пресъздам 
дори частичка от атмосферата на 
онези незабравими лекции. За-
виждам на тези, които тепърва ще 
прочетат прекрасните му анализи в 
„Мнения и съмнения”, „Името на ро-
зата и на тютюна”, „120 литературни 

години” и други.  
С проф. Никола Георгиев ни свърз-
ваше скъпо приятелство. Обикно-
вено се виждахме тримата: аз, той 
и Емил Басат, първо във „Веселото 
кебапче“ на „Сан Стефано“ 20. 
Веднъж заведох на нашата среща и 
моят осем- деветгодишен тогава син 
Тервел, който дълго време след това 
говореше с възхищение за Про-
фесора и за Смешния човек (Емил 
Басат носеше чадър и танцуваше 
под дъжда, докато чакахме такси на 
улицата). 
Малко след това, някъде през сеп-
тември 2006 г. ми се наложи да пъ-
тувам от Лайден до Брюксел и взех 
сина си с мен. Във влака използвах 
времето да чета „Тревожно лите-
ратурознание”. С мен пътуваше и 
една бивша състудентка от Универ-
ситета, която живее в Антверпен. 
Деветгодишният Тервел погледна 
какво чета, обърна книгата и много 
учудено извика: „О, ама това е Про-
фесорът!“
Приятелката ми се смая, че той знае 
кой е професор Георгиев. Когато се 
прибирах в България, непремен-

но се обаждах на Емил Басат и на 
Професора, както го наричахме с 
обич двамата с Емил. Срещите ни 
продължаваха с часове и зачестиха 
след като проф. Никола Георгиев и 
съпругата му Весела се преместиха 
да живеят в нашия квартал. Оттога-
ва сбирките ни продължиха в „Пей 
сърце“ - или тримата, или само ние 
двамата, когато Емил беше в Шабла 
за летните месеци.
Последния път ходих в дома на 
Професора и му подарих една 
писалка - проф. Никола Георгиев не 
признаваше ни компютър, ни пише-
ща машина, нито дори химикалка. 
Пишеше само с писалка с мастило. 
Неговата самоотвержена съпруга 
Весела, самата тя един невероятен 
човек и творец, ми разказа по теле-
фона, че до последно проф. Никола 
Георгиев е работил и не е престанал 
да чете и да пише. Този ден, на 23 
септември, Весела му предложила 
да го заведе до леглото, да си почи-
не малко. Той се съгласил, легнал си 
и… издъхнал. Слава Богу, не е имал 
болки и не е страдал въпреки ко-
варните разсейки на тумора, който 
ни го отне.
Вечна му памет, този изключителен 
човек направи много за нас, негови-
те студенти. Не случайно студентите 
говореха за него като за Бог. Той 
ни отвори очите, той ни караше да 
мислим.
Както казва и съпругата му: „Оби-
чаше хора с мнение, с характер.“ 
Вероятно затова никога не ми се 
разсърди, когато му противоречах 
разпалено. Достойнство, благород-
ство, финес, велик преподавател и 
изтънчен литератор - вкус, наблю-
дателност, мисъл, стил, богатство на 
езика. Не мога да повярвам, че вече 
няма да пием по чаша вино в „Пей 
сърце“...
Професоре обични, почивай в мир и 
нека все така светло да е на душата 
ти, както беше приживе. 

Даниела Горчева 
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На 23 септември 2019 г. към 11 ч. си отиде един от най- любимите на студентите от няколко по-
коления преподавател по литературознание - професор Никола Георгиев. На 24 ноември 2019 г. той 
щеше да навърши 82 години. 

Проф. Никола Георгиев
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Аплодисменти за  участниците и организаторите в паметната вечер,  
посветена на талантливия и незабравим композитор Ангел Михайлов

Ярослав Фиала и Адела Кубелкова

Петър Вайзар

Паметна вечер, посветена на Ангел Михайлов
Прага, театър „U Hasičů“, 3.10.2019 г.

Едуард Кречмар и Петър Опава

Петра Черноцка


