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На 4.04. „Бохемия клуб“ загуби един от своите основатели
и първи председател доц. Янко Бъчваров (1942-2014). Ще ни
липсват неговата академична отдаденост, ерудиция и пер
фекционизъм. Ще ни липсва и деликатната грижа за всеки
един от нас. Академичната общност и „Бохемия клуб“ изпращат колега и приятел, който умееше да отстоява позициите си, който помнеше успехите и който знаеше как да
подкпрепя в трудностите. С неуморния си дух той работи
последователно и всеотдайно за издигането на престижа на
сдружението. Разделяме се със своя учител със съзнанието, че
наченатото ще бъде продължено.
Нека го съпътстват стиховете за любимия му откривател
Едисон:
Нашият живот не ще се върне пак
ние мрем в илюминации и мрак
като еднодневки в мълнии и искри
ето светлини над нас изгряват бистри
ето жици в снеговете затрептяват
ето лампи нощем пътя ни огряват…
… имаше тук нещо чуждо на скръбта
радост от живота смелост пред смъртта
Витезслав Незвал, „Едисон”
Сбогом!
Бохемия клуб

На четвърта корица: Графика на
Стрибърниева каменоломка – балкански
ендемит, описан за първи път от
Йозеф Веленовски по материали,
събрани от Вацлав Стрибърни.
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Проблематиката, свързана с българо-чешките
отношения и културни връзки, чешкото влияние
в българския обществен, стопански и културен
живот след Освобождението, е изследвана от
няколко поколения филолози и историци. Настоящата книжка на „Хомо бохемикус“ продължава
тази традиция – тя е посветена на архивите, на
събраното в тях познание. Усилието на съставителя и преводача на тази книжка Александра
Трифонова е съсредоточено точно в това – да
извади от забравата и да подреди документите
и свидетелствата. И да разкаже историите на
хората и граденото от тях. Този брой осветлява
една различна страна от живота на известни в
българската среда личности, какъвто е случаят с
Ярослав Вешин; разкрива и незаслужено останали
в сянка имена и събития. Отвъд личните съдби
на Антон Шоурек, Франтишка Сенлерова-Шоурекова, Вацлав Стрибърни, Ярослав Вешин, Иван
Цибулка, Йозеф Питер, Людмила Прокопова и Кирил Карел Стари тук се четат и тези на институциите, на естетиките, на вкусовете, на духа.
Същевременно вниманието е фокусирано върху
желанието чешката и българската култури да се
разберат взаимно. Биографиите тук са начин да се
разкаже за пространствата на срещата, за това
как чешкият интелектуалец открива в България
своето „второ отечество“. Просветителската
мисия на чехите в България след Освобожденито е
видяна като житейско послание и съдба.
ХБ
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И още един път за
„българските“
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– архивни
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в миналото
и днес
недотам
познати дейци
на духа
Михаела Кузмова

Александра Трифонова
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ÔÓÂ‰ÌËﬂÚ, ïIV Ó·˘ÓÒÓÍÓÎÒÍË Ò˙·Ó, ‚ ÍÓÈÚÓ ÒÂ
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и нови
са
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡,
ÍÓﬂÚÓ Î˛·ÂÁÌÓ
ÏË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Ë
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публикации,
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Û˜‡ÒÚÌË˜ÍË,
„-Ê‡
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ÒÂ
живота и делото на чехите – строители на нова ‚ËÊ‰‡, ˜Â
ÒÚ‡‚‡ ‰ÛÏ‡ Á‡ ‡Ï·ËˆËÓÁÌÓ Ë Ï‡˘‡·ÌÓ Ò˙·ËÚËÂ – Ì‡Â‰ Ò
България, – първият пример, който веднага можем да
Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ Ï‡ÒÓ‚Ë „ËÏÌ‡ÒÚË˜ÂÒÍË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËﬂ Ì‡
посочим,
е изданието
на Петър
Миятев
„Из архива
ëÚ‡ıÓ‚ÒÍËﬂ
ÒÚ‡‰ËÓÌ,
ÔÓ ‚ÂÏÂ
Ì‡ Ò˙·Ó‡
Ò‡
на
Константин
Иречек“
в
три
тома
(С.,
1953–1963).
Ó„‡ÌËÁË‡ÌË ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË
ÒÔÓÚÌË,
Обнародвани
са архивни материали
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оставили
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в културното
и обществено
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Ì‡ ÒÓÍÓÎÒÍËÚÂ
Ó„ÓÏÌ‡Ú‡
Á‡Î‡ SAZKA
‰ÛÊÂÒÚ‚‡,
ÚÛÌË ÔÓ ÒÚËÈÚ·ÓÎ,
ËÁÎÓÊ·‡,
развитие
на следосвобожденска
България,
както иÔÓÒ‚ÂÚÂÌ‡
ÏËÌ‡ÎÓÚÓ Ë Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÚÓ
Ì‡икономически
ÒÓÍÓÎÒÍÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ,
заÌ‡българо-чешките
политически,
и
ÚÂ‡Ú‡ÎÌË
Ë
ÏÛÁËÍ‡ÎÌË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ.
научни контакти в ново време. Именно поради тези
ëÌËÏÍËÚÂ, ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË ‚ ÔÂÒ‡Ú‡ Ë ‚ Ò‡ÈÚ‡ Ì‡
обстоятелства нямаме претенциите настоящата
óÂ¯Í‡Ú‡ ÒÓÍÓÎÒÍ‡ Ó·˘ÌÓÒÚ (Česká obec sokolská),
публикация
е изключителна
пионерска по рода
си, поÌ‡ÔÓÏÌﬂÚ да
Ú‚˙‰Â
ÏÌÓ„Ó Á‡ иÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰ËÚÂ,
Ó„‡ÌËÁË‡ÌË
скоро
тя
е
продължение
на
опитите
да
се
популяризира
Û Ì‡Ò Ë ‚ ‰Û„ËÚÂ ÒÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍË ÒÚ‡ÌË ÔÂ‰Ë 1989 „.
чешкият
на новата
à ÚÓ‚‡ принос
Ò˙‚ÒÂÏ за
ÌÂизграждането
Â ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ, Ú˙È
Í‡ÚÓ българска
ËÏÂÌÌÓ
действителност
и взаимовръзките
българи
ÒÓÍÓÎÒÍËÚÂ Ï‡ÒÓ‚Ë
„ËÏÌ‡ÒÚË˜ÂÒÍË между
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËﬂ
Ò‡и чехи
Ó·‡ÁÂˆ˙Ú,
ÌÂ Ò‡ÏÓкато
˜Â¯ÍËÚÂ,
ÌÓ Ë
въз
основа наÍÓÈÚÓ
архивниÒÎÂ‰‚‡Ú
свидетелства,
акцентът
Ò˙‚ÂÚÒÍËÚÂ,
Ì‡¯ËÚÂ Ô‡ÚËÈÌË
ÙÛÌÍˆËÓÌÂË
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подбора наËматериалите
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‡‰ÂÚÂÎË
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биографични,
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творческата,
служебната и обществената дейност) и същевременно
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върху неизвестни или малко използвани документи.
Условно биха могли да се разграничат няколко тематични
маркера, определящи избора на архивните свидетелства –
участието на „българските“ чехи във възраждането
и укрепването на българската държава, отразено в
документи, създадени от самите тях, българската оценка
на дейността им, щрихи от българо-чешките отношения.
Обаче както може да се види по-нататък, обособените
тук подраздели не са структурирани спрямо тематичните
нишки, а според представяните чешки културни и
просветни дейци, които пък от своя страна са „подредени“
по хронология или по-точно по приблизителната дата на
пристигането им в България и съответно на началото на
дейността им тук (така например първи в България идва
математикът Антон Шоурек – през 1880 г., последен –
музикантът Кирил Карел Стари (1939 г.).
Предлаганите на вниманието на читателя документи са
свързани с живота и делото на проф. Антон Шоурек и
съпругата му Франтишка Сенлерова-Шоурекова, Вацлав
Стрибърни, Ярослав Вешин, Иван Цибулка, Йозеф Питер,
Людмила Прокопова и Кирил Карел Стари – личности,
повечето известни на всеки образован българин, някои,
за жалост, останали незаслужено в сянка, но всичките с
несъмнен принос за издигането на българската просвета,
наука и култура, а също и за взаимното опознаване на чехи
и българи. Трима от представяните „многозаслужили“ чехи
са музикални дейци – Иван Цибулка, Людмила Прокопова и
Кирил Карел Стари, като по този начин бихме искали да
се присъединим към честването на Годината на чешката
музика. През тази, 2014 г., се изпълват и 100 години от
рождението на основателя на българската валдхорнова
школа – проф. Кирил Карел Стари и това беше основателен
повод в изданието да се включат освен издирените
документи от архивния фонд на Българската държавна
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консерватория (Национална музикална академия „Проф.
Панчо Владигеров“) и спомени на негови студенти и
наследници в преподавателското поприще, намерение,
което поради различни причини беше осъществено само
отчасти.
Подбраните документи са главно от фондовете на
Централния държавен архив (ЦДА) – от личните
архивни фондове на Антон Шоурек (ф. 1969К), Вацлав
Стрибърни (ф. 1543К), Ярослав Вешин (ф. 878К) и Людмила
Прокопова (ф. 503К), както и от родов фонд „Цибулка“
(ф. 624К). Присъстват и материали, съхранявани в
Държавен архив – София (ДА – София) – от фондовете
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
(ф. 994К), Държавната художествена академия (ф. 1047К)
и Българската държавна консерватория (ф. 1786). Извън
„архивната рамка“ е само докладът на проф. Владислав
Григоров за живота и делото на проф. Кирил Карел Стари,
изнесен на Втората национална среща на валдхорнисти в
Пловдив през април 2014 г.
Семейство Шоурек са представени с документи от
личния фонд на професора, съхраняван в ЦДА, и от фонда
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в
ДА – София. Това са доклад на Франтишка СенлероваШоурекова, директор на Пловдивската девическа гимназия,
за състоянието на повереното є учебно заведение, писмо на
Александър Теодоров – Балан до Антон Шоурек и писмо от
проф. Антон Шоурек до Факултетния съвет на Физикоматематическия факултет на Софийския университет с
молба да бъде приета оставката му.
В съответствие с една от тематичните линии –
признаването от българска страна на значимостта
на извършеното от чешките просветни и културни
дейци – са включени две поздравителни писма до
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Вацлав Стрибърни. Едното е от Министерството
на земеделието и държавните имоти по повод
пенсионирането му, с отбелязване на големите му заслуги
към българското земеделие1; второто е изпратено от
дружество „Българско-чехословашка взаимност” по повод
70-годишния му юбилей.
Документите, съставящи съхранявания под № 878К в
ЦДА личен архивен фонд на Ярослав Вешин, са предадени
през 1962 г. от дъщеря му Надежда Ярославова Волошко,
която е изготвила и техни описи2. За настоящото издание
подбрахме текста на написана от художника сатира
„Протокол от юбилейно заседание на художниците в
България“ (представена в превод на български език), както
и черновата на изказването му на откриването на Първия
конгрес на южнославянските художници, проведен през
август 1906 г.
За многостранната дейност на проф. Иван Цибулка и
за огромните му заслуги за развитието на българската
музикална култура можем да научим от възпоменателното
слово, писано от негов ученик по случай три месеца от
смъртта на големия майстор на виолончелото и педагог.
Молбата от Йозеф (Йосиф) Питер, майстор по графически
изкуства в Художествено-индустриалното училище
в София, до директора на
Включено е в списъка на
училището за уреждане на
„съхраняваните“ в ЦДА архивни
документи за Земеделското училище служебното му положение и
в Садово, поместен в сборника „100
години средище на селскостопански договорът за назначаването
знания. Селскостопански техникум му за редовен преподавател по
– Садово. Документални извори“.
графическо изкуство в същото
Пловдив, 1980. – Бел. съст.
Историческа справка на ф. 878К; Пъ- учебно заведение, намиращи
лова, В. Архивен фонд „Проф. Ярослав се във фонда на Държавната
Франтишек Вешин“ (1875–1960 г.). – В: художествена академия (ДА –
Известия на държавните архиви, 8,
София, ф. 1047К), позволяват
1964, с. 255–260. – Бел. съст.
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3

да се проследи началният етап от професионалния път
на талантливия чешки график в първото ни висше
художествено училище.
Сред документите, съставящи личния архивен фонд
на Людмила Прокопова, заведен в ЦДА под № 503К,
заслужаващи внимание са поздравителното писмо
от Министерството на народното просвещение до
даровитата пианистка и певица по случай 25 години
от началото на творческата є дейност, а също и
собственоръчно написаната от нея автобиография.
За по-доброто запознаване на читателя с личността
и творчеството на маестро Кирил Карел Стари
са използвани не само архивни материали (част от
служебното му досие, съхранявано в архивния фонд на
Българската държавна консерватория (ДА – София,
ф. № 1786), но и живите спомени на проф. Владислав
Григоров3 – един от най-успешните ученици на създателя
на българската валдхорнова школа, поднесени под формата
на доклад на Втората национална среща на валдхорнисти
(Пловдив, април 2014 г.).
Научно-справочният апарат към публикуваните документи
включва на първо място биографични справки за всеки от
представяните чешки дейци на духа и „строители на нова
България“, съставени на основата на архивни документи и
излязлата досега специализирана (в
Владислав Григоров (1944)
някои случаи и научнопопулярна)
завършва Българската държавна
литература, подбрана част
консерватория в класа на
проф. Кирил Карел Стари
от която е посочена след
през 1968 г. Преподава в
животописните данни. Друг
Консерваторията от 1972 г. 1969 г.
елемент са текстуалните
бележи началото на активната
му изпълнителска дейност, която
бележки и бележките по
му донася множество национални
съдържанието, изведени под линия
и международни награди. Автор е
със съответно различаващи се
на „Методика на обучението по
валдхорна“ (С., 1989). – Бел. съст.
символи.
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В подразделите документите са разположени по
хронологичен ред.
Що се отнася до археографската обработка на текстовете
и цялостното оформяне на публикацията, приложени са
изискванията на Правилата за публикуване на архивни
документи, формулирани в Свитък V на Методическия
кодекс на Държавна агенция „Архиви“ (С., 2013)4.
Правописът и пунктуацията са приведени в съответствие
с нормите на съвременния български книжовен език,
срещащите се епизодично народностни названия са дадени с
малка буква, съкращенията, за които преценихме, че не са на
място, са доразвити в квадратни скоби. Промени в стила
и езика на подбраните текстове не са внасяни; в някои
документи умишлено са запазени оригиналният словоред и
други особености, които биха представлявали интерес за
филолозите бохемисти.
АНТОН ШОУРЕК (1857–1926)
И ФРАНТИШКА СЕНЛЕРОВА-ШОУРЕКОВА (1844–1919)

4

Антон Вацлав Шоурек е роден на 3 юни 1857 г. в гр. Писек.
Основно и средно образование получава в Мировице и в
родния си град. През 1876–1878 г. следва във Виенската
политехника, за да се подготви за учител по математика и
дескриптивна геометрия в средните училища. От 1878 г.
продължава образованието си в Пражката политехника –
до 1880 г., когато полага успешно изпит за придобиване
на право на редовен преподавател в средните реални
училища. Същата година Шоурек пристига в България –
поканен за първостепенен учител по математика и
дескриптивна геометрия в Сливенската реална гимназия
от Иван Салабашев, главен секретар при Дирекцията
на народното просвещение
Пак там, с. 30–95. – Бел. съст.
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Служебна книжка
на проф. Антон В.
Шоурек, издадена
от Софийския
университет.
София. 1923 г.
ДА – София, ф. 994К,
оп. 2, а. е. 396, л. 111.

на Източна Румелия, комуто е препоръчан от
професорите от Пражката политехника Студничка и
Панек, преподавали и на двамата. След Сливен, където
престоява само една учебна година, чешкият математик
се установява в Пловдив и учителства в местната
мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ (през 1885
г. приела името „Княз Александър I“) от 1881 до 1890 г.
Тук развива не само активна преподавателска дейност,
но се включва дейно и в обществения и културния
живот на източнорумелийската столица. Този период
е ознаменуван и от едно важно събитие в личен план –
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през 1883 г. Шоурек сключва брак с Франтишка Сенлерова
(Зьонлер). Следващият етап от живота му е свързан с
преместването и трайното му установяване в София през
септември 1890 г., където първоначално започва работа в
I мъжка гимназия, но много скоро, месец след назначаването
му за учител, е избран за извънреден професор във Висшето
училище (бъдещия Софийски университет), а от 1893 г.
вече е редовен професор по геометрия пак в същото учебно
заведение. Като изключим шестгодишното прекъсване по
здравословни причини, Шоурек преподава в университета
до смъртта си през 1926 г.
Освен с безспорния принос за развитието на българската
математическа мисъл и за образованието по математика
в средните училища и в първия ни университет (като
най-добре илюстриращи тези заслуги на проф. Шоурек
трябва да посочим „Праволинейна тригонометрия за
горните класове на реалните и гимназиални училища“
(1883 г.), „Стереометрия за горните класове на реалните
и гимназиални училища“ (1883 г.), „Литографирани уроци
по дескриптивна геометрия“ (1888–1889 г.), както и
университетските курсове лекции „Алгебричен анализ“,
„Лекции по висша алгебра“, „Лекции по синтетична
геометрия“ и учебниците по дескриптивна и проективна
геометрия, а също и излезлия след смъртта му труд
„Основи на проективната геометрия“), името на А.
Шоурек се свързва и с неуморните му грижи за напредъка на
други области на училищното образование (така например
той въвежда ръчния труд като предмет в основните
училища). Най-вярно характеризира усилията на Шоурек
Димитър Табаков, неговият наследник в катедрата по
геометрия в Софийския университет: „България през
първите години след освобождението є имаше голяма
нужда от подготвени, способни и енергични служители,
за да се уреди добре в съдебно, административно, военно,
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просветно и др. отношение. За да се попълнят празнините
в службите на държавата, трябваше да се създадат
средни училища с подготвени преподаватели, уредени
лаборатории, физични кабинети, сбирки и др. За извеждане
на добър край на това голямо организаторско дело
българският народ дължи много на чешките учени, които
дадоха своя принос драговолно и дори до себеотрицание.
Поради широката си дейност и заслуги А. Шоурек е един
от първите измежду категорията на тези дейци, които
дадоха всичко, за да се очертаят границите на културното
ни поле.“5

Литература за А. Шоурек:
Долапчиев, Бл. А. Шоурек. – Математика, 1974, № 1.
Петканчин, Б. Доклад за живота и делото на Антон Шоурек. –
Физико-математическо списание, 1976, № 19.
Български математици (Сборник биографични очерци). С., 1987;
Пенев, А. П., Петров. Учители будители. Чужденци – просветни
дейци в България. С., 1988, с. 72–76.
Динева, Р. Приносът на Антон Шоурек за развитието на
образованието в България през 1880–1926 година. – Начално
образование, 2009, № 1.
Bečvářová, M. České kořeny bulharské matematiky. Praha, 2009.

5

Табаков, Д. [Антон Шоурек]. – В:
Български математици. С., 1987,
с. 45. – Бел. съст.
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Франтишка Сенлерова-Шоурекова е родена на
27 септември 1844 г. в гр. Водняни. Основното и
средното си образование получава в родния си град, покъсно завършва Педагогическия институт в Прага, като
едновременно с това следва и в Пражката консерватория.
По препоръка на известния политик и общественик Иван
Салабашев, чешки възпитаник, през 1880 г. тя е поканена
от Директора на народното просвещение на Източна
Румелия Йоаким Груев да застане начело на Пловдивското
девическо четвъртокласно училище. В България пристига
в началото на 1881 г. и веднага поема ръководството на
Девическата гимназия в Пловдив, а през септември същата
година – и на нарочно създадения към училището девически
пансион за деца сираци и деца от други населени места. След
полагането на летните годишни изпити на четвърти
клас Фр. Сенлерова получава разрешение да открие пети
клас, с което се поставя началото на Областната
девическа гимназия в Пловдив. В училището преподава
френски, аритметика, анатомия и хигиена и „къщна
икономия“ (ръкоделие, готварство), а също така ръководи
и ученическия певческия хор и изнася самостоятелни
концерти в града.
Бракът на Фр. Сенлерова в края на 1883 г. с учителя
от Пловдивската мъжка гимназия (преподавал и в
Девическата гимназия в града през учебната 1882–1883 г.)
Антон Шоурек отваря нова страница както в личния,
така и в професионалния є живот. На 26 септември 1884
г. се ражда единствената им дъщеря Анна, а на следващата
година Фр. Сенлерова-Шоурекова подава молба за напускане
на заеманите от нея директорска и учителска длъжност
в Пловдивската девическа гимназия, за да се посвети
изцяло на отглеждането и възпитанието на детето
си. Творческата си енергия пренасочва към писане на
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публицистика, свободното владеене на френски, немски,
чешки и български език є позволява активно да сътрудничи
като редактор и преводач на редица български списания,
сред които изпъква сп. „Мисъл“. Интересно е да се
отбележи, че поемата си “Cis moll” Пенчо Славейков
посвещава на Фр. Шоурекова5.
През 1915 г. проф. Шоурек, принуден от крайно влошеното
си здравословно състояние, си подава оставката като
университетски преподавател и със семейството си
заминава за Рим, където съпругът на дъщерята Анна,
Франц Червенаков, е български военен аташе. По-късно се
преместват в Берн, където Фр. Шоурекова, застигната от
тежко заболяване още в Италия, умира на 3 февруари 1919 г.

Литература за Фр. Сенлерова-Шоурекова:
Юбилеен сборник по случай 50-годишнината на Пловдивската
девическа гимназия и 70-годишнината от откриването на
първото българско девическо училище в Пловдив. Пловдив, 1934.
Пенев, А., П. Петров. Учители будители. Чужденци – просветни
дейци в България. С., 1988, с. 97–99.
Бечваржова, М. Франтишка Сенлерова-Шоурекова (1844–1919). –
В: Славянски диалози, 2010, кн. 10–11, с. 56–64.

5

Вж. по-подробно Чолакова, Ж. Защо
спи езерото? – В: Литературна
мисъл, 2008, кн. 2, с. 157
(Електронен източник: http://
www.ceeol.com/aspx/issuedetails.
aspx?issueid=768a639c-2b9e-471c-8a76058b02e33ea4&articleId=478808f8f98c-428f-ad7a-7b301573c35c; дата на
последен достъп: 13.06.2014 г.). – Бел.
съст.
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№1
Доклад на Франтишка Сенлерова-Шоурекова, директор
на Пловдивската девическа гимназия, за състоянието
на повереното є учебно заведение, четен на публично
събиране, на което присъства и Директорът на
народното просвещение на Източна Румелия Йоаким
Груев
[Пловдив], 1884 г.6

6

7

Почитаеми госпожи и господа!
Позволете ми да ви запозная вкратце с вървежа на
повереното ми заведение през изтеклата учеб[на] год[ина].
С днешния ден тукашната Дев[ическа] гимназ[ия] свършва
третята година на своето съществуване и за първи път се
представлява цяла, защото само
В описа на личния фонд на проф.
тази година се отвори и VI кл., с
Антон Шоурек (ЦДА, ф. 1969К)
който се свършва гимназ. курс на
архивната единица е неправилно
анотирана като „Доклад на
девойките в Източ[на] Румелия.
Антон Шоурек пред Директора
Записването на учениците за
на народното просвещение –
Източна Румелия за състоянието
1883–84 учеб[на] год. захвана на
и развитието на поверената му
20 август и се продължава до 25
девическа гимназия“. Безспорен
ав[густ]. Записани в той срок
факт е, че не бъдещият професор
в Софийския университет, а
бяха: за I кл. 42 учен[ици], за II кл.
съпругата му е била директор на
– 45, за III кл. – 25, за IV кл. – 25,
Девическата гимназия в Пловдив.
Неточна е и датировката на
за V кл. – 19 и за VI – 11 учен[ици].
документа – 1883 г., макар и в
Преподаването захвана на 5
квадратни скоби; от съдържанието
септ[тември] и се възложи на
на документа става ясно, че
далеч по-обосновано е за време на
следующите г-да преподаватели
съставяне на доклада да се приеме
и учители:
1884 г. – Бел. съст.
Това е известната наша
1. Г-жа Каравелова7 преподава
интелектуалка и общественичка
бъл[гарски] език в 3, 4, 5, и 6 кл. и
Екатерина Каравелова (1860–1947). –
руски ез. в 2, 3, 4, 5 и 6 кл.
Бел. съст.
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2. Г-н Лукаш препод[ава] химия в 3, 4, 5 и 6 кл.,
8

естествена история – в 6-тях класа.
3. Г-н Белчев9: Зак[он] Божий във всичките класове,
бъл[гарски] ез. в 1 и 2 кл.
4. Г-н Шкорпил10: мат[ематика] в 4, 5 и 6 кл., геом[етрия]
във всичките класове, физика във 2 и 3 кл.
8

9

10

11

12

13

Лудвиг Ладислав Лукаш (1858–
1902) – един от чехите с найголям принос за развитието на
средното образование в Пловдив,
дългогодишен преподавател по
химия и естествена история в
Мъжката гимназия „Св. Александър“
и в девическата гимназия в града. –
Бел. съст.
Партений Белчев (1837–1893)
– възпитаник на Киевската
семинария, учителствал в Сопот,
в Пловдивскста девическа гимназия
преподавал Закон Божи и български
език от 1882 до 1890 г. – Бел. съст.
Става въпрос за Карел Шкорпил
(1859–1944) – един от найпрочутите „български“ чехи,
родоначалник, заедно с брат си
Херменгилд (Херман) на българската
археология. – Бел. съст.
Павел Жилков (ок. 1856 – неизв.) –
учил педагогика в Източния лицей –
Виена. – Бел. съст.
Иван (Ян Вацлав) Мърквичка
(1856–1938) едва ли има нужда от
подробно представяне, но все пак
ще отбележим огромните му заслуги
за развитието на новото българско
изобразително изкуство, както и
за чешко-българското сближаване. –
Бел. съст.
Пловдивската мъжка гимназия
„Св. Кирил и Методий“ (по-късно
носи името на княз Александър I
Батенберг). – Бел. съст.

5. Г-н Марти: френ[ски] ез. в 4, 5
и 6 кл.
6. Г-н Горов: география и история
във всичките класове.
7. Г-н Жилков11: педаг[огия] в 4, 5
и 6 кл., физ[ика] в V и VI кл.
8. Г-н Мърквичка12: рисув[ане] във
2, 3, 4, 5 и 6 кл., красноп[исание] в
1 и 2 кл.
9. Г-ца Отелет: пение в 3, 4, 5, 6 кл.
10. Г-ца Иванова: ръкоделие във
всичките класове.
11. Аз преподавах арит[метика] в
1, 2 и 3 кл., анатомия и хигиена и
къщна екон[омия] и френ[ски] яз. в
3 кл., къщна екон[омия] в VI кл.
Г-да Лукаш, Жилков, Марти и
Мърквичка освен гореуказаните
преподавания имаха часове и в
Реалната гимн[азия]13.
Педагогическият съвет,
състоящ се от всичките
гореуказани г-да преподаватели,
в своите редовни и извънредни
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заседания всякога се е ръководил точно по Правилника за
обл[астните] гимназ[ии]14.
Първото полугодие се свърши на края на месец януари с
полугодишните изпити, които показаха добър резултат.
Г-н Дир[екторът] на нар[одното] просв[ещение]15, който
сам присъства при тях, и като получи точни данни за
успеха на учениците, изрази своето задоволствие в едно
писмо до управл[ението] на Гимназ[ията].
През изтеклата учеб[на] год. заведението ни, за жалост, не
се обогати с учеб[ни] пособия, защото кредитът за това
през 1883–84 бюджетна година е бил твърде малък. Само за
географ[ия] и история се набавиха най-нужните карти и образи.
Със събраните при записването на учениците пари се набавиха
някои от най-нужните книги за ученическата библиотека. Това
също стана и с 1000 гр[оша], които г-ца Харитина Гешова ни
предаде като остатък от бившето ученическо дружество.
От различни ръкоделия, изработени от
правит[елствените] стип[ендиантки] през тази година, се
направи лотария в полза на бедни[те] ученици, която даде
3000 гр[оша] приход. Тези пари ще се употребят в началото
на идущата учеб[на] год. отчасти за да се набавят учебници
за бедни ученици, отчасти за бедната още учен[ическа]
Публично-административен
библиотека.
правилник за устройството на
Годишните изпити, които
областните девически гимназии,
траяха от 6–20 юли, показаха
учредени в Пловдив и Стара
Загора. – Сборник от закони,
следующий резултат:
правилници и наредби в Източна
Румелия. Пловдив, 1884, с. 141–143. В I кл. от 42 запис[ани] учен[ици]
Правилникът е издаден на 3 юни
през год[ината] 4-те напуснаха
1882 г. – Бел. съст.
гимн[азията] и останалите 38
Йоаким Груев (1828–1912) – виден
български възрожденски просветен държаха изпит. От тях има 6
деец, учител, преводач. – Бел. съст.
отлични16, именно: Мария Гъчева,
Тази и някои срещащи се поСлава Илиева, Неделя Караджова,
нататък думи са подчертани в
Рада Ломева, Мар[ия] Стоянова,
оригинала. – Бел. съст.
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Екат[ерина] Тодорова; 4 могат да правят поправ[ителен]
изпит; 31 преминават във втори кл., 6 остават в същия кл.
Във II кл. от 45 записани учен[ици] останаха на края на
годината 42, изпит дадоха 40, от тях има отлични
10, именно: Мария Апостолова, Анаст[aсия] Вълкова,
Анастас[ия] Георгиева, Мар[ия] Каблешкова, Екат[ерина]
Коцева, Анастасия Ламбрева, Гана Николова, Съба Николова,
Лука Стайкова, Дафина Стамболска; 1 учен[ицa] се подлага
на поправ[ителен] изпит. 38 преминават в по-горен кл[ас], 1
остава в същия клас.
Учениците от III кл. се подложиха на отпустителен
изпит за I кръг от гимназ[иалния] курс. От 25 записани
учен[ици] през годината излезе 1, 2 по причина на болест не
можаха да дадат изпит, останали са тогава 22 уч[еници].
От тях са отлични 6, именно: 1. Мария Дончева, 2.
Парашк[ева] Димитрова, 3. Христина Лилова, 4. Олга
Лукова, 5. Божия Милкова, 6. Неша Найденова; 13 учен[ици]
са добри и 3 по причина на неудовлетворителен успех
остават в същия клас.
В IV кл., гдето е имало 25 записани учен[ици], през
год[ината] излязоха 2, третата по причина на болест
не е могла да дава изпит и тогава останаха 22, от тях
са 6 отлични, именно: Мария Белопитова, Станка
Бочева, Христина Васкова, Мария Васкова, Мария
Господинова, Дода17· Симова; добри са 15, една се подлага на
поправителен изпит.
17

В „Юбилеен сборник по
случай 50-годишнината на
Пловдивската девическа гимназия и
70-годишнината от откриването
на първото българско девическо
училище в Пловдив“, Пловдив,
1934, с. 118, името на ученичката е
изписано като „Дора“. – Бел. съст.

В V кл. подир смъртта на
една ученица [са] останали 18,
които всички правиха изпит.
5-те показаха отличен успех,
именно: Олга Гешова, Мария
Иванова, Стояна Илиева, Велика
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18

Рашкова, Теофана Теодорова18. Другите 13 всички са добри
и преминават в 6 кл.
Учениците от VI кл., 11 на брой, държаха изпит за
удостоверителни свидетелства за завършен курс и успяха
всички. Те са: Зафира Данчева от Сливен, Харитина Гешова
от Пловдив, Съба Захариева от Сливен, Руса Илиева от
Ст. Загора, Анна Игнатиева от Перущица, Екатерина
Лилова от Сопот, Зоя Михайлова от Сливен, Йова Панова
от Сливен, Теодора Стайнакова от Болград, Мария
Събчева от Калофер, Мария Христева от Карлово. От
тях отличен успех показаха 4, именно: Харитина Гешова,
Екатерина Лилова, Мария Събчева, Мария Христева,
другите 7 са добри.
Относително до поведението на учениците през
изтеклата учеб[на] год[ина] трябва да призная, че то е
било изобщо добро, тъй щото на края на годината всички
заслужваха за поведението си бележка 5, сиреч „примерно“.
От управлението на Гимназията с помощта на г-да
преподаватели се издаде вторият годишен отчет, който
съдържа 2 статии от г-да Горов и Лукаш, първата из
“Историята на жените”, втората – “За запазване на храните”,
и училищна хроника с точни и подробни данни за всичко, което
се отнася до Гимназията през учеб[ната] год[ина].
Подведомственото ми учителско тяло, състоящо [се]
от гореказаните г-да преподаватели и учители, през
цяла учеб[на] год[ина] не само че точно изпълнявало
длъжностите си, но с пълно
Това всъщност е Теофана Лукаш
съгласие е подкреплявало всички
(1868–1946), педагог, съпруга на
мои предприятия за в полза
учителя по химия в Пловдивската
на заведението, и с любов към
девическа гимназия Лудвиг Лукаш,
майка на инж. д-р Любен Лукаш и
самото дело всякога и навсякъде е
ген. Константин Лукаш, свекърва
на прочутата ни певица Христина защищавало интересите на това
заведение.
Морфова. – Бел. съст.
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Задължена се считам да изразя на всички тези мои
помощници дълбока благодарност за това и да изкажа
желанието и занапред да мога да работя с тяхната помощ
за образованието на младите българки.
На господина Дир[ектор] на народ[ното] просв[ещение]
трябва както от своя страна, тъй и от страната на цяло
родителско тяло да поблагодаря за неговите неуморими
грижи и старания, които той полага за подобрението на
Гимназията във всяко отношение.
В заключение имам да кажа още няколко думи към
почитаемата публика.
Тази година управлението на Гимназията за първи път
предава на народа 11 девойки, които свършиха пълно
образование в нашите ръце.
Предаваме ги с желание те да работят с такава любов и
ревност за образование на своите съотечественици, както
и ние сме се трудили за тяхното възпитание. Надявам
се, че тези девойки ще принесат чест и ще подкрепляват
доброто име на Гимназията, която драго ни ще бъде да я
видим достигнала на равна степен с подобни заведения в
другите благоустроени държави.
Завършвам с пълна увереност, че обществото ще знае да
щади тия млади, неопитни, крехки сили, които излизат из
Гимназията ни с чисти и високи стремления да принесат
и те своята лепта за благото и развитието на своя мил
народ и любимо отечество. На обществото лежи свята,
ако и мъчна обязаност не да изстуди, но да подкрепи тия
техни стремления, като им оказва своето съдействие,
насърчение и нравствена поддръжка винаги и навред, гдето
се касае до благоуспеванието на българския народ.
ЦДА, ф. 1969К, оп. 1, а. е. 54, л. 1–3. Чернова. Ръкопис.
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№2
Писмо от Александър Теодоров [Балан] до Антон
Шоурек със сведения за придвижването на трудовете на
Шоурек за отпечатване, за предстоящото откриване
на Физико-математически факултет към Висшето
училище в София и др.
София, 29 април 1889 г.
Drahý příteli,
Jakmile jsem obdržel tvůj list, odebral jsem se k ministerstvu, kde
již p. Ivanov spravoval jeho záležitosti místo vlastního tituláře,
jenž byl již na nádraží přípraven na cestu.
Podle řádu pro podporu litarárních podníků tvé práce již dávno
vandrují v rukou pěstitelů vědy a mají ještě [projiti] jen skrze
poslední stanici. Ale ta nechá na sebe čekat. Pán Ivanov osobně
si přeje, aby to conejdříve již dospělo ku konci, neboť uznává, že
máš úplnou pravdu si stěžovat na tu délku času, a k tomu ještě
přeje si upřímně uzřít tvé práce vydané tiskem, neboť tě sám k
jejich sestavení pobízel. Měj tedy ještě kapínku “trpění”, až se p.
ministr vrátí z inspekce, aby tu poslední stanici určil a potom tě
potěšil svým náchylným slovem přízně.
Pro rok příští ministerstvo již rozhodlo otevříti oddíl Vysoké
školy “fysiko-mathematický”. Nyní vyhledává profesorské sily,
neboť komise, v níž byli členy pp. Bačvarov. dr. Dobrev a tuším
ještě někdo neznámý, vypracovala učební plan toho oddělení.
Dozvěděl jsem se, že pro deskriptivu hodlají učiniti volbu mezi
p. Němcem a tebou. Abys to místo snad spíše získal, pospěš
si s nějakým článkem pro “Sborník”, jejž pořádá a vydává
Ministerstvo. Neptej se pro programu atd. Nevíš, jak to kouzelně
působí na ministra, když vídí, že jeho podřízení, s úplnou
důvěrou se chovajíce vůči jeho veškerým podníkům, prokazují
beze všelikých okolností svou snahu na vyplnění jejich: to stačí,
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abys si zjistil u této veliké osoby nějaké větší nároky na jisté
právo.
Co se mne týče, ja nemám času příspěti i se své strany do tohoto
sborníka, ať se ministr na mne zlobí (což je také skutkem), anebo
ne.
Chovám se docela stranou vůči těm nepříjemným intrikám, co p.
direktor Stanimirov milerád pěstuje na svém ústavu.
Pro pařížskou výstavu musíme všichni se vzdáti veškerých
pomyšlení a nádějí.
Račiž mi posloužiti maličkou službou. V bibliotéce školní
máš jednoho ročníku „Български книжици“ dva exempláry:
za mého pobytu v Plovdivě, považuje jeden z ročníků toho
časopisu za ztracený, přinutil jsem p. direktora, aby ho znova
koupil. Po nějakém čase ale ten ztracený ročník mi byl doručen
nějakou osobou, jež ho měla u sebe 1 ½ roku, aniž by to bylo v
katalozích někde zaznamenáno. Tedy tě prosím, bys se před p.
Agurou ujal mého přání, aby mi bibliotéka prodala ten druhý
exemplář. Ostátní dva ročníky buď tak laskav mi je zaopatříti
prostřednictvím jistého quasi-antikváře, co mi též prodával knihy
pro školní bibliotéku když jsem byl ještě v Plovdivě. Budu ti pro
tuto službu velice zavázán.
Děkuji tvé laskavé paní manželce, že na nás si ještě pamatuje a
posýlá své pozdravení. Moje choť ji nechá pozdravovat, rovněž i
tvoji “drobouňkou”Anču. Můj hoch také není obrovského typu.
Pozdravuj přátelé, zejména Lukáše, Mrkvičku, Radoslavova,
Amiraliho a p. direktora.

Sofia, 29.IV.89.

Tvůj
A. Theodorow

ЦДА, ф. 1969К, оп. 1, а. е. 79, л. 1–2. Оригинал. Ръкопис. Чешки ез.
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Драги приятелю,
Щом получих писмото ти, се отправих към
Министерството19, където г. Иванов20 беше поел
управлението вместо титуляра21, който вече беше на
гарата, готов да отпътува.
Според Правилата за
Става дума за Министерството на
22
народното просвещение. – Бел. съст. литературните предприятия
Емануил Иванов (1857–1925) –
твоите работи отдавна
виден български математик, физик, се скитат из ръцете на
университетски преподавател; по
времето, когато Балан пише това любителите на науката и
писмо, изпълнява административни им предстои да минат и
функции в Министерството на
през последната инстанция.
народното просвещение. – Бел. съст.
Но тя ще трябва да почака.
Министър на народното
просвещение по това време е Георги Лично г. Иванов би искал
Живков. – Бел. съст.
това да приключи възможно
Временни правила за научни
най-скоро, понеже признава, че
и книжовни предприятия.
С., 1888. Там, в Отдел III,
имаш пълното основание да се
разглеждащ процедурите по
оплакваш от това проточване,
отпускане на помощите за
освен това иска да види твоите
издаване на различни съчинения,
по-точно в чл. 36, е упоменато
работи отпечатани, тъй като
следното: „Представените на
самият той те е подтиквал
Министерството произведения, за
към написването им. Така че
които се иска помощ, се предават
на избрани компетентни лица
имай още капчица търпение,
за оценка. Според потребата
докато г. министърът се върне
Министерството не се ограничава
от инспекция, за да определи
за едно произведение с оценката
само от едно лице.“ А чл. 37
последната инстанция и да те
гласи: „учебници, представени на
зарадва с благоприятни думи.
Министерството за одобрение, се
дават за особни оценки най-малко
За идущата година
на две отделни лица и после се
Министерството вече взе
внасят на разглеждание в комисия,
назначена от Министерството на решение да се открие „Физикопросвещението“. – Бел. съст.
математически отдел“ във
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Висшето училище. Сега търси преподавателски кадри,
защото комисията, членове на която са гг. Бъчеваров23,
Добрев24 и май че още един неизвестен, е изработила
учебния план за този отдел. Научих, че за дескриптивната
геометрия се канят да изберат г. Немец25 или тебе.
За да спечелиш по-скоро мястото, побързай с някоя
статия за „Сборника“, който се урежда и издава от
Министерството. Не питай за програмата и т. н.
Не знаеш как магически действа на министъра, когато
види, че неговите подчинени,
Марин Бъчеваров (1859–1926)
– първият преподавател по
отнасящи се с пълно доверие
астрономия във Висшето училище
към всичките му начинания,
(Софийския университет),
показват безусловно старанието
четири пъти декан на Физикоматематическия факултет и два
си да изпълнят своите: това е
пъти ректор на Университета. –
достатъчно, за да откриеш в
Бел. съст.
Никола Добрев (1861–1925) – един
тая велика личност някакви поот първите преподаватели
големи претенции за изпълнение
във Физико-математическото
отделение (факултет) на Софийския на съответните им задължения.
университет, професор по
Що се отнася до мен, нямам
аналитична и неорганична химия. –
време и аз от своя страна да се
Бел. съст.
Вероятно това е Ян (Иван)
включа в този Сборник, ако ще
Немец (1853–1906), преподавал
и да ми се сърди министърът
математика в Габровската гимназия
(което е факт).
през периода 1881–1885 г. и след
това до смъртта си – в Русенската Държа се изцяло настрана от
мъжка гимназия. – Бел. съст.
неприятните интриги, които
Станимир Станимиров
(1858–1943) – известен български
г. директорът Станимиров26 с
историк, просветен деец, един
удоволствие поддържа в своето
от основателите на Софийския
заведение27.
университет. – Бел. съст.
Авторът на писмото има предвид Относно Парижкото
Първа софийска мъжка гимназия,
изложение28 всички ние трябва
чийто директор през 1889 г. е
Станимир Станимиров. – Бел. съст. да се откажем от планове и
IV-то Световно изложение,
надежди.
провело се в Париж от 6 май до 31
октомври 1889 г. – Бел. съст.
Моля те да ми направиш малка
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услуга. В училищната библиотека имаш от една годишнина
на „Български книжици“ два екземпляра: докато бях в
Пловдив, понеже мислех единия брой на това списание
за изгубен, накарах директора отново да го купи. След
известно време обаче тоя, изгубеният том, ми беше
предаден от някаква личност, която го била държала у
себе си година и половина, без това да е отбелязано някъде
в каталозите. Сега те моля да ходатайстваш пред г.
Агура29 библиотеката да ми продаде втория екземпляр.
Останалите две годишнини бъди така добър да ми ги
намериш от същия онзи псевдоантиквар, който ми
продаваше книги за училищната библиотека, когато бях
още в Пловдив. Ще ти бъда безкрайно задължен за тази
услуга.
Сърдечно благодаря на госпожа съпругата ти, че все още
си спомня за нас и ни изпраща поздрави. Моята съпруга я
Димитър Агура (1849–1911) – виден поздравява, а също и твоето
български общественик и учен,
„дребосъче“ Анча30. И моят
през 1885–1889 г. директор на
малчуган31 не е от най-едрите.
Пловдивската мъжка гимназия. –
Бел. съст.
Поздрави приятелите, най-вече
Анна Шоуркова-Червенакова
Лукаш, Мърквичка, Радославов32,
(1884–1937). – Бел. съст.
Амирали33 и г. директора.
Милко Балан (1888–1973) – лекар,
дългогодишен преподавател
по анатомия в Медицинския
факултета на Софийския
университет „Св. Климент
Охридски“. – Бел. съст.
Иван Радославов – учител в
Пловдивската мъжка гимназия. –
Бел. съст.
Учител в Пловдивската мъжка
гимназия през 1882–1885 г. и 1886–
1891 г., от неизвестна народност;
преподава счетоводство (Пенев,
А., П. Петров. Учители будители.
Чужденци – просветни дейци в
България. С., 1988, с. 400). – Бел. съст.

София, 29. IV. 89.

Твой
А. Теодоров
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№3
Писмо от проф. Антон Шоурек до Факултетния съвет
на Физико-математическия факултет на Софийския
университет с молба да бъде приета оставката му.
№ 408

Рим, 17 април 1915 г.

До почитаемия съвет на Физико-математическия
факултет в ст[олицата] София

34

35

36

Господине Декане,
Позволявам си да Ви явя, че получих писмото на г-н ректора
№ 1092 от 19. III. 1915 год., с което ми съобщава, че
почитаемото Министерство на народното просвещение
със заповед № 1356 от 18.III. ми разрешава двумесечен
задграничен отпуск, и забележвам още, че тукашният
пълномощен министър, г-н Д. Ризов34, ми предаде устно
същата заповед, но двете заповеди дойдоха доста късничко.
Много се изненадах обаче, че отпускът ми се разрешава не
по причини, изложени в последното заявление, а по болест.
Вярно е, че не съм здрав. Дългогодишното преподаване
(1 год. в Сливен, 9 – в Пловдив и 24 в София) лошо се
отрази върху здравето ми и ми причини едно силно
разширение на белите дробове и една задуха, която
ужасно ме мъчи всяка нощ. Въпреки тази болест аз гледах
– колкото ми беше възможно
Димитър Ризов (1862–1918) –
български политик, общественик и – съвестно да си изпълнявам
дипломат. – Бел. съст.
длъжността, макар и да ме
Д-р Петър Ораховац (1857–1922)
35
– български лекар и общественик. – съветваше д-р Ораховац още
Бел. съст.
през 1912 год. да се оттегля
Д-р Стефан Сарафов (1864–1923)
на пълна почивка, а д-р С.
– български лекар и общественик. –
Сарафов36 винаги с нетърпение
Бел. съст.
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за мен очакваше края на всяка учебна година. Не можах да се
реша да напусна университета, защото присърце ми беше
Математическият отдел, който уреждах според слабите
си сили. Едва ланската година, когато видях, че мога вече
да отсъствам без да причиня с туй някои безпорядъци
във факултета, реших да поискам отпуск въз наредбите
на университета с цел да набера нови сили и нови знания,
с които да бъда полезен една или най-много две години още
на университета. Трогна ме готовността на уважаемите
ми другари, г-да професорите, с която те се съгласиха с
молбата ми, и тичах през Германия за слънчевата Италия,
за да се надишам с топъл приятен въздух и да утиша
разбунтуваните гърди. Но колко ми беше мъчно, като чувах
как неохотно се съгласи почитаемото Министерство да
одобри решението на двете университетски власти по
моя въпрос.
Захванах да работя, за да запазя ангажираната ми чест и да
не излагам и почитаемия Съвет. Но климатът колкото
благоприятно действаше върху мен отначало, толкова позле се отрази върху организма ми след дълги, непрекъснати
и тук небивали дъждове. Моята задуха се усили дотам,
че не можех да направя в стаята няколко крачки, без да се
задушавам, и бях принуден цели седмици да пазя стаята;
тогава съжалявах крайно, че напуснах България, дето не
страдах толкова. Но и в тези тежки за мен моменти
пак се грижех да изпълня задълженията си и с чисто
чело да се явя пред своите другари. С мъки се качвах в
Математ. институт, за да виждам как е нареден и с какво
се отличава, но за да посетя другите университети –
не можах да се реша. Тъй изтече I семестър, аз поисках
продължение [на] отпуска, той ми се дава частично и по
друга причина.
Безцелно намирам да се връщам сега. До края на учебната
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година остава още малко. Това време при подкопаното
ми здраве не е достатъчно да изпълня добросъвестно
длъжността си, защото не мога да взема извънредни лекции
и всичката тежест остава върху мен, понеже началството
не се съгласи да се чете дифер. геометрия.
Тоже се боя от дългия път, който трае сега 6 дена и е
свързан с много неприятности и опасности, страх ме е да
не се разболея и в София.
Ново продължаване на отпуска намирам безцелно и
неправилно.
Не остава друго освен да моля почитаемия Съвет при
Физико-математ. факултет да приеме оставката ми по
болест. Ако е нужно лекарско свидетелство, то мога да го
представя.
В тоя за мен тежък момент изказвам искрената
благодарност на всички г-да професори за всичко ми
сторено и ги уверявам, че винаги с топли чувства
на признателност ще споменувам прекарания ми в
университета живот, като желая от сърце нашият
университет – особено Математическият отдел – да се
развива и цъфти за чест и слава на българския народ, който
преди 35 години ме прие за свой син.
Позволявам си да забележа още, че след като доизуча и
довърша работата си, ще представя потребния доклад за
използване [на] отпуска ми, и че ако се закрепи здравето ми,
ще бъда винаги на разположение на университета.
Като се разделвам с тежко сърце с почитаемия
Факултетски съвет, съм с почитания и уважения към Вас,
господине Декане,
А. Шоурек
Рим, 17. IV. 1915
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[В левия горен ъгъл на първия лист на писмото има
резолюция от декана на Физико-математическия факултет:]
Факултетският съвет реши: 1) да се направят постъпки,
за да се приеме оставката на г. проф. А. Шоурек; 2) да се
изкаже на г. проф. А. Шоурек благодарност за неговата
досегашна професорска дейност в университета, както
и съжаление, задето неговото разстроено здраве го
принуждава да прекрати своите преподавания по разните
дисциплини на Геометрията.
5/18. V. 1915.
Декан: М. Бъчеваров

ДА – София, ф. 994К, оп. 2, а. е. 396, л. 46–47. Оригинал.
Ръкопис.
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ВАЦЛАВ СТРИБЪРНИ (1853–1933)

1

Роден е на 15 март1 1853 г. в с. Лидице, Чехия. Още от ранни
години се занимава с градинарство, дванадесетгодишен
постъпва на работа в градините на Фердинанд IV
във Велки Йенеч (близо до Прага). През 1871 г. започва
работа при граф Кински (пак близо до Прага) като
помощник-градинар, като едновременно с това посещава
и вечерните и неделните курсове в Индустриалното
училище в Прага. Девет години по-късно, през 1880 г. се
записва да учи във Висшия институт по помология в
Троя (до Прага), който завършва с отличен успех само
за две години. Следването си в института съчетава с
обучение по ботаника в университетската ботаническа
градина в Прага. Блестящите резултати в учението
осигуряват на Стрибърни престижна работа – завеждащ
парковете, овощната и зеленчуковата градина на барон
Теодор Хруби з Йелени в Червене печки (край гр. Колин).
Там остава до пролетта на 1883 г., когато е поканен
от правителството на Източна Румелия да заеме
учителско място в Държавното земеделско училище в
Садово. Въпреки битовите несгоди, с които се сблъсква в
15 март 1853 г. е датата, вписана
самото начало на живота си в
в картата за самоличност на В.
България, чешкият специалист
Стрибърни, издадена на 10 декември
с ентусиазъм се захваща да
1928 г. от V районно кметство
на Столична община (Топузов, Ив.
проправя пътя на модерното
Архивни документи за Вацлав
европейско земеделие в наскоро
Стрибърни. – В: Селскостопански
техникум – Садово, Пловдив, 1980, освободената ни страна. Така
с. 69, 75 (приложение – факсимиле
още през есента на същата тази
на картата за самоличност). В
1883 г. благодарение на усилията
повечето от публикациите на
му в Садово са открити овощен
български автори за живота и
дейността на В. Стрибърни като разсадник и образцова овощна
негова рождена дата се посочва
градина – първата в България.
15 април 1853 г. – Бел. съст.
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Стрибърни обучава учениците си и работниците в
разсадника и градината не само по овощарство, но ги
въвежда и в теорията и практиката на европейското
зеленчукопроизводство, цветарство, пчеларство,
лесовъдство и паркоустройство. С неговото име се
свързва началото на масовото отглеждане на ягоди,
навлизането на нови сортове земеделски култури – касис,
малини, фъстъци, както и внедряването на разборния
кошер в пчеларството.
1884 година донася радостна промяна в личния живот на
Стрибърни – след кратко завръщане в родината си той
довежда в България съпругата си Йозефина Бездек, от която
има 5 сина: Венцеслав (Вашко), продължил и развил делото
му, Карел, Антон, Отокар и Лудвиг.
Трайно установил се вече на българска земя, Стрибърни
заработва с още по-голям устрем за изпълнението на
своята просветителска мисия, за което до голяма степен
допринасят и обществено-политическите промени в
България, настъпили след Съединението през 1885 г. От
специално създадената от учениците му цинкография са
издадени учебниците му „Пчеларство“, „Овощарство“,
„Градинарство“. Публикува редица статии в списанията
„Орало“ и „Садово“. От 1889 г. се открива възможност
да приложи на практика и придобитите в Чехия познания
по ботаника – приема предложението на известния
чешки природоизследовател Йозеф Веленовски да му
помага в проучването на българската флора. Заедно със
синовете си или с някои от учениците си Стрибърни
обикаля Родопите, Средна гора и Стара планина и като
резултат от неуморната му събирателска дейност в
знаменития труд на проф. Веленовски „Flora bulgarica” е
включен внушителен брой растения, а 14 от тях, напълно
непознати на науката по това време, професорът назовава
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на името на своя изключително активен помощник.
Ценна за българската ботаника е и личната сбирка на
Стрибърни – хербарий, съдържащ над 20 хил. растения.
1920 година бележи нов етап от неговия живот – тогава
той се пенсионира като учител и се премества в София
при най-малкия си син Лудвиг. В столицата първоначално
работи като специалист при Подвижната земеделска
катедра (1920–1924), а от 1924 до 1930 г. е ботаник в
Централния земеделски изследователски институт.
На 8 юни 1933 г., малко след завръщането си от родната
Чехия, Стрибърни умира.
Сред учениците му от Земеделското училище в Садово са
такива авторитетни български учени, общественици и
държавници като Ив. Странски, К. Малков, Г. Хлебаров,
Я. Забунов, Ал. Стамболийски и др.
Освен като пионер на модерното европейско земеделие
у нас В. Стрибърни остава в нашата история и като
един от най-неуморните радетели за сближението между
българи и чехи, един от най-заслужилите работници на
„нивата за братска взаимност“, както може да се прочете
в публикуваното тук писмо от дружество „Българскочехословашка взаимност“.

Литература за В. Стрибърни:
Бачуров, Г. Вацслав Стрибърни (1853–1933) – първият наш
учител по овощарство. – В: 75 години Садовско земеделско
училище. С., 1958.
Странски. Ив. Спомени за В. Стрибърни. – В: 75 години
Садовско земеделско училище. С., 1958.
Диваров, И. Вацлав Стрибърни (125 години от рождението
му). – В: Селскостопанска наука, 1978, кн. 3.
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Топузов, Ив. Архивни документи за Вацлав Стрибърни. –
В: 100 години средище на селскостопански знания.
Селскостопански техникум – Садово. Документални
извори. Пловдив, 1980, с. 69–75.
Пенев, А. П. Петров. Учители будители. Чужденци –
просветни дейци в България. С., 1988, с. 132–143.
Цолова, И. Живот и обществена дейност на Вацслав (1853–
1933) и Венцеслав (1887–1960) Стрибърни. – В: Известия на
музеите в Северозападна България. Т. 28. Враца, 2000,
с. 187–193.
Станев, Ст. Малко познати имена от българската
ботаника. С., 2001.
Шопова, С., Минчев, Е. Вацлав Стрибърни – един чех в
България, отдаден на науката и природата. – В: Известия
на старозагорския исторически музей. Т. IV. Личността в
историята. Стара Загора, 2011.
Minčev, E. Rodina Střibrných v Bulharsku. Bakalářska práce.
Pardubice, 2011 (електронен източник: http://hdl.handle.
net/10195/40555).
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№4
Писмо от Министерството на земеделието и
държавните имоти до Вацлав Стрибърни по повод
пенсионирането му, с отбелязване на големите му
заслуги към българското земеделие
№ 2694

София, 29 март 1920 г.
ДО ГОСПОДИН
ВАЦСЛАВ СТРИБЪРНИ
(Бивш учител при Садовското
земледелско училище)
ТУК

След тридесет и пет годишна неуморна и плодотворна
дейност като учител при Садовското земледелско училище
Вие благоволихте да напуснете учителското поприще,
за да преживеете останалите години от Вашия живот
в мир и спокойствие. По повод на тази Ваша акция на
Министерството на земледелието и държавните имоти
е особено мъчно да установи, че е принудено да се раздели
с един действително многозаслужил деец на земледелското
дело, който до последния момент не е жалил нито умствен,
нито физичен труд в областта на своето призвание. То
с гордост и с голямо задоволство си спомня ония години,
когато България се стремеше да премине от периода на
тежкото духовно и икономично робство към всежеланото
жадно културно развитие, и че именно в този период
Вие с най-голяма готовност предложихте услугите
си да работите честно и предано в полза на младото
Княжество. Като сериозен човек на делото, който е
проникнат от схватливост и трудолюбивост, Вие
принесохте в дан всичко, с което разполагахте. Редицата
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млади пионери по овощарството и градинарството, Ваши
възпитаници, са най-добрите свидетели за неуморимостта
и бащинските грижи, давани от Вас толкова щедро за
благото на зараждающа се Нова България. Вам може би
да Ви се вижда странно, че М-ството на земледелието
и държавните имоти тъй високо цени Вашите заслуги,
но бъдете уверени в неговата искреност: то иска само
да Ви отдаде заслужената почит. Бъдете уверени, че във
Вашето лице М-ството всякога е съзирало тихия, скромния
и трудолюбив деец из полето на земледелското дело –
човека, който непрекъснато и най-енергично е работил
за развитието и подобрението на земледелския поминък
в страната. Името „СТРИБЪРНИ“ с право е извоювало
всеобщо внимание в средата на земледелските труженици –
то е превърнато в синоним на постоянство, търпение и
работоспособност.
Съобщавайки това, М-ството на земледелието и
държавните имоти счита за свой приятен дълг да Ви
благодари най-сърдечно, г-н Стрибърни, за големите
заслуги, които Вие принесохте на земледелското дело в
Царството, и да Ви пожелае да преживеете щастливо
и радостно до последния предел на човешкото
съществувание, за да видите лично колко много са се
размножили плодовете на Вашия изобилен и честен труд.
МИНИСТЪР: Р. Даскалов
За Главен секретар: (п) [не се чете]
За Началник на отделението: (п) [не се чете]
ЦДА, ф. 1543К, оп.1, а. е. 7, л. 1–2. Оригинал. Машинопис.
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№5
Поздравително писмо от Дружество „Българскочехословашка взаимност” до Вацлав Стрибърни по повод
70-годишния му юбилей
София, 30 април 1923 г.
До господина
Вацлав Стрибърни,
София
Многоуважаеми господин Стрибърни,
Членовете на нашето дружество „БЪЛГАРСКО-ЧЕХСКА
ВЗАИМНОСТ” с особна радост посрещат това колкото
скромно, толкова по-мило празненство във Ваша чест.
Казвам с особна радост, защото Вие сте един от първите
пионери на онова дело, което е задача на нашето сдружение. Може
би отначало несъзнателно, но после съзнателно и настойчиво
Вие цели 40 години от живота си сте посветили за взаимното
запознаване и сближение на чехи и българи.
Въоръжени с познания, умение и воля, узрели под слънцето
на родната Ви култура, и с Вашия пример Вие бяхте жива
разтворена чехска библия пред очите на българина в горното
Тракийско поле. В тази библия българският земледелец, ботаник,
учител и домакин – всеки в своята област и според своя
интерес – почерпиха толкова много, като да са проживели редица
години край Вълтава.
От друга страна, с Вашето наблюдателно око и чудна
неуморимост Вие открихте безброй хубави и ценни неща в
България, които Ви накараха да я обикнете и да я направите
свое второ отечество. Открихте ги и чрез частни писма и
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публични обнародвания ги посочихте на мнозина в Чехия и вън
от Чехия, като спечелихте така в чужбина почит и уважение към
нашата страна. Имам тук предвид преди всичко работите Ви в
областта на ботаниката и овощарството.
Но и по трети един начин хвърлихте Вие мост на взаимност
между чехи и българи. На Вашето опитно поле в Садово изникнаха
и се развиха не едни от първите синове на България, които в
своята ценна работа за изграждане на родната ни култура са
се вдъхновявали от уроците и непосредствения показ на своя
незабравим учител г. Вацлав Стрибърни.
Нам, по-късни работници на същата нива за братска взаимност,
остава само да почерпим добра поука от онуй, което Вие сте
извършили, и прилежно да следваме браздите, начертани от
Вашата ръка.
Като припомняме всичко това в настоящия час, ние с дълбока
почит се прекланяме пред Вашите неоценими заслуги и Ви
пожелаваме още дълги години крепък живот, за да се радвате на
плодовете от тъй красиво изпълненото си дело.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Н. Златарски
СЕКРЕТАР: Хр. Борина

ЦДА, ф. 1543К, оп. 1, а. е. 8, л. 1–2 . Оригинал. Машинопис.
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ЯРОСЛАВ ВЕШИН (1860–1915)
Роден е на 23 май 1860 г. в градчето Врани (Vraný u
Slaného) в Средна Чехия. Първоначално учи в родното
си място, но поради липса на пълно основно училище
там продължава образованието си в близките градове
Слани и Лоуни. Бащата д-р Франтишек Вешин, виждайки
силния устрем на сина си към изобразителното изкуство,
му разрешава да се запише в Пражката художествена
академия – така през 1876 г., 16-годишен, Ярослав вече
е студент. Четири години по-късно, разочарован от
методите на преподаване във висшето учебно заведение,
той го напуска и заминава за Мюнхен, където започва да
следва в Академията по изкуства – известно художествено
средище. Първоначално учи при професор Карл Пилоти,
после в класа по историческа живопис на Йозеф Бранд, с
когото впоследствие го свързва близко приятелство и
под чието влияние се насочва към битовата живопис. До
идването си в България през 1897 г. Вешин живее основно
в Мюнхен, като доста често посещава Словакия, на която
посвещава над 100 свои картини, главно с битови и ловни
сюжети („Начало на един роман“, „Словашка сватба“, „Лов
в Татрите“, „По следите“ и др.).
През 1896 г. чешкият художник е поканен от тогавашния
български министър на народното просвещение К. Величков
да заеме преподавателско място в току-що основаното
Държавно рисувално училище в София. Установява се
в България през есента на 1897 г., като първоначално е
учител по рисуване, перспектива и дескриптива в Първа
мъжка гимназия, а малко по-късно започва работа и в
Рисувалното училище. В началото на новия, ХХ век, сред
българските художници се разгаря борба за влияние в родното
изкуство, съответно и в първото ни художествено
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2

училище. Участниците в този конфликт са обединени
в Дружество за поддържане на изкуството в България
(основано през 1892/1893 г., през 1902 г. се преименува в
Дружество на художниците в България) и в Дружество
„Съвременно изкуство“ (създадено на 29 септември 1903 г.
като група, преобразувано
По-подробно за тези художествени
в дружество през 1904 г.1),
обединения: Организиран
към което се присъединява и
художествен живот в България
1894–1994 г. Сто години след
Вешин. Противоречията сред
първата дружествена изложба. С.,
1994; 120 години българско изкуство родните творци изострят
и работната атмосфера в
1892–2012 г.: дружества, съюзи,
групи. С., 2012. – Бел. съст.
Рисувалното училище, което
Повече за Съюза „Лада“: 120 години
е и най-вероятната причина
българско изкуство 1892–2012 г.:
в края на 1903 г. чешкият
дружества, съюзи, групи. С., 2012,
с. 039–051. На с. 039 е посочено:
майстор на четката да си
„Съюзът се създава и като протест
подаде оставката като
срещу традиционните академични
преподавател там и в началото
общности, подобно на много
западноевропейски обединения
на 1904 г. да започне работа
от началото на ХХ век, за да даде
като художник във Военното
възможност на южнославянския
художествен модернизъм да получи министерство. Същата тази
своя трибуна. С практиката
1904 г. е ознаменувана и от
на модернизма името на съюза
две други важни събития в
се свързва най-вече в България,
личния и творческия живот на
където „младите“ от дружество
„Съвременно изкуство“ успяват да Вешин – приемането на българско
завземат българския клон на „Лада“
поданство и учредяването на
и да отстранят от участие в
Съюза на южнославянските
него по-старото (и според тях
ретроградно) Дружество на
художници „Лада“, чийто първи
художниците в България, в което
председател е именно той
членуват предимно професорите
(през 1906 г. е избран за почетен
от Държавното рисувално
училище.“ Тези събития получават председател)2.
отражение в представяния тук
Преждевременната смърт на
„Протокол от юбилейното
заседание на Дружеството на
художника на 9 май 1915 г. оставя
художниците в България“, както
недовършени редица замислени
е отбелязано и в краткото
и започнати от него картини
предисловие към него. – Бел. съст.
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Грамота от княз Фердинанд за награждаването на Ярослав Вешин с орден
„За гражданска заслуга“. София. 16/29 окт. 1906 г.
ЦДА, ф. 878К, оп. 1, а. е. 14, л. 1.
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не само от най-мащабното му произведение – цикъла за
Балканската война, но и други – с битов и ловен сюжет.
Сред творбите на Вешин, рисувани в България, част от
съкровищницата на българското и световното изкуство,
трябва да споменем „Вършитба в Радомирско“, „Въглищар“,
„Орач“, „Среща“, „Контрабандисти“, „Връщане от лов“,
„По следите на дивеча“, „Ловна среща“, „Връщане от пазар“,
„Пазар в Одрин“, „Конски пазар в София“, „Маневри край
с. Горубляне“, „Юбилейни шипченски маневри“, „Кавалерийски
бивак“, „Самарското знаме“, посветените на Балканската
война „Атака“ („На нож“), „Отстъплението на турците край
Люлебургаз“, „Обоз при р. Еркене“ и др.
Между най-изявените ученици на Вешин са художниците
Атанас Михов, Никола Петров и Елисавета Консулова-Вазова.
Изключително точно определение за мястото на
чешкия майстор в българския духовен живот дава
изследователката на делото му Мара Цончева: „Ярослав
Вешин е един от художниците, чието участие във възхода
на българското изобразително изкуство е от особено
голямо значение. Чех по произход, той пристига в България
в края на 90-те години, за да вземе активно участие в
развитието на нашето следосвобожденско изкуство.
Благодарение на своя по-голям жизнен опит и на своята повисока художествена култура, той бързо се приобщава към
българския културен живот от края на века и заема видно
място сред строителите на нашата култура.“3

3

Цончева, М. Ярослав Вешин. Живот
и творчество. С., 1955, с. 5. – Бел.
съст.
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Литература за Я. Вешин:
Цончева, М. Ярослав Вешин. Живот и творчество. С., 1955.
Пенев, А. П. Петров. Учители будители. Чужденци – просветни
дейци в България. С., 1988, с. 200–206.
Железарова, Р. Чешките художници в България от края на XIX и
началото на ХХ век. – В: Чехи в България. Ч. II. С., 1996, с. 24–28;
Динова-Русева, В. Кръгозорът на Ярослав Вешин. – В: Ек, 4, 2004,
с. 2–8.
Рангелова, Б. Зарево от битки и победи в годината на Ярослав
Вешин. – В: Български воин, 9, 2005, с. 24–29.
Ярослав Вешин (1860–1915): Каталог. С., 2005.

№6
Слово на Ярослав Вешин при откриването на Първия
конгрес на южнославянските художници4
[София], август 1906 г.

4

Отварям първия Конгрес на югославянските художници и
списатели.
Ние, господа, с гордост се виждаме участници в едно дело,
което обещава да отвори нова
Тогава, по време на Първия конгрес
епоха в културните стремежи на
на южнославянските публицисти и
славяните.
художници в София, е представена
пред широка публика Втората
Това, което е не можело да
южнославянска изложба (открита
се постигне на Славянския
на 15 август 1906 г.), на която
Ярослав Вешин е единодушно избран конгрес в Прага, 1848 г., и на
за почетен председател на Съюза
етнографическата изложба в
„Лада“ (120 години българско изкуство
1892–2012 г.: дружества, съюзи, групи. Москва, 1867 г., това ние се
С., 2012, с. 051). – Бел. съст.
намираме на път да постигнем:
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5

6

7

8

да сближим единичните славянски народи и заедно със
съединените сили да тръгнем по пътя на културния
напредък.
Язикът, чрез който се изразяваме ние, художниците и
скулптьорите, е, тъй да се каже, язик всечеловечески: от
него разбират и в хижата на пастира, и в двореца на княза.
Целта пък, която си е поставила нашата организация
и която се състои в това да
Ян Колар (1793–1852) – една
изкарваме с чест югослованското
от най-значимите фигури
изкуство из културното състезание
на словашкото и чешкото
на народите, тая цел ние еднакво
възраждане, поет, философ,
етнограф, политически и
искрено я прегръщаме.
обществен деец, активен
В това единство на израза и
пропагандатор на идеите
на панславизма, автор на
крайната цел аз виждам трайни
прочутата поема „Дъщерята на
гаранции за жизнеспособността на
Славия“. – Бел. съст.
нашето начинание. Нека светлите
Павел Йозеф Шафарик (1795–
1861) – също видна личност в
сенки на ония велики родолюбци,
историята на Словашкото и
Чешкото възраждане, историк и които в миналия век са положили
филолог, преводач, библиотекар, основите за новия живот на
сред чиито трудове найтолкоз славянски племена и за
известен е „Славянски
древности“ (1837 г.). – Бел. съст. общеславянската слава, сенките на
Колара5 и Шафарика6, Копитара7 и
Бартоломей Копитар (1780–
1844) – словенски филолог
Людевита Гая8, нека палитрата на
славист, заедно с учителя си
Й. Добровски основоположник тия славни имена застане на прага
на славистиката, създател
на нашето дело, да ни осветлява
на Панонската теория за
и упътва за доброто и славата
произхода на езика на солунските
на югославянските народи:
първоучители. – Бел. съст.
Людевит Гай (1809–1872) –
сплотените словенци, хървати,
хърватски поет, историк,
сърби и българи: ура!
лингвист, с чието име се свързва
зараждането на „илиризма“,
чиято цел е постигането
на културно и национално
единство на всички южни
славяни. – Бел. съст.

ЦДА, ф. 878К, оп. 1, а. е. 36, л. 1–2.
Чернова. Ръкопис.
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№7
Сатира от Ярослав Вешин – „Протокол от юбилейно
заседание на художниците в България“
[София], 1906 г.
(Един ръкопис на Ярослав Вешин)
Между книжата, запазени в Чехия у една от сестрите на
Ярослав Вешин, е намерен един ръкопис от него, писан с паче
перо през 1906 г.
Предполагаме, че тази кратка сатира е едно негово
настроение, предадено на сестра му, защото, както
всички знаят, Ярослав Вешин никога не се е проявявал
като писател, обаче в разговори с приятелите си той е
обичал да се изразява с тънък хумор, примесен понякога
даже с известна доза сарказъм. Тъй като въпросната сатира
се отнася към 1906 г., тя може би илюстрира, макар и
своеобразно, известни тогавашни отношения между
дружествата на художниците, а също така настроението
на отделни художници по онова време.
Ръкописът е на чешки език (само подчертаните тук думи
са написани от Вешин на български) и гласи в превод, както
следва9·:

9

Подзаглавието, уводните думи,
както и преводът са дело на
Надежда Ярославова Волошко. – Бел.
съст.
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ПРОТОКОЛ от
Юбилейното заседание на “Дружеството на художниците
в България”
София, 15 май 1906 год.

10

Присъстващи: председателят, подпредседателят,
секретарят, членовете гг. А., Д., К., Х. и разсилните Д. и Я.
Председ.10: /открива заседанието/. Благодаря ви, господа,
че се събрахте тъй многочислено; благодаря ви за вашето
внимание. Това ме радва толкова повече, защото мисля, че
отдавна вече не сме се виждали – последното ни заседание
беше точно преди седем години! Дори и днес не ми се искаше
да ви безпокоя, но се виждаме принудени към дейност от
тези млади паразити /той говори тихо/... интимно ви
казвам, говори се вече, че сме пропаднали, че почвата гори
под нозете ни и т. н. Поради това трябва да използваме
случая, да използваме момента, който ни се представя, да
разтърсим шумно обществото!! Да докажем, че живеем.
Членовете: Браво, браво!
Председ.: Господа, ние стоим пред един момент
действително епохален – епохален не само за нас, за
целия български народ, за цяла Европа, а епохален за целия
цивилизован свят!
Членове: Ура! Ура! Ура!
Председ.: Както може би ви е известно, господа, тия дни
ние честваме десетгодишния юбилей на Рисувалното
училище – този най-висш културен институт – юбилей на
Академията на изобразителните изкуства на Балканския
полуостров.
Членове: Слава! Ура! Слава!
Председ.: Ние същевременно честваме юбилея на един
човек, който през цели 25 години
Иван Мърквичка. – Бел. съст.

48

Разлистване на архивите
с пот на челото е застъпвал всички народни нужди в
художеството, който е бил учител, художник, директор,
експерт и пр.! ...На всички ви е известно, че това не е
била лека работа, и то главно поради туй, че заплатите
в последните години не бяха толкова тлъсти и не се
добиваха лесно както в блажените стари времена, през
годините на народното възраждане, когато ние, българите,
не стискахме толкова гроша както в сегашни дни, сега,
когато всяко хлапе преценява тежкия ни труд, критикува
ни нас, силните и всеизвестните, и ни чука по пръстите!
Самите вие, господа, преценете заслугите на този мъж,
чиято глава е побеляла, мъж, който стои пред вас!!
Членовете: Слава! Слава! Да живее!
Председ.: Господа, аз не ви свиках да ме чествате – о,
не, съвсем не – аз не държа на това...Ние се събрахме да
съставим в подробности славната юбилейна програма
за нашата десетгодишна академия! За тази цел нашето
дружество, т. е. настоятелството, или – аз и г.
подпредседателят, по право той сам ... вие нали ни
познавате, ние обичаме всичко да става тъй, тихичко, е, да
не ви безпокоим, да няма нужда да се събирате ... значи, той
е наредил вече всичко необходимо – разбира се, вие ще го
одобрите – та нали се знаем.
Членовете: /поклащат глава/.
Председ.: Тъй де, между другото, ние писахме и на онзи
глупав съюз, мисля, че се нарича съюз “Лада” или нещо
подобно – може би някой от вас случайно е чул за него.
Значи, приятелят подпредседател им предложи, щото
тази невежа в изкуството сбирщина от няколко изключени
от нас ученици, допълнени от един чужденец и няколко
революционера от Хърватско, Словенско и Сръбско....
Членовете: Долу! Долу! Долу!
Председ.: ...да, бяхме им предложили да вземат участие
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с тяхната изложба в нашия юбилей, в това епохално
честване – но, разбира се, само като подчинени, някак си
като допълнение към нашата програма – защото, както
знаете, нашите цели са високи! Писахме им и следното:
че преди две години в Сърбия по случай коронацията на
тамошния крал е имало изложба – та защо сега, по случай
юбилея на нашата академия и на нейния десети директор да
няма също всеславянска изложба? Това нали е ясно – каквото
за сръбския народ означава коронацията, това за българския
народ значи 10-годишният юбилей на Рисувалното
училище!! Това е неоспорим факт, аз така чувствам като
ч и с т о к р ъ в е н11· българин и се надявам, че и вие може би
имате в сърцата си толкова български патриотизъм.
Членовете: Браво! Браво! Да живее народът!
Председ.: Моля тишина, господа. За съжаление съюзът
“Лада”, тази сбирщина от невъзпитани, нечестни и без
народно убеждение хора, не прие нашето предложение!
Членовете: Срам, позор – да загинат!
Председ.: Обаче, господа, ние ще им дадем да се разберат! Ние,
които побеляхме в народни дела, ние ще ги научим, ние ще
покажем на целия свят кои сме ние, ние – и пак ние и никой друг!
Членовете: Отлично! Отлично!
Председ.: Давам думата на многоуважаемия и скъп приятел,
на подпредседателя, нека той
С разредка в оригинала. – Бел. съст.
развие картината на нашата
Антон Митов (1862–1930) –
свята работа, нека той
български художник, изкуствовед,
популяризатор на изобразителното осветли тъмните ви глави,
изкуство, един от инициаторите
нека ви предложи отдавна вече
за създаване на Държавното
рисувално училище, както и, заедно изготвения план на нашата
с Мърквичка, на Дружеството
програма.
за поддържане на изкуството в
Членовете: Браво, браво!
България (от 1902 г. Дружество
на художниците в България). – Бел.
Подпредс.12 /говори тихо/:
съст.
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Господа, както вече ви съобщи нашият достоен г.
председател, нашето славно дружество, чийто почетен
председател е уважаемият г. министър на народната
просвета13 /говори тържествено/, чийто най-висш
покровител, както може би сте научили преди години
от вестниците, е самият Н. Ц. В. Князът, и чиито
членове са изключително професори – се унижи дотам, че
в желанието си да въздейства морално върху човешкото
общество изобщо, а в частност върху художниците,
предложи на съюза “Лада” почетната задача да ни чества,
да ослави нашата дейност, да ослави нашите свети
амбиции!! Нашето дружество отиде дотам, че позволи
на тази сбирщина да посети и моята сказка със скъпия
голям прожекционен апарат със 70 картини в естествена
големина – сказка, която в програмата стои на първо
място, т. е. е най-важна – “300-годишният юбилей на
Рембранд”! Господа, може би някога вече сте чували кой е
бил Рембранд?
Член А. /нетърпеливо/: Рембранд, що за Рембранд, какво
общо имаме с Рембранд – към дело, към дело!
Подпредс.: г. А. да млъкне, и без туй той е черна овца в
нашето стадо – той е член на “Лада”, на онзи съюз, който е
бич за нашите идеали, за нашите амбиции!
Член А. /кръсти се и крещи/: Охо, охо! Това не е вярно,
заклевам се пред живия бог, че никога в живота си не съм
разговарял с никого от онзи съюз и че не съм станал член на
„Лада”.
Подпредс.: Та нали в тяхното заседание се чете вашето
писмено съгласие. Какво ще кажете, а?
Член А.: Е, туй нищо не е, това
По това време министър
на народното просвещение
са празни приказки. Това стана
е бележитият български
тъй: като продадох къщата си,
интелектуалец проф. Иван
Шишманов (1862–1928). – Бел. съст. писахме, пихме, писахме кой знае
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какво, но дай ми хартия, още сега ще напиша на тия диваци,
че се отказвам от членуването!
Членове: Браво! Браво! А. е мъж на думата, сериозен –
отлично, да живее!
Член А. /спокойно си запалва “Виржиния”/.
Подпредс.: И тъй, господа, съюзът “Лада” не прие нашето
предложение – пренебрегна го! Аз обаче, в доказателство
на огромното значение на нашия юбилей, ще покажа пред
целия цивилизован свят що значи една десетгодишна епоха
на нашите дела, на нашия труд в полето на художеството
тук и в чужбина... Припомням скромно между другото
нашето майсторско предприятие и успех в Париж 190014!...
Както казах преди, в Сърбия честваха кралска коронация
и същевременно художествена изложба. Мисля, господа,
че ние, като уреждаме юбилейна изложба, като славим
10-годишнината на първата българска висша художествена
академия и на нейните стълбове-художници, можем да си
уредим за по-голям блясък на програмата един интересен
номер, т. е. българска царска коронация!
Членовете: /зяпват уста/
Подпредс.: Мисля, че моето предложение е доста
основателно откъм важността на момента и че е, както
всички наши идеи, скромно. Ето защо моля г. председателя
да позволи да гласуваме за моето предложение, което гласи:
“По случай 10-годишния юбилей на нашето Държавно
рисувално училище като пръв художествен институт,
т. е. академия на Балканския полуостров, да се постави
в програмата между другите номера – и то поради
специалния интерес – веднага след моята сказка с фенера,
коронацията на българския княз!
Изложбата на Дружеството
Членовете: Браво! Отлично!
за поддържане на изкуството в
България в Париж през 1900 г.,
Отлично!
спечелила златен медал. – Бел. съст.
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Член Д.: Моля да извини г. председателят, но преди да сме
гласували, ще си позволя една практична забележка.
Член К.: Г-н Д. да млъкне, защото това, което се предлага
от Антон, у нас винаги се приема без дебати съгласно
правилника, & Х, потвърден от Министерството на
просветата, 1904 год., под еди-коя си дата.
Председ.: Давам думата на Д., въпреки че е още хлапе и
добре помня, че в общия курс бе получил от г. Шац15 едва
“минава” по моделиране!
Член Д. /ядосан/: Тук не му е мястото! ...Аз обаче съм
на мнение, че това с коронацията не ще мине тъй лесно,
както си представлява г. подпредседателят. Обръщам
вниманието ви само върху Великите сили, па и върху
султана, който едва ли ще се съгласи с нашето дружество!
Освен това...
Подпредс.: Какво „освен това“, никакво „освен това“! Туй,
което нашето дружество, т. е. аз заявих, то ще стане, па
ако ще и с малко дипломация.
Председ. /търка си ръцете/: Да, тъй... и аз мисля
с дипломация. Затова предлагам да се даде на г.
подпредседателя пълномощно и да се делегира.
Членовете: Браво! Браво! Отлично!
Подпредс.: Господа, благодаря ви за оказаното ми доверие.
Приемам тази тежка мисия, но времената са лоши, вярвам,
че ще ми определите порядъчна командировка и значителни
дневни, когато ида в Цариград. Иначе работата е наред!
А мисля, че не би било зле при
Борис Шац (1866–1932) –
художник и скулптор
този случай да поканим за нашия
от литовски произход,
юбилей самия султан с целия му
преподавател по скулптура в
Рисувалното училище в София, двор – вярвам, че той ще счете
един от родоначалниците
това за голяма чест, а ако не би
на българското пластично
го интересувала българската
изкуство. – Бел. съст.
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коронация, то той сигурно ще вземе участие в нашата
друга програма. Сигурно е, че в подобни случаи Турция не
е стисната за раздаване [на] ордени – а може би – даже
положително ще ни падне нещичко – поне на колегията!
Членовете: Отлично! Да живее г. подпредседателят!
Подпредс.: Предлагам, щото с мен да замине и г.
председателят, защото и той е юбиляр... и така ще се
доближи до някоя декорация....Познавам го аз, нашият
агент...
Член А. /разтревожено поглежда часовника си/: Сбогом,
господа, късно е вече... /и отива към “Червен рак”/16.
ЦДА, ф. 878К, оп. 1, а. е. 35, л. 1–7. Чернова. Копие. Ръкопис.
Машинопис. Чеш. ез. Превод на бълг. ез.

16

Забележка: “Лада” винаги е заседавала
в „Червен рак” (Забележката е на
автора. – Бел. съст.).
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ИВАН ЦИБУЛКА (1880–1943)
Тъй като документът по-долу предоставя достатъчно
изчерпателна биографична информация за основателя на
българската виолончелова школа, само ще прибавим някои
факти. Един от върховите моменти в концертната
дейност на И. Цибулка е соловото му участие през 1918 г. в
концерт на „Гевандхаус оркестър“ в Лайпциг, дирижиран от
прочутия Артур Никиш. Като основател на Българската
народна филхармония съумява да се погрижи и за
учредяването на печатен орган – списание „Филхармония“.
Освен Иван Цибулка траен отпечатък в историята
на българската музика оставят също и съпругата му
Мара Маринова-Цибулка – талантлива певица (сопран) и
вокален педагог, и синът Кирил Цибулка – композитор
на филмова музика. Делото на И. Цибулка по развитието
и укрепването на виолончеловото изпълнителско
майсторство продължават Веселин Вапорджиев, Кирил
Вапорджиев, Ангел Борисов, Константин Кугийски и др.

Литература за И. Цибулка:
Енциклопедия на българската музикална култура. С., 1967, с. 449–450.
Пенев, А., П. Петров. Учители будители. Чужденци – просветни
дейци в България. С., 1988, с. 210–212.
Христозова, Е. Фамилия Цибулка – три живота, отдадени на
музиката. – В: Музикални хоризонти, 2004, с. 43–44.
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№8
Възпоменателно слово за проф. Иван Цибулка по случай
3 месеца от смъртта му1
София, 19 декември 1943 г.

1

2

3

Изминаха три месеца, откакто завинаги се разделихме с
нашия скъп и незабравим професор Иван Цибулка. Ние,
неговите ученици, наред с неговите близки, чувстваме найсилно отсъствието му между нас. Нашето желание тази
вечер е да възкресим спомена за този, който работи цели
40 години неуморно и безшумно, като раздаваше щедро
своето изкуство, който създаде нова епоха в младата ни
музикална действителност и после извърши истинско
музикално апостолство, като запозна българската публика с
магията на виолончелото.
Роден в Прага на 5 декември 1880 година, учил там при
първия челист на Немската опера Йозеф Байер, сетне
при Хануш Вихан2, той заминава най-после за Лайпциг,
където завършва своето висше образование при прочутия
педагог и композитор Юлиус Кленгел3. Още много млад,
в родината си Иван Цибулка
Авторството на документа не
написва няколко музикални пиеси,
е установено, от текста става
които, ведно с изкуството му
ясно, че е възпоменателното
слово е писано от негов ученик и
на изпълнител, правят името му
последовател. В описа на ф. 624К
заглавието на архивната единица е вече известно. Благодарение на
„Биография на проф. Иван Цибулка, това той бива поканен от царяписана по случай 3 месеца от
отец, чрез дворцовия генерал
смъртта му“, по-подходящо обаче
Петър Марков, за виолончелист
би било „Възпоменателно слово“. –
в лейбгвардейския оркестър,
Бел. съст.
Хануш Вихан (1855–1920) – известен изпълняващ тогава ролята
чешки виолончелист. – Бел. съст.
на дворцов оркестър, където
Юлиус Кленгел (1859–1933) – немски
виолончелист и композитор. – Бел. Цибулка работи от 1900–1920
съст.
година, без прекъсване.
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С дохождането си в София Цибулка, едва двадесетгодишен,
се отдава с младенчески жар на дейност за повдигане
равнището на музикалния ни живот и с неотслабваща
енергия работи цели 40 години – нещо рядко всред
съсловието, на което принадлежеше той.
Макар и по народност чех, той прекарва всичкото време
на своя живот само в българска среда, като се приобщава и
възприема до такава степен всичко българско, че по мисъл
и чувства не се различава от родените българи. Възлюбил
страната ни като своя, той приема българско поданство и
с любов посвещава силите си на нашата музикална култура.
За 40 години той развива такава огромна и разнообразна
дейност, която не се поддава на описание за няколкото
минути, с които разполагам. Ще се спра само на по-важните
дела в неговия живот, които са предостатъчни, за да ни
дадат ясна представа за неговата личност и неговите
заслуги.
При идването му в България музикалната култура на
страната ни е била твърде слаба. Съществували са само
няколко военни музики. Едва в 1903 година4 по негов
почин се създава частно музикално училище, в което
той е преподавател по виолончело. Началото е било
много скромно, за което говори фактът, че класът
на Цибулка започва с един ученик. Той обаче успява да
подтикне младите сили на работа, да създаде интерес към
музикалното изкуство, като впоследствие числото на
учениците му се движи между 30–35 души. Музикалното
Датата на основаване на Частното училище се превръща
музикално училище в София,
впоследствие в Държавна
прераснало през 1921 г. в Държавна
музикална академия, където той
музикална академия, е 14 декември
става редовен професор, а в 1934
1904 г. (Вж. Историческа справка
на ф. 1001 К („Държавна музикална
год. бива назначен за директор на
академия – София (1904–1944)“),
съхраняван в ДА – София. – Бел. съст. Академията.
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Тук именно, в Академията, той оставя най-трайни и ценни
следи от своята работа. Голям педагог, пръв учител по
виолончело, той формира почти всички по-млади челисти
в България, които днес попълват человите групи на всички
наши симфонични състави, като: Царския симфоничен
оркестър, Народната опера, Държавната филхармония,
Академическия оркестър, Работническия оркестър и др.
Но наред с академическата си работа той е ратник и
в областта на симфоничното дело, където взема живо
участие при създаването му. Така той поставя началото на
оперния ни оркестър /в началото Оперна дружба/, където
дълги години е пръв челист-солист.
В 1923 година основава Българската народна филхармония,
чийто пръв и единствен председател е до 1935 година,
когато последната бива превърната в държавен институт
към Народната опера.
Иван Цибулка поставя началото на камерната музика у нас,
като създава и участва в почти всички тогавашни камерни
ансамбли, струнни квартети, клавирни триа и др.
За пръв път в България се явява той на концертния
подиум като челист-солист, показва възможностите
и вълшебството на новия за тогавашната публика
инструмент – виолончелото, който се е смятал дотогава,
че изпълнява, наред с контрабаса, ролята на съпроводен
инструмент в оркестъра. Той запознава българската
публика с музикалната виолончелова литература, като
изнася в многобройните концерти виолончелови творби
от големи европейски и местни наши майстори. Тук той
извършва истинско пионерство в музикалната култура на
България, като я обикаля три пъти, което за онова време е
било цяло културно събитие.
Вземал е участие като солист във всички наши симфонични
състави, където със своята сигурна и мъчнодостижима
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6

техника, проникновение и финес в изпълнението, сериозно,
академично свирене, наситено с дълбоко разбиране, е
извиквал неведнъж възторг и възхищение в нашата публика.
Професор Иван Цибулка не беше чужд и на
благотворителността. Преди всичко човек, а после
музикант, със своята искреност, почтеност, скромност и
сърдечност, той пленяваше всички, които го познаваха, и
беше готов на всички да даде това, което можеше. Човек
с голямо и отзивчиво сърце, той беше готов да участва
във всеки концерт с благотворителна цел. Така той е
изнесъл над 100 благотворителни концерта в полза на
Червения кръст, за което беше награден с високо отличие за
благотворителност.
Но неговата разностранна дейност, която се изразяваше
в участието му в почти всички по-значителни музикални
почини в концертния живот на София, не обхващаше
само проявите му като изпълнител. Професор Цибулка
беше и творец-композитор. Той е автор на множество
музикални творби, между които: „Спомен”, „Скерцо”,
„Гавот” /в стар стил/, „Менует-рококо”, „Капричиозо”,
етюди и др. за чело-соло; „Мелодична мисъл” за ансамбъл от
5 чели; оркестрация на Шуберт – „Концерт за соло-чело“;
преработка на „Токата” от Фрескобалди – Касадо5 и „Аве
Мария” от Брух6 за щрайх квинтет и други трудове, за
което беше награден с високо отличие за наука и изкуство.
Той е също кавалер и на няколко други отличия.
За тази негова многостранна
Джироламо Фрескобалди (1583–
1643) – италиански композитор
дейност, която му създаде
и органист; Гаспар Касадо (1897–
почетна слава, той биде зачетен
1966) – испански виолончелист
от нашата музикална и културна
и композитор, приспособил
за виолончело „Токата“ на Дж.
общественост, която му устрои
Фрескобалди. – Бел. съст.
през 1940 година юбилей, под
Макс Брух (1838–1920) – немски
патронажа на м-ра на народното
композитор. – Бел. съст.
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Поздравителен адрес от директора на Народния театър във връзка с 40-годишния
творчески юбилей на проф. Иван Цибулка. София. 17 декември 1940 г.
ЦДА, ф. 624К, оп. 1, а. е. 3, л. 1.
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просвещение, сегашният регент господин професор Богдан
Филов. Това беше едно заслужено честване на неговата 25-годишна
педагогическа и 40-годишна обществена музикална дейност.
Неговият дълъг и непоносим труд не му попречиха и тогава да
блесне още веднъж със своята виртуозна техника и проникновено
изпълнение. Три години по-късно обаче се видя, че вече е погубен
организмът на човека, който през целия си живот беше пример
на изискан артист, личното очарование на когото стоеше редом
с творческата му работа. Художникът-артист и човекът Иван
Цибулка си хармонираха винаги.
Изкуството и дейността на покойния професор, неговият личен
пример и изпълнен дълг в живота му определят заслужено найдостойното място в страниците на музикалната ни история.
Нека бъде вечна и славна паметта на големия артист и учител
Иван Вацлав Цибулка!
София, 19 декември 1943 година
ЦДА, ф. 624К, оп. 1, а. е. 1, л. 1–3. Копие. Машинопис.
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ЙОЗЕФ ПИТЕР (1881–1925)
Роден е на 28 февруари 1881 г. в гр. Черни Костелец (дн.
Kostelec nad Černými lesy), Чехия. Учи в Художественоиндустриалното училище в Прага – Смихов, където
негов преподавател е проф. Емил Хампейс. В периода
1900–1902 г. работи в графичните предприятия на
Вацлав Нойберт (пак в Смихов). В България пристига
през 1909 г. и се включва в дейността на Художественоиндустриалното училище като преподавател по
графически изкуства. Поставя началото на заниманията
по литография и на изучаването на техниките на
офорта. Ето и оценката на художничката Росица
Тодорова за заслугите на Йозеф Питер за развитието
на българската приложна графика: „Дошъл с определена
култура в областта на приложната графика, която
ясно излъчва естетическите усещания и предпочитания
на един друг свят, в България той целенасочено търси
елементи на националната пластическа традиция,
идейно-образния потенциал на новата среда, средства,
които тази среда му предлага и нейните непосредствени
образни внушения от натура и традиция. Изключително
трудолюбив, дисциплиниран и продуктивен, наред със
сериите рисунки и графики той проучва архитектура,
археологически паметници, бит, типаж, етнографски
обекти (национален костюм – в силует, колорит и
детайли; шевица, вещи от битов и църковен интериор).
В резултат на проучването на орнаменталната украса
и буквопис на църковни книги Йозеф Питер стига до
създаването на една форма на шрифт, която прилага
в текстовите решения, извежда система на изказ –
композиция, колорит, орнаментика, шрифт, в която
определящият елемент е плетеницата и чрез която

62

Разлистване на архивите
постига директно и силно внушение на българска
атмосфера.“1
През 1913 г. е отпечатан албумът му с цветни литографии
„Изгледи от столицата София“, в който могат да се видят
джамията със старата баня, Народният театър, църквата
„Св. София“, Орловият мост и други важни места.
В късната есен на 1921 г. Й. Питер се връща в Чехия,
където отново постъпва на работа в заводите
„Нойберт § синове“ в Прага–Смихов – като технически
директор. Умира в Прага на 4 април 1925 г.2
Ученици на Йозеф Питер са изтъкнатите наши творци
Николай Райнов, Васил Захариев, Георги Железаров, Емануил
Ракаров, Петър Морозов, Михаил Кръстев и др.

Литература за Й. Питер:
Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Т. II
(М – Р). С., 1987.
Тодорова, Р. Йозеф Питер в българската приложна графика. – В:
Проблеми на изкуството, 1991 (Извънреден брой), с. 80–81.
Железарова, Р. Чешките художници в България от края на XIX и
началото на ХХ век. – Чехи в България. Ч. II. С., 1996, с. 28–30.

1

2

Тодорова, Р. Йозеф Питер в
българската приложна графика. – В:
Проблеми на изкуството, 1991
(Извънреден брой), с. 80. – Бел. съст.
Дължа сърдечни благодарности
на доц. д-р Ружа Маринска за
предоставената информация, с
която биографичната справка за Й.
Питер беше допълнена. – Бел. съст.
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№9
Молба от Йосиф Питер, майстор по графически
изкуства в Художествено-индустриалното училище
в София, до директора на училището за уреждане на
служебното му положение
3

№ 292

София, 25 февруари 1912 г.
До господина Директора
на Художествено-индустриално училище
Тук

Заявление
От Йосиф Питер, майстор по графическите изкуства при
Художествено-индустриално училище

3

4

Уважаеми господин Директоре,
При назначаването ми в повереното Вам училище мене
бе казано от г. Баджов4 още в Прага, че ми се възлага
ръководенето на занятията по графическите изкуства в
училището.
От началото на постъпването
Тук, както и в следващия документ, ми ръководех отдела, подпомаган
запазваме оригиналното изписване
от г. Баджов, като последният
на името на художника като
ми заяви, че той бил натоварен
„Йосиф“. – Бел. съст.
Стефан Баджов (1883–1953) –
от почитаемото министерство
български художник, учил във
с ръководенето на тоя отдел.
Висшето училище за приложни
изкуства в Прага (УМПРУМ).
През втори семестър на минала
От 1908 г. ръководи ателието
учебна година г. Баджов съвсем
за декоративни изкуства в
рядко посещаваше отдела, а
Художествено-индустриалното
училище в София. – Бел. съст.
през първия семестър на тая
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учебна година той не е пристъпил в отдела, от което
аз разбрах, че ми се предоставя свобода аз да ръководя
отдела самостоятелно, което и направих, което можете
да проверите и от самите студенти, които миналата и
тая година посещаваха тоя отдел. В края на това полугодие
ученици ме помолиха да им подпиша книжките, обаче аз не
посмеях да направя това и заявих в дирекция на училището,
и въпросът стои така висящ.
Понеже още преди назначаването ми мене ми беше
представено от г. Баджов, че аз самостоятелно ще
ръководя отдела по графика (общо), а освен това, както
виждате от гореказаното, аз вече самичък го водя, аз Ви
моля, многоуважаеми господин Директор, да направите
нужното за урегулиране положението ми в училището, а не
да бъда смятан като обикновен майстор, с което се уронва
и престижът ми пред учениците, които ръководя, както е
случаят и с подписване на книжките им.
Като се надявам, уважаеми господин Директоре, че ще
удовлетворите молбата ми, оставам с най-отлично към
Вас почитание.
София, 25 февруари 1912 година.
С почит: Йосиф Питер
ДА – София, ф. 1047К, оп. 2, а. е. 100, л. 1–1 гр. Оригинал.
Ръкопис.
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Молба от Йосиф
Питер, преподавател
по графика в
Художественоиндустриалното
училище в София,
до директора
на училището
за уреждане на
служебното му
положение. София, 25
февруари 1912 г.
ДА – София. Ф. 1047К,
оп. 2, а. е. 100, л. 1, 1 гр.
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№ 10
Договор за назначаването на Йосиф Питер за
редовен преподавател по графическо изкуство при
Художествено-индустриалното училище
София, 15 октомври 1913 г.
Сключен на 15 октомври 1913 година между г. Директора
на Художествено-индустриалното училище, действащ от
името и за сметка на Министерството на народното
просвещение, от една страна, и г. Йосиф Питер от гр.
Прага, действащ от свое име и за своя сметка, от друга, за
следното:
Чл. 1. Въз основа на решението на Народното
събрание, утвърдено с Указ № 4 от 6 юли 1913 година,
обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 154 от 12 юли
1913 година, г. Йосиф Питер от гр. Прага се ангажира
за редовен преподавател по графическо изкуство при
Художествено-индустриалното училище в София съгласно
с постановленията на този договор, както и тия на Закона
за народното просвещение и на Закона за чиновниците
по гражданското ведомство в Царство България и на
всички правилници и разпоредби по управлението, реда
и дисциплината на училището, които са в сила или ще
се приложат за в бъдеще за учителите, чиновниците и
служащите в същото училище и ще се считат неразделна
част от настоящия договор.
Чл. 2. Договорът се сключва за три години: от 1 януари
1913 година до 1 януари 1916 година.
Чл. 3. Годишната заплата на г. Йосиф Питер се определя:
за времето от 1 януари 1913 година до 31 декември с. г.
включително на 3000 лева, а за останалото време по 3600
лева годишно, плащани ежемесечно.
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Чл. 4. От заплатата му ще се удържат всички данъци и
връхнини съгласно законите на Царството, освен удръжки
за пенсии.
Чл. 5. Преди да изтече срокът на този договор, ако
г. Йосиф Питер пожелае да напусне длъжността си и
това се приеме от дирекцията на училището и одобри
от Министерството на народното просвещение,
той се уволнява по собствено желание. Ако ли г. Йосиф
Питер напусне самоволно длъжността, без да е искал
съгласието на дирекцията на училището и одобрението
на Министерството, той се задължава да заплати на
дирекцията, resp. на съкровището 500 /петстотин/ лева.
Чл. 6. Договорът се счита за унищожен, без право на
рекламации, когато г. Йосиф Питер наруши която и да
бъде от изброените в чл. 44 от Закона за чиновниците
по гражданското ведомство точки, и още, ако напусне
сам длъжността си с разрешение на управлението на
училището и одобрението на Министерството или
по някаква макар и независяща от него причина стане
неспособен за работа и не е в състояние да извършва
длъжността си.
Чл. 7. Извършените от г. Йосиф Питер нарушения
на постановленията на този договор, на законите
за народното просвещение и за чиновниците по
гражданското ведомство, както и на всички правилници
и разпоредби по управлението на училището, се
констатират по установения ред и се вземат съответни
решения.
Чл. 8. След изтичането срока на договора, ако той не се
поднови от страна на Министерството на народното
просвещение, г. Йосиф Питер се счита освободен от
длъжността.
5

В оригинала ръкописно. – Бел. съст.
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Чл. 9. Разноските по сключването на настоящия договор са за
сметка на г. Йосиф Питер.
Чл. 10. Настоящият договор се сключи в един екземпляр, който се
съхранява в Художествено-индустриалното училище, а на г. Йосиф
Питер ще се даде препис от договора.
Гр. София, 15 октомври 1913 година.
Д и р е к т о р: Антон Митов
П р е п о д а в а т е л: Йосиф Питер

[На първия лист има резолюция от тогавашния министър
на народното просвещение и печат на Министерството]:
Утвърждавам. Министър: П. Пешев. София. 24/Х [1]913 год.].
ДА – София, ф. 1047К, оп. 2, а. е. 100, л. 2–2 гр. Оригинал.
Машинопис.
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ЛЮДМИЛА ПРОКОПОВА (1888–1959)

1

Вместо с животописна справка (която може да бъде
прочетена по-долу), ще представим голямата пианистка,
певица и педагог с думите на „другата є половина“,
„българския славей“ Христина Морфова: „С Людмила
Прокопова се обикнахме като родни сестри. Нейната
уютна и светла стая на улица „Халкова“ за мене стана храм
на изкуството. При Людмила Прокопова аз сякаш забравих
всички горчивини, всички страдания, които бях изживяла
през целия си нерадостен живот. Тук сякаш изведнъж
станах съвсем друга. Тук моята воля стана несломима,
вярата ми в бъдещето – по-голяма, а желанието ми да
посветя целия си живот на изкуството и да достигна
неговите върхове изпълни цялото ми същество.“1
Наистина името на Прокопова е неотделимо от това
на Морфова, като едно цяло ги възприема и техният
общ приятел, големият български композитор Добри
Христов: „Четвърт век неразривно приятелство! Как
дивно звучи това в днешния нервен свят. Две сестри
на великото славянско племе чрез пеенето и музиката,
слети в една душа! Какъв трогателен пример, каква светла
искра в прозрение бъдещето и на всеславянството! Не
е ли божествената музика езика на всемира, що слива
душите им в неугасимия плам на любовта? Какъв велик
пример за мощната сила на тоновото изкуство, върху
разнебитените днес човешки души!
Христина, родена в земята на Орфей, днес бедна България,
наследила всичкия дар на митичния певец, как щастливо
се допълва с Людмила, дъщерята на културна и музикална
Чехословакия! Единените
Русалиев, Вл. Българският славей
дружки на музиката и пеенето се
Христина Морфова. С., 1958, с. 59. –
заразяват от сродните си дарби:
Бел. съст.

70

Разлистване на архивите

Снимка на Людмила Прокопова в роля
от опера. Б. д.
ЦДА, ф. 503К, оп. 1, а. е. 356, л. 17.

2

Людмила става и певица, чийто глас по тембър трудно
се различава от Христининия, а певицата Христина се
вдълбочава в тайните съкровищници на музиката чрез
клавирния съпровод и богатата клавирна литература.
Винаги заедно в концертите, неразделни, ги виждаме и в
голямата Пражка опера, както и в полето на педагогичната
дейност в Софийската и в Пражката консерватория.“2
Биографът на редица наши оперни звезди Александър
Абаджиев обобщава: „Наистина невероятно дуо:
спокойната, винаги усмихната
Христов, Д. На неразделната двойка Христина Морфова – и от друга
Морфова – Прокопова. – В: Homo
bohemicus, 2000, кн. 1, с. 68. – Бел. съст. страна енергично-припряната,
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непрекъснато в движение Людмила Прокопова. Двете – с
еднакво чувство за служене на музикалното изкуство. С
еднаква обич към двете родини – Чехословакия и България.“3
Въпреки че действително животът и делото на Л.
Прокопова до огромна степен са свързани с личния и
творческия път на Христина Морфова, напълно заслужена и
оправдана би била появата на биографичен труд, посветен
„само“ на чешката пианистка, певица и уважаван вокален
педагог.

Литература за Л. Прокопова:
Христова, С. Методиката на з. а. проф. Людмила Прокопова за
обучението и възпитанието на певеца – музикант – артист.
Хабилитационен труд. С., 1984 (машинопис, архивен екземпляр,
съхранява се в НБКМ);
Абаджиев, Ал. Невероятното дуо: Христина Морфова и Людмила
Прокопова. Сто и двадесет години от рождението им. Ярко
свидетелство за българо-чешкото приятелство. С., 2009.

3

Абаджиев, Ал. Невероятното дуо:
Христина Морфова и Людмила
Прокопова. Сто и двадесет
години от рождението им. Ярко
свидетелство за българо-чешкото
приятелство. С., 2009, с. 6. – Бел. съст.
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№ 11
Поздравително писмо от Министерството на
народното просвещение до Людмила Прокопова
по случай 25 години от началото на творческата є
дейност
№ 1329

София, 29 ноември 1934 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРОКОПОВА,
Министерството на народното просвещение с
истинска радост Ви приветства по случай двадесет
и петгодишнината от дейността Ви като артистка
и компонистка. Още с идването си в България преди
войните Вие съумяхте да запознаете българското
общество с високохудожествената чехска музика, която
възпроизвеждате с рядко умение и тънък вкус. С тази си
дейност Вие съдействахте за приобщаването на нашата
публика към великите чехски компонисти, а заедно с това
насаждахте здраво музикално разбиране и любов към
музикалното изкуство.
През 1912 год., когато Оперната ни дружба не бе още
закрепнала, Вие, заедно с неразделната си другарка, уважаемата
госпожа МОРФОВА, отдадохте своите сили на младото
българско оперно дело, изнесохте с голям успех някои от найважните роли, а след това заминахте в Чехословакия, дето
пропагандирахте българското музикално творчество, като
по този начин съдействахте за взаимното опознаване и
културното сближение на двата братски народа.
Вие бяхте и една от основателките на т. н. „Популярни
концерти” – първото камерно сдружение в България, чиято
задача бе да насажда музикален вкус сред нашата публика
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Писмо от Министерството на народното просвещение за награждаването на
Людмила Прокопова с орден „Дамски кръст“ – II степен. София. 6 септември
1937 г.
ЦДА, ф. 503К, оп. 1, а. е. 227, л. 1.
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и да я запознае с творбите на най-видните музикални
автори. Тази задача бе бляскаво постигната благодарение
на големия ентусиазъм, с който се организираха и изнасяха
„популярните” концерти. Те изиграха важна роля за
музикалното развитие на страната ни.
Но Вашите заслуги за музикалното ни дело не се изчерпват
само с участието Ви в концерти и оперни представления.
Вие хармонизирахте и една редица песни, които съчетават
благородната простота на народния стил и тънкия
художествен усет на артистичната Ви природа. Тия
песни са близки на всяко българско сърце. По ритмика и
форма те представят особен интерес и за теоретика на
музикалното творчество.
Уважаема госпожо Прокопова,
В днешния тържествен ден – деня, в който се чества
двадесет и петгодишната Ви музикална дейност,
Министерството на народното просвещение смята за свой
дълг, колкото повелителен, толкова и приятен, да изрази
пред Вас голямата си благодарност за положения от Вас
труд в полето на музикалното изкуство, за грижите, които
проявихте към оперното дело в България, за ценните песни, с
които обогатихте художествената ни музика.
Присъединявайки се към всеобщия възторг пред
артистичното Ви дело, Министерството на народното
просвещение Ви пожелава да продължите плодоносната
си творческа дейност със същия успех както в областта
на художественото пресъздаване, така и в областта на
музикалното творчество.
МИНИСТЪР: Ян. Ст. Моллов
ЦДА, ф. 503К, оп. 1, а. е. 228, л. 1, 2, 2 гр. Оригинал.
Машинопис.
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№ 12
Автобиография на Людмила Прокопова.
[София, между 1953 и 1959 г.]4

4

5

6

Аз съм дъщеря на учители, род[ена] в 1888 г. в Кралове Градец5,
Чехия. Моят баща беше голям музикант, свиреше отлично
[на] пиано и орган, дирижираше светски и църковен хор, а в
свободното си време предаваше уроци по пиано. Вероятно
от него наследих любов към музиката, та като петгодишна
си спомням как крадешком съм следила лекциите на баща си с
учениците му и след това сама повтарях наизуст същото.
Като седемгодишна за пръв път свирих с баща
ми композициите на 4 ръце пред публиката, а от
деветгод[ишната] си възраст свирех освен солово [на]
пиано също и [на] цигулка на концерти.
В Пражката консерватория постъпих на 14-год[ишната]
си възраст, която завърших с отличие след 6 години с
необикновена жажда и любов към музиката. Едновременно
завърших частно и цигулка. На концерт винаги свирех и
на двата инструмента, само че под псевдоним, тъй като
дирекцията на консерваторията не позволяваше да се учат
два инструмента по причина на големия материал, който
трябваше да се мине по пиано.
Датирано по съдържанието. – Бел.
Още от IV клас, за да облекча
съст.
В кратка справка на сайта на
финансово своите родители,
Народния театър в Прага пише,
почнах да се самоиздържам,
че е родена на 26 февруари 1888 г.
като станах корепетиторка
в Куклени (Храдец Кралове), вж.
в чехската певческа школа
http://archiv.narodni-divadlo.cz/
Dokument.aspx?jz=cs&dk=Umelec.
„Пивода“6 и в една немска школа
aspx&ju=3302&pn=256affcc-f103-100085ff-c11223344aaa (последен достъп: “Рюкерт“.
29.05.2014). – Бел. съст.
В същата година една щастлива
Основана от изтъкнатия чешки
случайност ме събра с моята
музикален педагог Франтишек
другарка Хр. Морфова, с която
Пивода през 1869 г. – Бел. съст.
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7

8

9

10

делих скърби и радости почти 30 години. По-късно тя ме
посвети всецяло в своето високохудожествено певческо
изкуство, с което впоследствие заместих цигулковото си
изкуство.
Когато абсолвирах консерваторията, едновременно завърши
и Хр. Морфова певческата школа и случайно бяхме назначени
двете в гр. Бърно, тя като певица и аз преподавателка
по пиано в Музик[алната] школа, чийто директор беше
композиторът Леон Яначек7. След две годишна съвместна
работа дойдохме заедно в България, където за пръв
път показахме нашето изкуство из цялата страна. Със
спечелените пари отидохме в Париж да се специализираме
всяка в своята област. След 9-мес[ечен] престой се
върнахме в България, където работихме интензивно 4 год.
в Муз[икалното] училище (днешна Муз[икална] aк[aдемия])
като преподавателки по пиано и пение. В 1912 г. по наша
инициатива поставихме след 4 мес[еца] усилена работа
оп[ерата] „Продадена невеста“ от Сметана. Всички
участващи работихме безвъзмездно и ентусиазирано,
бидейки водени всички от мисълта тогавашна Оперна
дружба да получи държавна финансова подкрепа, която след
големия успех наистина постигнахме. Освен това дадохме
безброй концерти, повечето от тях безвъзмездно в полза на
пострадалите от войната, която бушуваше по туй време8 .
В 1917 г. пожелахме да отидем в Чехия и там всецяло се
Леош Яначек (1854–1928) – едно от предадохме на концертна дейност.
най-големите имена в историята
През онова време бях усвоила
на чешката музика, композитор,
и певческото изкуство от Хр.
педагог, общественик. – Бел. съст.
Морфова
и в края на 1918 г. бях
Става дума за Първата световна
война. – Бел. съст.
ангажирана като артистка в
Главна героиня в едноименната
Пражката нар. опера. Пях изобщо
опера на Дж. Пучини („Мадам
Бътерфлай“). – Бел. съст.
около четиридесет опери,
Главна героиня от едноименната
като: Бътерфлай9, Миньон10,
опера на А. Тома. – Бел. съст.
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

Памина11, Микаела12, Неда13, Мими14, Церлина15, Нанет16, пажа
из „Фигарова сватба“, „Русалка“ и „Димитрий“ от Дворжак,
„Двете вдовици“, „Продадена невеста“, „Либуше“, „Тайната“
и „Далибор“ от Сметана, „Целувка“17, „Шванда гайдаря“ от
Вайнбергер18, „Йенуфа“ и „Лишка бистроушка“19 от Яначек,
„Кладенецът“ от Блодек20, „Месинска невеста“ от Фибих21,
„Шелма седлак“22 от Дворжак, „Ако бях цар“23, Зибел24, „Крали
Марко“ от Сагаев25 и др.
Като певица пях на много сцени: в Прага, Пилзен,
Бърно, Братислава, Кошице,
Героиня от операта на В. А.
Будейовице26 и др., също в София
Моцарт „Вълшебната флейта“. –
и Виена. В годините 1924–1925
Бел. съст.
Героиня от операта на Ж. Бизе
бях на турне с Хр. Морфова
„Кармен“. – Бел. съст.
в Лондон, Париж, Милано,
Героиня от операта на Р.
Будапеща, Виена, София.
Леонкавало „Палячи“. – Бел. съст.
Героиня от операта на Дж. Пучини В 1931 г. моята другарка бе
„Бохеми“. – Бел. съст.
обхваната от силно желание
Героиня от операта на В. А.
да се върне в родината си, за
Моцарт „Дон Жуан“. – Бел. съст.
Героиня от операта на Дж. Верди да работи за нея, докато е в
„Фалстаф“. – Бел. съст.
пълни сили и за да остави следа
„Целувката“ („Hubička”) – опера от
от своето певческо изкуство
Б. Сметана. – Бел. съст.
Яромир Вайнбергер (1896–1967) –
за новото поколение. Така се
чешки композитор. – Бел. съст.
намерих с нея отново в България.
„Хитрата лисичка“ – комична опера
Тук една год[ина] бях ангажирана
от Л. Яначек. – Бел. съст.
Вилем Блодек (1834–1874) – чешки
в Нар[одната] опера като
композитор, флейтист и пианист. артистка и после се отдадох
– Бел. съст.
Зденек Фибих (1850–1900) – чешки на концертната дейност.
композитор. – Бел. съст.
На два пъти ходих с др. Хр.
„Хитрият селянин“. – Бел. съст.
Морфова в Чехословашко на
„Ако бях цар“ – комична опера от А.
концертна обиколка, а най-после
Адам. – Бел. съст.
бяхме поканени и в С. С. С. Р.
Герой от операта на Ш. Гуно
„Фауст“. – Бел. съст.
Заминаването ни за Москва в
Либретото на операта е написано 1935 г. беше за нас наистина
от Константин Сагаев, а музиката
голямо щастие, понеже получихме
– от Иван Кавалджиев. – Бел. съст.
възможността да се запознаем с
Ческе Будейовице. – Бел. съст.
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

голямото изкуство на великата братска социалистическа
страна. След завръщането ни в България от С. С. С. Р. бяхме
вражески посрещнати от тогав[ашните] правителствени
среди.
Имайки предвид ролята, която играе народното
творчество в борбата срещу космополитизма и
упадъчното западно изкуство, аз събрах в периода от 1925–
1950 г. около четиридесет българ[ски] народ[ни] песни.
След смъртта на др. Хр. Морфова поех всецяло работата,
която тя започна, желаейки да осъществя нейния завет: да
издигна на подобаващата висота художественото пение и
хубавата ни българска народ[на]
Нели Карова (1911–2003) – българска песен, резултатите от което се
оперна певица, сопран. – Бел. съст.
виждат днес.
Райна Михайлова (1915–2008) –
Моите най-изтъкнати ученички
българска оперна певица и вокален
педагог. – Бел. съст.
са: Нели Карова27, нар. артистка
Йорданка Димчева (1924 - ?)
и лауреат на Дим[итровска]
– българска оперна певица,
награда,
мецосопоран. – Бел. съст.
Първото общобългарско състезание за Райна Михайлова28, ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ,
певци и инструменталисти, провело
Йорданка Димчева29, лауреат на
се в София през 1948 г. – Бел. съст.
Конкурс на Международния съюз на Общобълг[арското] млад[ежко]
състезание в София30 и в Прага31,
студентите, състоял се в Прага
през 1950 г. – Бел. съст.
Виржиния Попова32, лауреат на
Виргиния Попова (1923 - ?)
Дим[итровска] награда,
– българска оперна певица,
мецосопран. – Бел. съст.
Лили Барева33, лауреат на
Лиляна Барева (1922) – българска
Общобълг[арското] млад[ежко]
оперна певица, сопран. – Бел. съст.
състезание,
Надя Шаркова (1924) – българска
оперна певица, сопран. – Бел. съст.
Надя Шаркова34, лауреат от
IV световен младежки фестивал,
Букурещ[кия] фестивал35,
Букурещ, 1953 г. – Бел. съст.
Николай Попов-Гаубич36, ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ,
Николай Попов-Гаубич (1923 - ?) –
български оперен певец, бас. – Бел. съст. Емилия Георгиева37,
Емилия Георгиева (1919 - ?) –
38
българска оперна певица. – Бел. съст. Екатерина Апостолова и много др.
Екатерина Апостолова (1917–2011)
– българска оперна певица, сопран. –
Бел. съст.

ЦДА, ф. 503К, оп. 1, а. е. 1, л. 3–4.
Оригинал. Ръкопис.

79

КИРИЛ КАРЕЛ СТАРИ (1914–1984)

1

Роден е на 5 октомври 1914 г. в градчето Йедовнице,
отстоящо на 25 км от Бърно. Музикалното си образование
придобива в Бърненската консерватория в класа на
проф. Йозеф Кохоут – известен педагог, валдхорнист и
композитор. През 1937 г., след завършването на обучението
си, К. Стари дебютира като солист валдхорнист в
оркестъра на Радио „Прага“. С 1939 г. се свързва първото
му идване в България, когато приема предложението на
диригента на Царския симфоничен оркестър Саша Попов1
да застане начело на валдхорновата група и да обучава
валдхорнисти. През учебната 1940–1941 г. е назначен за
лектор по валдхорна и тромпет в Държавната музикална
академия. В самото начало на 1942 г. напуска страната ни,
вероятно поради причини най-вече от личен характер;
за кратко работи в операта в Братислава и в оркестъра
на Радио „Виена“. Скоро пак се завръща в България, и то
завинаги; заема отново мястото си в Царския симфоничен
оркестър – до 9 септември 1944 г. Друга важна страна от
дейността му по това време е изпълнителската – той е
един от съоснователите на първия у нас духов квинтет,
имал няколко концертни изяви в София с класически
репертоар (Моцарт, Бетховен, Тюйле).
След успешно издържани конкурсни изпити през 1946 г. К.
Стари е назначен за редовен преподавател по валдхорна в
Музикалната академия, от 1947 г. е доцент, а през 1958 г.
е повишен в професор. В различни периоди е лектор
и във Военната музикална
Саша Попов (1899–1976) – бележит
школа, а също в Средното
български диригент, виртуоз на
цигулката, създател на Академичния музикално училище в Пловдив
симфоничен оркестър, Царския
(днес Национално училище за
симфоничен оркестър и Софийската
музикално и танцово изкуство
филхармония. – Бел. съст.
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Снимка на проф. Кирил Карел Стари. Б. д.
ДА – София, ф. 1786, оп. 1, а. е. 126, л. 6.

„Добрин Петков“) и Средното музикално училище в София
(Национално музикално училище „Л. Пипков“). Консултира
и подпомага методически Академичния симфоничен
оркестър и Филхармония „Пионер“.

2

Автор е на редица важни учебни помагала за валдхорна –
гами, упражнения, школи, етюди, преработки, както и на
собствени съчинения. Плановете на Катедрата по медни
духови инструменти на Музикалната академия за 1965–
1972 г.2 свидетелстват, че К. Стари активно се включва
в работата на катедрата и с теоретични разработки:
„Проблеми на свиренето със запушена корна“, „Легато при
свиренето на духови инструменти“, „Употреба на „В“
корна“, „Употребата на валдхорната в творчеството на
класиците“, „Сричковата артикулация при медните духови
ДА–София, ф. 1786, оп. 2, а. е. 88, л. инструменти“ и др.

3, 5, 12, 16, 21. – Бел. съст.
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3

4

5

6

Забележителна е и концертната дейност на Стари –
като солист на оркестър и камерен изпълнител в духов
ансамбъл, смесено трио и сонатна двойка. Благодарение
на него за първи път до българската публика достигат
Концерт № 4, II и III част, от В. А. Моцарт, Концерт
за валдхорна и оркестър от Р. Щраус, романс за
валдхорна и пиано от Ал. Скрябин, произведения на
Щих-Пунто3, Бетовен, Ружичка-Розети4, Брамс, СенСанс, К. Илиев, М. Големинов и др. Негово дело са и
първите радиозаписи на изпълнение на валдхорнови
творби (Концерт за валдхорна и оркестър № 1 от
В. А. Моцарт, Трио за цигулка, валдхорна и пиано от
Брамс, Соната опус 17 за
Ян Вацлав Щих (псевдоним:
Джовани Пунто) (1746–1803) –
валдхорна и пиано от Л. ван
чешки валдхорнист, цигулар и
Бетовен).
композитор. – Бел. съст.
Франтишек Антонин Ружичка (Ф. Сред най-изявените и
А. Рослер, Ф. А. Розети) (1746/1750– талантливи ученици и
1792) – чешки музикант, диригент и
последователи на проф. К.
композитор. – Бел. съст.
Освен посочените статии
Стари са Димитър Вълканов,
от проф. Ст. Караиванов при
проф. Владислав Григоров,
съставянето на биографичната
Кузман Кузманов, Павел Мадолев,
справка е използван докладът на
д-р Красимир Гигов „Творчески
Любомир Николов, проф. Стоян
портрет на професор Карел Стари
Караиванов, д-р Красимир Гигов и
(във връзка с 65-годишнината му
много други5.
и 40-годишната му творческа
дейност – чествани на 12 април
100-годишнината от
1980 г. в гр. Пловдив), любезно
рождението на проф.
предоставен от проф. Владислав
Григоров. Почерпани са данни и от Кирил-Карел Стари беше
служебната автобиография на К.
подобаващо отбелязана първо
Стари, съставена през 1955 г. (ДА –
София, ф. 1786, оп. 2, а. е. 348, л. 5). в Националното училище за
– Бел. съст.
музикално и танцово изкуство
По-подробно за събитието: http://
„Добрин Петков“ в Пловдив
plovdivmusicschool.wordpress.com/tag
/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0% – по време на провелата
B5%D0%BB-%D1%81%D1%82%D0 се на 12 и 13 април 2014 г.
%B0%D1%80%D0%B8/. – Бел. съст.
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Втора национална среща на валдхорнисти6 и след това с
тържествен концерт в Националната музикална академия в
София, състоял се на 9 май т. г.

Литература за К. К. Стари:
Караиванов, Ст. Епитафия за маестрото. – В: Музикални
хоризонти, 1996, кн. 1, с. 21–26.
Караиванов, Ст. С преклонение към първоучителя. – В: Музикални
хоризонти, 2000, кн. 4, с. 23–24.

№ 13
Атестационен лист на проф. Кирил Карел Стари,
издаден от Комисията по атестиране към Българската
държавна консерватория.
София, 12 юли 1974 г.
1. Име, презиме и фамилия: Кирил Карел Стари
2. Година на раждането: 5.Х. 1914 год.
3. Партийна принадлежност: безпартиен
4. Специалност: валдхорна
5. Научна степен и научно звание: професор
6. Общ научен стаж: 27 години
7. Заемана длъжност в момента на атестирането: професор
8. Резултати от атестирането: През 1958 г. е повишен
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в професор към катедра „Медни духови и ударни
инструменти“. Учебно-възпитателна работа7 – през този
период той преподава валдхорна. Отличен педагог, той
е създал голям брой лауреати на наши и международни
конкурси (12 лауреатства). Негови студенти са солисти
в оркестри и преподаватели. Научноизследователска
дейност – изнесъл голям брой доклади пред катедрата,
редактор на много преработки от наши и чуждестранни
автори за валдхорна и духов квинтет, автор е на следните
пособия: „Гами и арпежи за валдхорна“,
2 школи за валдхорна със съавтори Т. Томов и Л. Николов,
„Ритмични упражнения за духачи“, „Етюди“ – I, II, III част
– отпечатани от „КА-ВЕ“ (Амстердам) и I и II част – от
МУЗГИЗ (Москва). Обществена дейност: изнася доклади в
научния кръжок към катедрата, оказва методическа помощ
на редица оркестри в страната, член на Инспектората.
9. Предложения /по т. 13/: Комисията по атестиране,
като взема под внимание неговата творческа биография,
оценката на ръководителя на катедрата и становището
на членовете на катедрата, отбелязва, че той е
основоположник на валдхорновата школа в България и го
атестира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АТЕСТАЦИОННАТА КОМИСИЯ:
(п) [не се чете]
Запознал се с атестацията: К. Стари
ДА – София, ф. 1786, оп. 4, а. е. 204, л. 5. Оригинал.
Машинопис.
7

Подчертано в оригинала. – Бел. съст.
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№ 14
Доклад от проф. Владислав Григоров за делото на проф.
Кирил Карел Стари
София, 2014 г.
Обзор на педагогическите завети, завещани от
Маестрото

8

С особено вълнение пристъпвам към тази тема – образът
на проф. Карел Стари като човек, педагог и колега, тъй
като моят живот е свързан с него и дължа особена
благодарност за дългите години съвместна работа и
изграждането ми като инструменталист. Благодарение
на него имах професионална реализация, концертна кариера
и много успехи на международна сцена. Той ме насочи към
педагогическа дейност.
Накратко ако може да се охарактеризира Карел Стари –
това беше един изключително добър човек, всеотдаен
и винаги готов да помогне. В Съединените щати имаше
един тубист – Джейкъбс8, специалист по дишането при
медни духови инструменти. Чест бе и за най-известни
изпълнители да му гостуват, макар и един час, и да чуят
компетентно мнение за себе си. Такъв капацитет беше и
Карел Стари. В Музикалната академия непрекъснато идваха
студенти от всички духови специалности с молба да ги чуе,
той на никого не отказваше и на всеки обръщаше внимание.
Да разгледаме състоянието на българската музикална
култура в периода, в който Карел Стари е поканен
да дойде в България. През 30-те години на миналия век
симфоничното изпълнителство
Арнълд Джейкъбс (1915–1998) –
е получило сериозно развитие,
известен американски тубист и
българските композитори
музикален педагог. – Бел. съст.
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10

11

12

13

(почти всички учили в Европа) създават първите си
симфонични творби. Любителските оркестри стават
професионални. София се превръща в значителен културен
център от европейски тип. Създадени са вече Гвардейският
оркестър, Академичният оркестър, Царският симфоничен
оркестър, Софийска народна опера. През 1936 г. в София
гостува Берлинската филхармония с диригент Херман
Абендрот9. Същата година е и премиерата на „Сватба“ от
Любомир Пипков. Царският оркестър с диригент Саша
Попов изнася редовно концерти в София (във Военния
клуб) и в цялата страна. Гостуващи диригенти са Бруно
Валтер10, Карло Цеки11, Албер Волф12. Запланувани са
турнета на Царския оркестър (и осъществени по-късно) в
Италия, Румъния, Хърватска, Унгария. В този стремителен
музикално-културен възход на нашата столица е съвсем
логично да се търсят квалифицирани музиканти и там,
където няма, да се търси в Чехия, какъвто е случаят с
Карел Стари. Показателни са думите на тромбониста
Вълчан Вълчанов, работил
Освен като диригент Херман
последователно в Царския
Абендрот (1883–1956) е известен
оркестър и в Народната опера
и като педагог, а също и като
ръководител на „Гевандхаус
заедно с Карел Стари: „Преди да
оркестър“ и основател на
Кьолнския камерен оркестър. – Бел. дойде К. Стари в оркестъра, ние
съст.
не бяхме чували нито за дишане,
Бруно Валтер (1876– 1962) – немски
нито за агогика13 или фраза. Той
оперен и симфоничен диригент,
започна да учи всички медни
композитор. – Бел. съст.
Карло Цеки (1903–1984) –
духачи“.
италиански диригент, пианист и
музикален педагог. – Бел. съст.
Албер Луи Волф (1884–1970) –
френски диригент и композитор.
– Бел. съст.
Агогика – незначителни промени,
отклонения в темпото на
музикалното произведение. – Бел.
съст.

Успоредно с работата в
оркестъра Маестрото е
поканен в Музикалната академия
и е първият квалифициран
преподавател по валдхорна.
Събитие за нашата музикална
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история е първата солова изява на К. Стари – това е
концерт № 5 на Щих-Пунто, изпълнен с Царския оркестър
с диригент Саша Попов. Той участва и в създаването на
първия за България духов квинтет. Първите записи на
валдхорнист за Радио София са направени от него. Първи
изпълнения и записи на творби от български автори също
са реализирани от него. Първите методически статии и
пособия са написани от него. Създава високо подготвени
кадри за оркестрите в страната. Със своята дейност той
се налага като един от най-авторитетните музиканти в
страната, а също и в Чехия и в други страни.
С Академичния духов квинтет имахме концерт в гр.
Буковице – Чехия. Мястото е близо до Бърно. Аз знаех, че
сме относително близо до родното място на К. Стари
и попитах организаторите дали знаят нещо за него.
Отговориха ми, че трябва да отида до църквата, защото
там пазят всички сведения за известни хора. И наистина
там ми показаха една стара книга, в която наред с други
видни личности е записан и Карел Стари като известен
музикант от Чехия, който твори в България. Почувствах
се радостен от това уважение към него, а и колегите ми
също бяха много впечатлени.
Запознах се с Карел Стари още като ученик в Музикалното
училище в Пловдив. Духовият квинтет, в състава на
който участваше и той, имаше концерт на Камерния
фестивал (в Етнографския музей). На следващата година
бях студент при него. Отначало не можех да разбера
неговия българо-чешки език, но след два месеца вече разбирах
добре. Той работеше вдъхновено и всеотдайно. Много
често урокът продължаваше повече от предвиденото.
Подобно на своя учител, виенския възпитаник Кохоут,
маестрото много държеше на лекотата, свободното
дишане и винаги започваше с разсвирването, докато се
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получи свободно звукоизвличане и плавно легато. Всички
минавахме „тест“ с неговото учебно пособие „Ритмични
упражнения“ – с едната ръка се тактува метрумът, а с
другата – ритмиката. Държеше на стриктната ритмика
и всички получавахме неговата ползотворна критика. Това
беше много полезно занимание и помогна на нас, неговите
студенти, да култивираме внимателно отношение
към ритмичната структура на музиката. След това
преминавахме неговите „Гами за валдхорна“ и 3 тетрадки
етюди. Той наблягаше на развитието на техниката (както
на устната, така и на езиковата). Карел Стари обнови
целия репертоар за валдхорна. Въведе изучаването на
систематизираните етюди на В. Буяновски14, въведе нови
пиеси от френски автори, сонатите и концерта на П.
Хиндемит15, подготвяше със своите студенти тематични
продукции. Мотивираше и поощряваше учениците си
към концертна изява, към подготвяне на самостоятелни
рецитали. Преди концерт Маестрото ни събираше два часа
по-рано за разсвирване и подготовка на сценичната изява.
Солистите, определени да свирят с оркестъра на НМА,
той подготвяше старателно и отдалече. В художествения
материал започваше от простото към сложното – найнапред втора част на концерта, после трета и накрая
първа. Още с разучаването изискваше правилна фразировка,
красив звук, плавно легато, характер на музиката. Имаше
усет за поетичното в музиката и изискваше от нас да
можем да усетим това. Особено в класиката той беше
ненадминат, имаше безпогрешен усет в разбирането
на щрихите и понякога коригираше печатните щрихи
в различни издания. Не мога
Виталий Михайлович Буяновски
(1928–1993) – руски валдхорнист,
да забравя тези дни, когато
композитор и педагог. – Бел. съст.
той сядаше пред пианото и
Паул Хиндемит (1895–1963) – немски
акомпанираше някоя втора
композитор, цигулар, диригент,
педагог и теоретик. – Бел. съст.
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Кирил Карел Стари. Пиеси за валдхорна от български композитори. [След 1965 г.]
ДА – София, ф. 1786, оп. 3, а. е. 24, л. 6.
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част като на домашен концерт. Беше учил една година
дирижиране успоредно с валдхорната. По време на уроците
винаги дирижираше, което създаде у нас навик и умение
да си служим с диригентския жест когато преподаваме, а
също беше полезно за създаване у нас на оркестрови навици.
Много ни е разказвал за музикалния талант на баща си и на
братята си, както и за своето следване в Бърно, свързано с
големи трудности. Една от тях била, че невинаги е можел
да се прибере до родното си място след заниманията в
университета. Тогава е преспивал в мазето, където са
складирали въглищата за отопление.
В Музикалната академия неговите уроци понякога
преминаваха, като по цял следобед свирехме прима виста
различни произведения с акомпанимент на пиано. А друг
път пък се комбинирахме в дуети, триа или квартет и
дълго музицирахме. В някои случаи той сядаше на четвърта
валдхорна. Умееше много бързо да настрои акордите,
баланса и да постигне добра интерпретация с всеки
състав. Искам да отбележа огромния му принос за нотния
материал и репертоара. Всичко пишеше на ръка, и то много
четливо и красиво. Партитури, които намираше като
снимки от фотоапарат, преписваше и след това прибавяше
и щимове за оркестъра. Може да се каже, че непрекъснато
преписваше нещо и обогатяваше библиотеката си.
Скромен и всеотдаен, Маестрото обичаше работата
и учениците си. Към всички беше еднакво щедър и
внимателен.
Такъв беше Карел Стари. Прекрасно беше да имаме такъв
учител. Той остава като една от най-ярките личности в
българската музикална история.
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Поетесата Бронислава
Волкова в България
В края на месец ноември 2013 г. по инициатива на издателство
„Хайни” в София гостува чешката поетеса Бронислава Волкова.
На 28 ноември в Столична библиотека се състоя премиерата
на нейната книга „Аз съм твоята съдба“ в превод на Димитър
Стефанов. В началото на месец март издателство „Хайни“
и „Бохемия клуб“ инициираха представяне на книгата и сред
студентите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
За авторката и нейната съдба няколко думи каза Димитър
Стефанов, а за книгата и превода говори поетът Атанас
Звездинов. Самата Бронислава Волкова изпрати поздравително
писмо до студентите в Софийския университет. Тук предлагаме
на вашето внимание нейните поздравителни думи и казаното
от Атанас Звездинов, както и интервю на Димана Иванова с
авторката, взето специално за сисание „Хомо бохемикус“.

Поздравително слово на Бронислава Волкова
за представянето на книгата є „Аз съм
твоята съдба“ в Софийския университет,
6 март 2014 година
Уважаеми приятели,
Съжалявам, че не мога да присъствам на това представяне.
Надявах се, че това ще стане, когато пристигнах в
София със същата цел през ноември 2013-а, обаче поради
политическите събития във вашия университет това
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представяне беше отложено. С голямо удоволствие бих се
срещнала с вас по този повод. Въпреки това се радвам, че
ще се запознаем поне чрез тази ми книжка, която господин
Стефанов преведе и господин Константинов издаде.
Това е подбор от тома събрани мои творби, които
излязоха през 2011 година в Чехия след дъбги отлагания,
причинени от раздвояването в чешката литература и
култура вследствие на половинвековното потисничество,
свързано с отиването на много автори в изгнание. Част
от моите творби дори са писани на английски и често
пъти съм издавала стихотворенията си двуезично.
Това впрочем предизвика възхищение у някои критици,
например Владимир Новотни, като изключително
явление в поезията, а от друга страна, това накара много
чешки критици да се въздържат от рецензии за една
толкова сложна поезия. Още повече, че моята поезия е
едно определено хибридно явление, което, от една страна,
със стила си и емоционалната си окраска се вписва в
чешката литературна традиция, но със съдържанието си
до известна степен се отдалечава от нейния диапазон на
интереси и клони към универсални и метафизични теми.
Сърдечно ви поздравявам от далечния Блумингтън и се
надявам, че моята скромна книжка с интимна поезия ще ви
хареса.

Превод от чешки: Димитър Стефанов
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„Аз съм твоята съдба“
от Бронислава Волкова
на български език
Атанас Звездинов
Една интересна съдба, която е почвата на поезията,
за която ще говорим, е тази на Бронислава Волкова,
чешката поетеса, емигрирала през 1974 г. в Германия, за
което е осъдена в родната си страна задочно на затвор.
Заминала след това за САЩ, където живее и досега.
Реализирала се успешно в далечната чужбина – с книги,
преподавателска дейност и признание. Започвам с това
не защото е най-важното, а защото е задължително да го
знаем, за да навлезем в поезията є, характерна с изострена
сетивност и засилена чувственост от разстоянието на
емигрантството. Опитвам се и аз да я погледна книгата
през драматичната съдба на емигранта. И то когато тя е
чувствителен творец.
Тематичният є кръг включва: родния край, повече като
мираж, като спомен, отколкото като реалност (и това
е обяснимо) чужбината, като преодолима пропаст, над
която пази равновесие, съня – като бягство и убежище,
нещата, които не са пристанище на сърцето, умилената
ливада, дъгата, планините – като проблясък на надеждата...
И парка авеню в Ню Йорк, и счупените гърнета на
приказките, и чуждоземните влакове, които известяват
колко дребни са делата човешки... Надеждите, които някога
са се издигали до небето, дрезгавата хармоника на детските
години, дъжда в полето далечно, който тя търси и вече
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никога не съзира, стъпките на духа... И разбира се, любовта.
Любовта като възкръсване, която е и нежно цвете, и
дива буря, и вопъл за уют. На няколко места авторката
се връща към любовта и навсякъде тя е изстрадан копнеж.
Тя е замреженият рай на мълчаливите далечини, които я
разделят от любимия... И във всичко това сякаш прозира
някакво отсъствие, нещо, което є липсва. Затова, струва
ми се, изследваме една територия на тъгата и надеждата.
Не може да се каже, че тук образната система е богато
метафорична. Срещат се запомнящи се образи, като
например: „Смъртта понякога е само дума“ или „А дебелата
кожа се прави на сляпа“, или „Засенченото слънце си ближе
умората и тихо въздиша“, или „Влизаме в земята кремирани
и ще бликнем от нея като изгаряне на неистини“, или
„Веслата своята река съпружески обичат“, или „любовта
обвързва завинаги лъка на копнежа с вечността“, или
„Моето тяло е съд на духа“, или „Като цвят на орхидея
бързам насреща ти“, или „Времето – този чаровен
утешител на живи и обречени“, или „Живеем като насън,
събудени само по команда на будилника на задълженията“,
или чудесното: „Сложи своето вълнение в мойта
прегръдка“...
Но нагласата на авторката е друга: вместо метафората,
тя изброява, наслагва, градира, сгъстява... На пръв поглед
стихотворенията є са построени в една изброителна
описателност. Но това е привидно. Защото има градация
на образите, има подтекстови вътрешни взаимовръзки,
които неусетно създават настроение, внушават тези,
отстояват позиции. Има една болезнена сетивност,
която одухотворява всичко, в което поетесата се
вглежда и го милва с обръщение: гълъбче мое, чучулиго,
славейче, гърненце, камъко, мой бряг... Тя е нежно призивна
и същевременно дискретна: „Искам те тука, на топлата
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земя.“ Често стиховете є звучат като завещание и като
заклинание. Чуйте „По мотив на Лорка“ (с. 18). Всичко,
дори завистта є е благородна, че другите имат свой
собствен свят, а тя – само мелодията на думите. Като
горчива въздишка е стихотворението є „Беше време“ – за
отминалото є присъствие. Много пъти неин тематичен
акцент е тишината. Ето стихотворението є „Тишина“
(с. 29). Тя умее да създава атмосфера с пастелния си
рисунък, както в „Акапулко през март 1985“. Понякога
носталгията я надвива с непреодолим копнеж, както
в стихотворението „Не знам“ (с. 33). Това „дали пак“
се прокрадва многократно – видимо или невидимо.
Чувството за обреченост достига дотам, че споделя:

Сн. Станислава Енчева
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„Струва ми се, че имам само един ден“ и „Сипя секунди по
трите страни на света“...
Много често пряката є изповедност започва с „Аз съм“. И
докато в едноименното стихотворение е събрана цялата
безнадеждност (с. 46), другаде противопоставянето: „не
съм – аз съм“ говори за неспирно търсене на себе си, за
стремеж за самодоказване, за борба: „сърцето тупти за
своята правда“, докато извиква вопъла сякаш пред себе си:
„Аз съм жива!“ И все пак „аз съм“ понякога достига до „ти
и аз“, до „ние“. Рядко е, но е упойващо и нежно (с. 74).
Всичко при Бронислава Волкова е „в простотата на
обичайното“. И все пак житейската є позиция е над
него. Постоянно подсъзнанието є извежда на преден план
свободата. Тя е една от опорните точки на нейната
чувственост. Макар и понякога съзерцателна, всъщност
нейната позиция е движението, борбата: „Боря се за
розата, за черешовия цвят, за уханието на бадема“... За да
достигне дотам и да ни внуши извода, че „всичко зависи
само и преди всичко от самия тебе“ (с. 41). Копнежът є за
свобода е толкова силен, че дори молитвата є е една – за
сваляне на оковите, за това да се освободи светлината
(с. 49). Но това чувство, тази борбеност, не я лишава
от човечността. Все пак, каквото и да преживява, найчовешкото според нея е благодарността: „Благодарна съм за
твоите дарове“ признава откровено тя. И може би това
се отнася и до родината, и до съдбата...
Трудно е да я разбереш в този водовъртеж на
противоречиви признания. Но може би точно това е
разбираемото. Самата тя се определя: „Аз съм въпрос – не
отговор шумен.” И явно още не си е отговорила самата
на този въпрос. Но знае и е сигурна в едно: „...смесвам се с
правдата на мира... светя си по пътя с цялата истина“. И
ние разбираме, че в името на това са рисковете, лишенията
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и жертвите є. Защото тя всъщност е „едно око, което
заменя и двете, и многото очи, и създава свой собствен
свят от копнежа, обърнат навътре...“
Нека да благодарим и на поета и преводача Димитър
Стефанов, който е успял да ни внуши всичко, изследвано
по-горе, на български, да ни го внуши убедително – с
компетентния си подбор и адекватния си превод.
Не е възможно едно такова кратко представяне да обеме
всичко. То може само да подскаже драмата на един живот и
едно творчество, което ни извежда от ежедневието и ни
вдъхва сили. Кара ни да не се примиряваме и да помним, че
сме личности.
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Poezie je to autentický,
kreativní a citový přístup ke
světu, kterého je čím dál více
zapotřebí
Rozhovor s prof. Bronislavou Volkovou
Mohla byste se nejprve představit čtenářům Homo
Bohemicus?
Jsem resensanční člověk, zabývám se mnoha věcmi. V prvni řadě
poezií, ale také výtvarným uměním, prací s energíí, lingvistikou
a literární vědou, esejistikou, i překladem a režírováním
multimediálních představení či výrobou knížek v bibliofilních
edicích. Již dlouho žiji ve Spojených státech, kam jsem se kdysi
uchýlila před komunistickým pronásledováním, jsem profesorkou
na Indiana University v Bloomingtonu, kde jsem třicet let vedla
český program. Často jezdím od dob sametové revoluce do Čech,
obvykle tam dávám buď přednášky nebo čteni poezie, nebo tam
vystavuji své koláže. Jsem velkou milovnicí zvířat a přírody.
Jste profesorkou, básnířkou, překladatelkou, literární
kritičkou a výtvarnou umělkyní. Která je převládající
činnost?
Nejvíc času už dlouho v té či oné formě věnuji poezii.
V roce 1974 jste musela opustit tehdejší Československo po
ukončení svého doktorátu na Univerzitě Karlově v Praze
z politických důvodů. Mohla byste upřesnit, jaké byly přesně
tyto důvody?		
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V Praze jsem dělala tzv. interní aspiranturu v oboru slovanské a
obecné jazykovědy od r. 1969, kdy bylo ještě možné jak získat
doktorát, tak být přijata do aspirantury. Aspiranturu jsem ukončila
v r. 1973, napsala jsem novou rozsáhlou práci, v níž se zabývám
emotivním slovotvořením na rozdíl od doktorské práce, která se
věnovala syntaxi, lépe řečeno funkcím jazykového opakování.
Výsledkem čtyřleté práce však bylo, že mi bylo zakázáno práci
obhajit a titul CSc. mi byl tudíž odepřen. Důvod: nebyla jsem
ve straně. To v té době stačílo. Potom se mi sice podařilo sehnat
na rok práci na Univerzitě 17. listopadu, ta však byla vzápětí
z politických důvodů zrušena. Již předtím mi bylo nabídnuto
místo na Pedagogické fakultě v Praze, avšak vzápětí byla tato
nabídka stáhnuta, jelikož jsem nebyla osvědčená stranička.
Z jakých a do jakých jazyků překládáte umělecké texty?
Které knihy a autory jste dosud přeložila? Jak vybíráte autory
a díla, které překládáte?
Překládám především básníky z češtiny do angličtiny. Jak víte,
vytvořila jsem společně se svou bývalou studentkou Clarice
Cloutier velkou dvojjazyčnou antologii české poezie dvacátého
stoleti, jež se jmenuje Po hřbetě ďábla/Up the Devil’s Back. Zde
je představeno 65 moderních básníků nejrůznějších poetik.
Vzhledem k tomu, že píšu svou poezii jak česky, tak anglicky,
vlastně jsem překládala mnoho svých vlastních básní většinou
do angličtiny, ale i do češtiny. Přeložila jsem také z angličtiny do
češtiny sadu učebnic léčení energií Reiki v době, kdy se tato oblast
v Čechách teprve rozvíjela. V posledních letech jsem se začala
zabývat i překlady různých slovanských básníků do češtiny. Dva
maji brzy vyjít v časopise Aluze v Olomouci. Původně jsem začala
překlady Holana, Seiferta, Mikuláška, Skácela a Zahradníčka,
tj. básníky, kteří mi byli blízcí, později jsem se věnovala řadě
ženských autorek.
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Vaše poezie je plná metofor mlčení. Vaše lyrická hrdinka
často žije se svými dohady v osamělosti. Ale řekla bych,
že právě tyto metafory mlčení vytvářejí specifickou tvář
Vaší poesie. Souhlasíte se mnou? Hledáte vědomě tyto
metafory?
Nemohu říct, že tyto metafory vědomě hledám. Spíše mi
přicházejí samy. Souhlasila bych s tím, že moje poezie je hodně o
tichu. Je to jednak poezie tichá, ale i poezie, která v tichu nachází
význam. Není lehké vylepšit ticho. Většina slov ho obvykle jen
narušuje a rozmělňuje. Hlubší význam věcí je nalezitelný právě
v tichu.
Ve Vaší poezii jakoby chybějí mužští subjekti anebo jsou spíš
stíny ženských subjektů. Můžeme interpretovat Vaši poezii
jako feministickou?
Jsem žena a moje poezie je proto samozřejmě ženská. Vyjadřuji
nitro, které intimně znám. Nevidím to však jako rozložení na
ženský subjekt a mužský subjekt, spíše usiluji o poezii univerzální.
Nicméně máte pravdu, že v ní lze najít i rysy feministické v tom
smyslu, že některé sbírky, jako např. zejména sbírka Proměny, se
zabývají hodně problémy ženskými a přerozením ženy v člověka
vyššího typu překonáním ran násilí, potlačování a podceňování,
jimž byla po staletí vystavována a i dnes ještě toto dědictví
nepřekonala.

Jste zastánkyní ženské emancipace – nejen v psaní, ale i
v politice a jiných sferách našeho života?
Samozřejmě. Jsem zastánkyní zrovnoprávnění žen ve všech
oblastech smysluplným způsobem.
Jste literární komparatistkou. Souhlasíte s tvrzením
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současných kritiků kteří často připomínají, že je
komparatistika jako věda v úpadku...?
Neřekla bych. Záleží na tom, kdo a jak ji dělá. Věci obvykle
mají kruhový charakter, tj. prožívají příliv intenzity a nadšení
a pak zase odlivu zájmu. Je možné, že v současné době se jisté
metodologie jaksi vyčerpaly a je potřeba počkat na nové objevné
přístupy či podněty.
Jste profesorkou Univerzity v Indianě. Ale nikdy jste
nepřednášela v rodném Česku. Proč?
Tohle není úplně pravda. Přednášela jsem jeden rok na
Univerzitě 17. listopadu v Praze, ale jak jsem vysvětlila v úvodu,
dalších možností se mi nedostalo. Po revoluci jsem se pokoušela
nabízet své služby na několika českých univerzitách, avšak
zbytečně. Důvody byly – zcela zřejmě – i tehdy politické.
Nedávno Vám vyšel výběr poezie i v Bulharsku. Vyšla knížka
Аз съм твоята съдба v překladu Dimitra Stefanova. Jste
spokojená s výběrem poezie a s překladem?
D.Stefanovovi věřím jako literárnímu odborníkоvi a
překladateli s obrovskou zkušeností a profesionální vybaveností.
Výběr je vždycky záležitost subjektivní. Sama jsem dělala několik
autorksých výběrů – v češtině, angličtině, ukrajinštině, které jsou
trochu jiné. Ale jsem ráda, že pan Stefanov udělal výběr sám,
jelikož má lepší možnost posoudit, co by bulharské publikum,
které já neznám, mohlo nejvíce z mé poezie v současné době
zajímat.
Měla jste premiéru v Městské knihovně v Sofii. Jak proběhla
premiéra? Splnila Vaše očekávání? Překvapilo Vás něco?
Myslím, že premiéra v Městské knihovně v Sofii byla velmi
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úspěšná. Sešla se tam řada literárních osobností a doslechla jsem
se, že odezva byla vysoce pozitivní. Několik úvodních proslovů
od bulharských kolegů mě velmi potěšilo, jakož i přednes
profesionální herečkou, paní Kazandžievou. Byla jen škoda, že
po premiéře mi nebyla dána možnost se s těmito kolegy úže
seznámit, jak je to obvyklé a že nebyl udělán žádný záznam, či
fotografie, k nimž bych se mohla v budoucnu vracet.
Jak na Vás působilo Bulharsko? Vrátila byste se znovu?
Bulharsko na mě působilo jako země, která těžce zápasí
s překonáním následků totalitního režimu a s ekonomickými
problémy, ale Bulhaři se mi moc líbili. Byla jsem v Bulharsku již
několikrát a vždycky jsem měla z lidí, s nimiž jsem se setkala,
pozitivní dojem. Jsou skromní, srdeční a zároveň realističtí. Určitě
bych se tam ráda vrátila.
Chtěla byste poradit mladým básníkům nebo mladým
překladatelům poezie?
Jak jsem řekla v předešlém rozhovoru s Vámi, mladým
básníkům bych radila, aby se nenechali odradit tím, jak malý
je v dnešním světě o poezii zájem. Poezie je způsob života,
ne kariéra. Je to autentický, kreativní a citový přístup ke světu,
kterého je čím dál více zapotřebí. Co se týče překladatelů, jejich
čínnost považuji za vysoce záslužnou. Bez nich by se poezie
omezila pouze na jeden určitý jazyk a jelikož poselství poezie
je univerzální, to by byla veliká škoda. Překladatelé jsou jaksi
poslové poezie a nemají lehký život. Musí si ho tedy zvolit
z jiných důvodů než ekonomických a nenechat se odradit. Přeju
jim všem co nejvíce úspěchů a výdrže.
Rozhovor připravila: Dimana Ivanova
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Пета национална среща
на бохемистите
Борислав Борисов
На 25 и 26 април 2014 г. Катедрата по славянска
филология бе домакин на Петата национална среща
на бохемистите. Инициативата за станалата вече
традиционна студентско-докторантска бохемистична
конференция тръгва от сдружението „Бохемия клуб“ и
се осъществява за пръв път през 2006 г. в ЮЗУ „Неофит
Рилски“. Идеята е през две години всички български
бохемисти да се срещат (2006 и 2012 г. – ЮЗУ „Неофит
Рилски“, 2008 и 2014 г. – ПУ „Паисий Хилендарски“, 2010 г. –
СУ „Св. Климент Охридски“) и да дават възможност на
студентите и докторантите да демонстрират своите
научни постижения в областта на чешкия език, чешката
литература и чешката култура.
Петата национална среща беше реализирана с любезното
съдействие на Посолството на Република Чехия в България,
на Сдружението на чехи, словаци и приятели в Пловдив и
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и
бе посветена на светлата памет на доайена на българската
бохемистика доц. Янко Бъчваров, който ни напусна на
4 април 2014 г. За пръв път конференцията бе уважена и
от участници от Чехия, което я превърна в международен
студентско-докторантски научен форум.
Двата конферентни дни бяха открити от пленарни лекции
съответно на доц. д-р Хана Бочкова от Масариковия
университет в Бърно и на г-н Томаш Хробак – заместникпосланик на Република Чехия у нас, а всички участници
бяха приветствани от доц. д-р Жоржета Чолакова –
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ръководител на Катедрата по славянска филология, и от
гл. ас. д-р Борислав Борисов – ръководител на профил
„Бохемистика“ към същата катедра.
Конференцията протече в три студентски секции и
една, предназначена само за докторанти. Петнадесетте
студентски доклада бяха структурирани извън приетия
по принцип във филологическите среди канон за разделение
на езиковеди и литературоведи, което даде възможност
на всички участници и гости да изслушат разнообразния в
тематично отношение спектър от текстове. В една от
секциите участваше и студентът Димитър Димитров
от специалността „Българска филология“ в ЮЗУ „Неофит
Рилски“, който, макар и българист, показа, че се вълнува от
бохемистичната тематика. Останалите участници от
трите университета бяха студенти от специалността
„Славянска филология“ с профил „Бохемистика“: ПУ
„Паисий Хилендарски“ – Мария Арнаудова и Даниела Микова
от II курс, Ивета Мелина и Мартина Бабачева от IV курс,
Мария Бялкова от V курс; СУ „Св. Климент Охридски“ –
Паолина Михова от III курс, Александра Савова, Стояна
Веселинова, Лилия Тодорова от IV курс, Жанета Златева
от V курс и дипломантката Мария Дункова; ЮЗУ
„Неофит Рилски“ – Асибе Лютвиева, Донна Симеонова и
Александър Павлов от V курс. Докторантската секция
беше представена от Якуб Микулецки (ПУ), Росина
Кокудева и Тиха Георгиева (СУ), Дора Солакова (ЮЗУ),
Павел Земан и Нела Мартинкова (Масариков университет,
Бърно), Енчо Минчев и Емил Минчев (Университет в
Пардубице).
Част от петата национална среща на бохемистите
беше и специален уъркшоп „Преводаческо ателие“, воден
от доц. д-р Жоржета Чолакова, която през 2010 г.
беше наградена с медал и грамота от Съюза на чешките
писатели за най-добър превод на поемата „Май“ на
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чужд език, за литературнокритическата рецепция на
К. Х. Маха изобщо и за заслугите є към чуждестранната
литературна бохемистика. Участниците в него (студенти
и преподаватели) имаха възможност да коментират
спецификата на превода на поезия и да се опитат да
преведат текстове на Карел Хинек Маха и на Отокар
Бржезина на български език.
Организаторите на Петата национална среща бяха
предвидили и посещение на изложбата „Писани великденски
яйца от Чехия, Словакия и България“ в Хиндлияновата
къща в Стария град. Майсторството и техниките на
боядисване и украсяване на яйца бяха представени от
председателката на Сдружението на чехи, словаци и
приятели – Пловдив, г-жа Ярослава Минчева.
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