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Уважаеми читатели на Homo bohemicus,
През септември 2020 г. се навършват точно сто години 
от установяването на дипломатически отношения 
между България и създадената след Първата световна 
война Чехословашка република. Тази знаменателна 
годишнина в междудържавните ни отношения е повод и 
за празненство, и за осмисляне на събитието. 
Именно затова в настоящия брой на списанието ви 
предлагаме споделените размисли за тази годишнина на 
Техни превъзходителства извънредните и пълномощни 
посланици на Чешката република, г-н Лукаш Кауцки, 
и на Словашката република, г-н Мануел Корчек, както 
и на българския дипломат Огнян Гърков, който е бил 
посланик и в двете днешни страни.
Даваме думата и на историци, анализиращи различни 
аспекти на българо-чешките и българо-словашките 
отношения, свързани със споменатата годишнина, като 
представяме и архивни документи.
В списанието сме оформили също така специален 
блок, посветен на паметта на почетния председател на 
„Бохемия клуб“ проф. Никола Георгиев.
И накрая, в редовната си рубрика „Хроника“, 
отбелязваме празнично седемдесетата годишнина на 
Чешкия център в София.
Искаме да вярваме, че тази книжка ще намери своите 
читатели с интересната си фактология и с размислите на 
авторите. Пожелаваме приятно четене!
 ХБ
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Sto let spolupráce, zvratů a výzev
Lukáš Kaucký
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky

Česko-bulharské diplomatické vztahy dosáhly tento rok 
symbolického milníku. Sto let je v historii každého státu a národa 
dlouhá doba. Zvláště pak toto konstatování platí, pokud je ono 
období naplněno množstvím významných událostí a mimořádných 
dějinných zvratů. V tomto ohledu můžeme říci, že jak pro Čechy, tak 
pro Bulhary byly uplynulé roky a desetiletí na zmiňované mezníky 
velmi bohaté. Obě naše země zažily období nebývalého rozvoje a 
rozkvětu, střídané obdobími krizí a „temna“. Tyto jednotlivé fáze 
vývoje našich států a společností se musely nezbytně promítat i do 
našich bilaterálních vztahů na úrovni politické a ekonomické, ale 
adekvátně i do vztahů mezilidských, které vždy hrály podstatnou 
roli. Diplomatické vztahy pak byly někdy více přátelské, jindy spíše 
pragmatické, vždy ale byly velmi intenzivní a s bohatou agendou. 

Pevný základ vzájemných vztahů, na kterém bylo možné začít od 
roku 1920 budovat i oficiální diplomatické vztahy, byl položen 
dlouho před vypuknutím první světové války. Mezníkem bylo 
obnovení samostatného bulharského státu v roce 1878. Už 
samotný boj Bulharů proti turecké nadvládě se setkal s velkými 
sympatiemi české veřejnosti, hrdinství bulharské domobrany 
vyvolávalo doslova nadšení u českých spisovatelů, básníků a umělců. 
Vytvoření vlastního státu pak znamenalo silný impuls pro rozvoj 
ekonomických a kulturních vztahů. Bulharsko vytvářelo novou 
strukturu státní správy, modernizovalo se školství, budovala nová 
infrastruktura. České země byly nejrozvinutější částí rakousko-
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uherské monarchie, Češi tak mohli poskytnout Bulharsku 
hospodářskou pomoc i podporu v podobě odborníků pro státní 
správu a na českých školách zajistit vzdělání nové bulharské 
inteligenci. Čeští právníci se významně zasloužili o vybudování 
moderního soudnictví a o kodifikaci bulharského trestního a 
občanského práva. Čeští inženýři projektovali železnice, investoři 
zakládali cukrovary, lihovary a pivovary. V Bulharsku se natrvalo 
usadilo množství českých intelektuálů, řemeslníků a dělníků. 
Všechny tyto faktory sehrály důležitou pozitivní roli ve vytváření 
vzájemných vztahů v nelehkém období po první světové válce. 

Vznik samostatného československého státu 28. října 1918 posunul 
vzájemné česko-bulharské vztahy do jiné dimenze. Formálně 
byly diplomatické vztahy navázány 27. září 1920, fakticky však 
existovaly již od 4. května 1919, kdy do Sofie přijel delegát 
československé vlády. K jeho vyslání přispělo i rozhodnutí Čechů 
a Slováků žijících v Bulharsku vytvořit Československou národní 
radu, která se stala prvním spojovacím článkem mezi Bulharskem 
a novým československým státem. Bilaterální agenda obou států 
nebyla zatížena žádnými závažnými nevyřešenými otázkami, na 
stole nebyly žádné územní spory. Přesto se vztahy Československa 
a Bulharska musely rozvíjet v závislosti na vztazích Bulharska 
k sousedům, především k Jugoslávii, která patřila ke klíčovým 
československým spojencům. Praha se snažila i na základě žádostí 
bulharské vlády zprostředkovat jednání Sofie s Bělehradem a 
celkově zlepšit bulharsko-jugoslávské vztahy. Zásadní překážkou, 
která se táhla celým meziválečným obdobím jako červená nit, však 
byla makedonská otázka. Tato problematika však nijak nebránila 
vytváření pozitivních politických vztahů mezi vládami obou 
zemí. Československá vláda v průběhu dvacátých a třicátých let 
podporovala bulharské vlády bez ohledu na to, kdo byl zrovna 
v jejich čele, a rovněž navzdory výhradám, které měla k jejich 
vnitřní politice a dodržování demokratických principů. Zároveň 
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však Praha poskytovala v tomto období útočiště nejrůznějším 
bulharským politickým emigrantům, včetně bývalého cara 
Ferdinanda I. Stala se tak i místem, kde si vyřizovaly účty různé 
makedonské skupiny, případně obecně různí bulharští političtí 
oponenti. Tyto faktory samozřejmě nepřispívaly k rozvoji oficiálních 
československo-bulharských vztahů. Na druhé straně se však velmi 
perspektivně rozvíjely vztahy ekonomické jak na poli vzájemného 
obchodu, tak v oblasti československých investic v Bulharsku. 

Kritické období pro bilaterální vztahy nastalo v druhé polovině 
třicátých let. Československá zahraniční politika se začala plně 
soustředit na obranu před nacistickým Německem, zatímco 
Bulharsko se čím dál tím více dostávalo do německé sféry vlivu. 
Mnichovskou dohodu ze září 1938, znamenající odstoupení 
československého pohraničí Německu, Bulharsko uvítalo jako šanci 
na revizi celého versailleského systému na etnickém principu. Stejně 
tak bulharská vláda oficiálně uznala okupaci zbytku Československa 
a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939. Postoj 
bulharské vlády byl přitom v ostrém kontrastu s názorem bulharské 
veřejnosti, která nejenže demontáž a okupaci Československa 
neschvalovala, ale množství Bulharů neváhalo prezentovat tento 
názor veřejně na demonstracích v ulicích bulharských měst. 

Vznik Protektorátu Čechy a Morava měl zásadní dopad na 
bilaterální vztahy obou zemí. Zastupitelský úřad Československa 
v Sofii byl uzavřen, zatímco bulharské vyslanectví v Praze se 
přeměnilo na konzulát. V srpnu 1939 uznalo Bulharsko Slovenskou 
republiku a projevilo zájem s ní navázat diplomatické styky, zatímco 
s československou exilovou vládou v Londýně ze zřejmých důvodů 
žádné kontakty neudržovalo. Čistě teoretická možnost pak přestala 
být definitivně reálnou 16. prosince 1941, kdy československá 
exilová vláda formálně vyhlásila válečný stav všem státům, které 
byly ve válce se Spojenci, tedy i Bulharsku. 



10

Po skončení 2. světové války došlo k obnovení diplomatických 
styků v říjnu 1945, přičemž první výměna vyslanců proběhla na 
jaře 1946. Československo-bulharská relace byla přitom velmi 
intenzivní již od prvních dnů a týdnů. Započala výměna v té době 
nedostatkového zboží, Bulharsko taktéž pomohlo alespoň částečně 
nahradit nedostatek pracovní síly, který panoval v poválečném 
Československu. 

Když byla v únoru 1947 v Paříži podepsána mírová smlouva mezi 
Spojenci a Bulharskem, jejímž signatářem bylo i Československo, 
došlo formálně i k ukončení válečného stavu mezi oběma zeměmi. 
Otevřel se tak prostor k zahájení nové éry spolupráce a spojenectví. 
Na uzavření spojenecké smlouvy mezi Československem a 
Bulharskem měla mimořádný zájem i Moskva, která v tomto 
vyvíjela na obě země příslušný tlak. Jednak byl tento krok plně 
v souladu se slovanskou myšlenkou, kterou tehdy intenzivně 
propagoval Stalin, a zároveň v souladu se strategií Sovětského svazu 
podporovat bilaterální smlouvy mezi svými satelity ve východní 
Evropě. Právě díky silnému tlaku Moskvy a jejím zcela zřejmým 
úmyslům došlo k podpisu zmiňované spojenecké smlouvy až 
v dubnu 1948, takřka dva měsíce po pražském komunistickém 
převratu. 

V následujícím období byly bilaterální československo-bulharské 
vztahy plně ovlivněny nikoliv reálnými zájmy a potřebami obou 
zemí, ale pouze a jenom zájmem a diktátem Moskvy. Ve stejném 
duchu probíhala i integrace obou zemí do struktur sovětského 
bloku, ať už jimi byly Rada vzájemné hospodářské pomoci nebo 
Varšavský pakt. Do vzájemných vztahů se promítala i skutečnost, 
že bulharský režim Todora Živkova patřil v rámci zemí východního 
bloku k těm nejvíce konzervativním. Tato skutečnost hrála i zásadní 
roli v postoji Bulharska k Československu v šedesátých letech, kdy 
v Praze docházelo k procesu pozvolného uvolňování pod taktovkou 
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reformního hnutí v komunistické straně. Vše vyvrcholilo v létě 
1968 shodou okolností v době, kdy probíhala jednání o nové 
československo-bulharské smlouvě o přátelství. Bulharský tisk 
rozjel útočnou kampaň, ve které obviňoval tehdejší československé 
vedení z revizionismu. Vše kulminovalo během světového festivalu 
mládeže v Sofii, kdy byly československým účastníkům zabavovány 
propagační materiály a řadě z nich nebylo ani umožněno překročit 
hranice do Bulharska. Černou tečkou pak byla vojenská intervence 
zemí Varšavského paktu proti Československu 21. srpna 1968, 
jíž se účastnily i bulharské jednotky. Vztahy se normalizovaly až 
nástupem nového československého komunistického vedení na jaře 
1969 a návštěvou prvního tajemníka komunistické strany Gustáva 
Husáka v Sofii v létě 1969. 

Sedmdesátá a osmdesátá léta se nesla v duchu částečně pragmatické 
a oboustranně přínosné, částečně direktivně určené spolupráce jak 
v ekonomické, tak kulturní a vědecké oblasti. Nebývalý rozmach 
však zaznamenal jeden specifický segment ekonomiky, cestovní 
ruch. Občané Československa začali cestovat do Bulharska na 
dovolenou již v šedesátých letech. Avšak teprve v sedmdesátých 
letech se letní dovolená na bulharském černomořském pobřeží stala 
opravdovým pojmem. Díky různým restrikcím bylo Bulharsko na 
dlouhou dobu pro většinu Čechoslováků jedinou možností, jak 
trávit dovolenou u tzv. teplého moře. Pozitivním rysem této situace 
byla možnost navazování nových mezilidských kontaktů a lepší 
vzájemné poznávání, ze kterého pak obě země mohly těžit i po pádu 
železné opony. 

Pád komunismu v roce 1989 v Bulharsku i v Československu zahájil 
moderní etapu bilaterálních vztahů. Došlo k jejich postupnému 
přerodu a přeměně na vztahy více reflektující politickou a 
ekonomickou realitu. S rozpadem Československa v roce 1993 a 
vznikem samostatné České republiky se proces vytváření nové 
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formy diplomatických vztahů formálně završil. Po bolestivém 
období ekonomické transformace, které v České republice 
trvalo celá devadesátá léta a v Bulharsku ještě o něco déle a které 
znamenalo značný útlum ve vzájemných ekonomických vztazích, 
započal počátkem nového století jejich intenzivní rozvoj. Podobně 
pozitivní vývoj měl i počet českých turistů, kteří si po určitém 
mezidobí opět nacházejí do Bulharska cestu. Zcela zásadním 
impulsem pro bilaterální vztahy na všech úrovních však byl vstup 
obou zemí do Evropské unie a do Severoatlantické aliance. Členství 
v obou těchto integračních uskupeních dává České republice i 
Bulharsku jistotu toho, že se další století česko-bulharských vztahů 
ponese v pozitivním duchu.                       

 



13

Ďalej rozvíjajme naše priateľstvo...

Manuel Korček
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky  
v Sofii

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v roku 2020 uplynie pozoruhodných 100 rokov od nadviazania 
bilaterálnych diplomatických vzťahov medzi Bulharskom a 
bývalým Československom. Pri tejto významnej príležitosti ma 
oslovil pán prof. Vladimir Penchev, aby som pár riadkami prispel 
do jubilujúceho čísla časopisu Homo bohemicus, ktorý založila 
intelektuálna skupina sofijských bohemistov s ideou priblížiť 
bulharským čitateľom bohatstvo českej kultúry a krásy českého 
jazyka.  Ďakujem za túto možnosť. 

Rád by som na začiatku môjho príhovoru vyzdvihol historický 
fakt, že práve Bulharsko bolo medzi prvými krajinami, ktoré v tom 
čase uznali Československo. Vaše gesto rovnocenného partnerstva 
a priateľstva si vážime a pamätáme dodnes aj na Slovensku. 

Slovenská republika a Česká republika sú v súčasnosti dva 
samostatné štáty, avšak tento historický míľnik je pre nás tak silný a 
významný, že sme sa tu v Sofii rozhodli spoločne si ho pripomenúť 
viacerými spoločensko-kultúrnymi podujatiami. Som presvedčený, 
že všetky aktivity prispejú k ďalšiemu posilneniu a rozšíreniu 
vzájomných vzťahov medzi našimi, dnes už tromi krajinami a ich 
občanmi.

S veľvyslancom Českej republiky v Sofii Lukášom Kauckým a 
riaditeľkou Českého centra Dagmar Ostranskou sme chceli, aby sa 
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čo najviac ľudí dozvedelo o tomto významnom výročí, a preto sme 
sa v prvej fáze príprav spoločných osláv rozhodli vyhlásiť súťaž na 
vytvorenie oficiálneho loga jubilejného roka, ktoré bude čo najlepšie 
vystihovať a reprezentovať ideu priateľstva medzi Slovenskou 
republikou, Bulharskou republikou a Českou republikou. Víťazné 
logo bude súčasťou všetkých propagačných aktivít okrúhleho 
a úctyhodného jubilea počas celého roka v Bulharsku.

Medzi ďalšie pripravované aktivity patrí napríklad aj príprava 
spoločnej slovensko-česko-bulharskej emisie poštovej známky,  
spoločenská debata,  ktorej sa zúčastnia vážené politické osobnosti 
z oboch štátov, či koncert reprezentujúci slovenskú a českú  
hudobnú scénu. Všetky podujatia sú v tomto čase v štádiu príprav.

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

tretí rok pôsobím v Bulharsku na poste mimoriadneho a 
splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky. So svojou 
manželkou a s dvomi dcérkami bývame v centre hlavného mesta, v 
Sofii. Žijeme tu svoj každodenný pracovný i rodinný život. Každým 
dňom sa po kúsku čoraz viac zoznamujeme s Vašou bohatou 
históriou, kultúrou a tradíciami. 

Rád by som pri tejto príležitosti poďakoval občanom Bulharska za 
srdečnú pohostinnosť a prejavy priateľstva, s ktorými sa stretávame 
od prvého momentu nášho pobytu v Bulharsku. Ako človeku 
pôsobiacemu v zahraničí mi dobre padne každá rada, informácia či 
úsmev. Aj tieto ústretové sympatické ľudské povahové črty Bulharov 
ma každodenne podporujú v tom,  že som si na tunajších ľudí 
a prostredie veľmi rýchlo zvykol a môžem úprimne potvrdiť, že sa 
dnes v Bulharsku cítim ako doma. Ďakujem.

Aj keď nie sme susedné krajiny, už od čias vierozvestcov sv. Cyrila 
a sv. Metoda nás spájajú duchovné mosty. Naše vzťahy sa rozvíjali 



15

aj v časoch úsilia o národnú emancipáciu či v časoch, keď sme 
patrili do rovnakého tzv. socialistického tábora. Spolupatričnosť 
a vzájomný rešpekt nás spájali aj na zložitej, a v mnohých 
ohľadoch aj neľahkej ceste politickej, ekonomickej a spoločenskej 
transformácie od totality k slobode a demokracii. Táto 
spolupatričnosť viedla naše kroky aj do spoločenstva zjednotenej 
Európy. Tej Európy, ktorá bola pol storočia rozdelená železnou 
oponou, a ktorá sa teraz opäť spája.  Obe naše krajiny sa na tomto 
historickom procese plnohodnotne a aktívne podieľajú. V súčasnosti 
nás popri minulosti spájajú aj spoločné ciele. Naše vzťahy rozvíjame 
na báze posilňovania vzájomnej dôvery. Zdieľame spoločné ideály 
a hodnoty, ako aj zodpovednosť za budovanie mieru, slobody 
a demokracie v Európe a vo svete. 

Časté návštevy medzi našimi najvyššími ústavnými činiteľmi 
potvrdzujú, že na oboch stranách existuje bohatý potenciál, vôľa 
a snaha pre ďalšie rozširovanie spolupráce vo všetkých oblastiach 
spoločného záujmu a na rôznych úrovniach tak, aby prinášali 
vzájomný prospech našim krajinám a našim občanom. Ako partneri 
v Európskej únii a spojenci v Severoatlantickej aliancii spoločne 
čelíme výzvam, ktoré si vyžadujú našu súdržnosť, solidaritu a jednotu. 
Verím, že budeme aj naďalej pokračovať v prehlbovaní vzájomnej 
spolupráce a spoločne prispejeme k bezpečnosti, stabilite a prosperite 
v našom regióne a k budovaniu silnej a jednotnej Európy.

Aj z úrovní našich veľvyslanectiev si máme navzájom čo ponúknuť. 
Mojím cieľom je zintenzívniť vzájomnú spoluprácu vo sfére 
školstva, kultúry, vedy a techniky. S radosťou už dnes môžem 
konštatovať, že sa nám v roku 2019 úspešne podarilo uskutočniť 
viac ako 50 hodnotných podujatí (niektoré v úzkej spolupráci 
s veľvyslanectvom Českej republiky a Českým kultúrnym centrom), 
vrátane medzinárodných vedeckých konferencií na pôde Univerzity 
národného a svetového hospodárstva a Univerzity sv. Klimenta 
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Ochridského, obe v Sofii. Evidujeme mimoriadny záujem zo 
strany Slovenskej technickej univerzity v Bratislave o nadviazanie 
spolupráce s bulharskými technickými univerzitami v oblasti 
vedy, výskumu pri vývoji autonómnych vozidiel či inovatívnej 
konštrukcie karosérie vozidiel. Takže verím, že táto nádejná nová 
kvalita našich vzťahov sa nepochybne prejaví aj v rozšírení našej 
spolupráce v týchto oblastiach. Bulharskí študenti sú na slovenských 
vysokých školách vítaní. 

Možno viete, že bulharské dejiny sú so slovenskými previazané aj 
životom bulharského cára Ferdinanda I. Bulharského, ktorý časť 
svojho života prežil práve na Slovensku, v kaštieli vo Svätom Antone. 
Mal rád slovenskú prírodu, ako aj ľudí, ktorí tu žili. Práve túto časť 
našej spoločnej histórie vám chceme priblížiť v rámci pripravovanej 
medzinárodnej konferencie, ktorú plánujeme uskutočniť 
v priestoroch slovenského veľvyslanectva ešte v tomto roku. Už teraz 
vás na naše podujatie srdečne pozývame. 

Ako som už spomenul, s Bulharskom nás spájajú aj vzťahy 
vzájomnej jazykovej blízkosti a kultúrnej spolupatričnosti. Základ 
našej kultúrnej väzby na bulharskej pôde tvorí práve slovenský 
jazyk. Už tri desaťročia sa slovenčina vyučuje na Univerzite 
sv. Cyrila a sv. Metoda vo Velikom Tarnove a o niečo kratšie aj 
na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii. Mimoriadne ma 
teší záujem bulharských študentov o štúdium slovenského jazyka. 
Slovensko vie oceniť ľudí, ktorí sa venujú práci so slovenským 
jazykom. Spomeniem udelenie štátnych vyznamenaní a ocenení 
pre básnika a mimoriadne plodného prekladateľa Dimitara 
Stefanova či jazykovedca a vysokoškolského pedagóga Veličko 
Panayatova. Osobne sa rád angažujem pri tejto podpore. Preto 
sme  spoločne s pánom  Asenom Milchevom, neúnavným 
prekladateľom slovenských literárnych diel do bulharského jazyka 
a pani docentkou Danielou Konstantinovou, ktorá je učiteľským 
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vzorom vo výučbe slovenského jazyka na oboch uvedených 
bulharských univerzitách, pripravili v tomto roku druhý ročník 
prekladateľskej súťaže umeleckého prekladu slovenského textu do 
bulharského jazyka. Súťaž je verejná a môžu sa do nej prihlásiť 
slovakisti do 35 rokov. V minulom roku počas prvého ročníka 
súťaže sa prihlásilo až 30 záujemcov, takže sa teším aj na tento druhý 
ročník. V snahe motivovať slovakistov v štúdiu, pozvali sme ich 
vo februári t. r. na pôdu nášho veľvyslanectva, kde sme si spoločne 
uvarili tradičné slovenské jedlo, bryndzové halušky. Príjemne 
strávený večer im spestrili študenti zo Slovenska, ktorí si pre svojich 
bulharských rovesníkov prichystali zaujímavý program a workshopy. 
Vzájomne sa tiež porozprávali o možnom pracovnom uplatnení 
v medzinárodných a slovenských firmách pôsobiacich na Slovensku. 

Slovenské firmy sú silné predovšetkým v oblasti strojárstva, 
energetiky, stavebníctva, environmentálnych a informačných 
technológií ako aj v automobilovej produkcii. Rovnako v Bulharsku 
sú viaceré odvetvia, ktoré ponúkajú produkciu na vysokej úrovni. 
Nedá mi nespomenúť ešte jednu, v istom slova zmysle špecifickú 
časť ekonomiky – turistiku. Môžem Vám zablahoželať k tomu, že 
Bulharsko sa znovu stáva obľúbenou a vyhľadávanou destináciou 
slovenských turistov. Dôkazom sú aj štatistické údaje, ktoré 
uvádzajú, že v roku 2018 Bulharskú republiku navštívilo vyše 
101 000 občanov zo Slovenska. Verím, že keď pandémia COVID-19 
pominie, radi sa do Bulharska vrátia.

Zároveň by sme  boli radi, keby Bulhari častejšie zavítali na 
Slovensko a objavili prírodné krásy, ako aj bohatstvo našich 
historických a kultúrnych pamiatok.  Vysoké Tatry,  Nízke Tatry, 
Západné Tatry, Slovenský raj, Veľká Fatra, Malá Fatra sú overené 
obľúbené dovolenkové destinácie prevažne českých, poľských, 
ruských a domácich turistov. Dúfam, že čoskoro bude opäť 
Slovensko ľahko dostupné napríklad obnovenou leteckou linkou do 
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Bratislavy, ktorá má nádhernú polohu na rieke Dunaj a úpätí Karpát 
s dominantným hradom a starým mestom.  

Slovensko už roky zaznamenáva úspechy v kúpeľníctve, kde je často 
označované za perlu európskeho kúpeľníctva. Naše kúpele a wellness 
centrá sú vyhľadávané pre svoje vysoko nastavené štandardy.  

Rovnako na Slovensku máme vybudované moderné aquaparky, 
termálne kúpaliská či športoviská pre vodné športy. Cudzinci 
prichádzajú na Slovensko aj s cieľom absolvovať kvalitné výcvikové 
kurzy v rámci leteckého športu na slovenských letiskách, či v rámci 
lodnej dopravy kapitánske skúšky pre rôzne druhy riečnych či 
morských plavidiel. 

Medzi vyhľadávané rodinné atrakcie patria agrofarmy, ktoré 
uskutočňujú zaujímavé výukové programy a ponúkajú rôzne 
potravinárske domáce špeciality či úžitkové domáce výrobky. 

Kvalitné športové vyžitie si nájdu aj bežci, turisti, horolezci, tenisti, 
golfisti, cyklisti či lyžiari. V poslednom období rastie návštevnosť 
najmä mladých ľudí v areáli pretekárskeho okruhu Slovakia Ring, 
kde si zaujemcovia o automobilový šport môžu pozrieť rôzne druhy 
pretekov, kaskadérskych vystúpení, či na vlastnej koži si vyskúšať 
svoj talent napríklad v jazde na motorkách, motokárach, rýchlom 
aute snov či formule F4. Slovensko má čo ponúknuť každej vekovej 
kategórii, či sa už pohybuje v oblakoch, na horách, v dolinách, na 
agrofarmách  alebo po vode, a to v každom ročnom období.  

V súvislosti s rastúcou ekonomickou a obchodnou spoluprácou 
medzi Slovenskom a Bulharskom v kombinácii s faktom, že Slováci 
nepotrebujú pre porozumenie češtiny tlmočníkov, vytvárajú sa 
tak nové pracovné a podnikateľské príležitosti pre slovakistov 
a bohemistov. 
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Vážené priateľky, vážení priatelia,

úctyhodné 100. výročie nadviazania vzájomných československo-
bulharských vzťahov je výnimočnou príležitosťou na oslavu. Ako 
som už poznamenal, plánujeme v tomto roku na túto počesť 
uskutočniť sériu zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí. 

V tejto chvíli však nemôžem o prípravách tohto významného jubilea 
podrobnejšie  písať vzhľadom na súčasnú celosvetovú komplikovanú 
a závažnú situáciu pandémie COVID-19, ktorá ovplyvňuje naše 
plány. Pevne verím, že sa nám čoskoro podarí spoločnými silami 
zvíťaziť nad touto  nebezpečnou chorobou a už v druhej polovici 
tohto roka budeme môcť s radosťou osláviť spoločné výročie bez 
rúšok na tvári. Teším sa na čas, kedy Vám spoločne s veľvyslancom 
Českej republiky v Sofii oznámime ďalšie detaily osláv spoločného 
výročia, a ešte viac sa teším na stretnutie s Vami, na spoločné 
rozhovory na našich podujatiach! Mnoho aktuálnych informácií je 
už teraz dostupných na facebookovej stránke či internetovej stránke 
veľvyslanectva SR v Bulharsku.

Dovoľte mi na záver, aby som Vášmu časopisu zaželal ďalší rozkvet 
a prosperitu, mnoho zanietených čitateľov, osobne pozdravujem 
vnímavých a usilovných študentov, a  všetkým Vám, redaktorom 
aj čitateľom želám do ďalších rokov v prvom rade zdravie, veľa 
inšpirácie, osobných a pracovných, prípadne študijných úspechov.   

S úctou
Manuel Korček
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky 
v Sofii
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100 години от установяването 
на дипломатически отношения 
България – Чехословакия 
(Хронологичен обзор)

Огнян Гърков 
посланик в Чешката република (1996-1999 г.),
посланик в Словашката република (2006-2010 г.)

Нека ни е честит 100-годишният юбилей!
Министерство на външните работи – София приема за дата на 
това събитие 27 септември 1920 г. Чехословакия (ЧСР) възниква 
на 28 октомври 1918 г., но за установяването на дипломатически 
отношения се изчаква сключването на мирен договор на 
Антантата с България. Формално дотогава България и ЧСР са 
в състояние на война. Според проф. Ян Рихлик фактически 
дипломатически отношения съществуват от 4 май 1919 г., когато 
в София пристига чехословашкият правителствен делегат Рудолф 
Кинцъл-Изерски, през войната австро-унгарски военен аташе. 
През август с.г. е подписана двустранна търговска спогодба. На  
25 септември 1920 г. външният министър Едвард Бенеш 
телеграфира на Изерски, че откриват посолство в София. На 30 
с.м. последният уведомява министър-председателя Александър 
Стамболийски, а на 5 октомври Изерски връчва акредитивните 
си писма на цар Борис III. На 12.10. 1920 г. като временно 
управляващ българското представителство в Прага е назначен 
Стефан Баламезов.
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Чехословакия възниква, базирайки се на Версайската система 
от договори, и е заинтересована от нейното дългосрочно 
укрепване под егидата на Париж и Лондон, със съюзници на 
Балканите Белград и Букурещ. България, ощетена от Ньойския 
договор – част от Версайската система – е заинтересована 
противоположно: от ревизия, с надежда да си възвърне 
територии от българското землище, заети от Румъния, 
Югославия и Гърция. В тази светлина, от гледна точка на Прага, 
политическите връзки между Чехия и  България в следвоенните 
периоди се развиват с отчитане позициите на Белград, особено 
на коминтерновско-сърбоманските, в наше време и на 
САЩ, визии  за Повардарието и за цялата географска област 
Македония. И въпреки че за разлика от ситуацията с Румъния 
и Югославия, Чехословакия никога не е имала териториални 
спорове с България, включително от времето на първите 
контакти между предшествениците на днешните народи, 
населявали земите на България, Чехия, Словакия в периода на 
Велика Моравия, св. св. Кирил и Методий и техните ученици. 

Преглед на събитията от св. Седмочисленици до 1920 г.

Агресията на Османидите засяга временно словашки земи, а 
под знамената на крал Владислав III се сражава и чешки отряд, 
начело с войводата Йеник от Мечков. Първите български 
емигранти – няколко студенти в Карловия университет в 
Прага – се появяват в началото на XVII в. Опорни точки на 
чешко-българските връзки в периода на Възраждането са 
славянската идея и известен научен интерес на чехи и словаци 
към българите и националноосвободителните им борби, 
намерил израз в изследвания на Г. Добнер, Фр. Й. Пубичка, на 
славистите Й. Добровски, Фр. Л. Челаковски, Ян И. Хануш, 
на пишещия главно на чешки език Павел Йозеф Шафарик. 
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За българите и народното ни творчество пишат, а някои и 
превеждат фолклорни епически текстове, десетки автори от 
чехо-словашкото землище като Й. Перволф, Ян Й. Кралупски, 
Фр. Коржинек, К. Яр. Ербен, Ян Гебауер, В. Ханка (който е в 
контакт с В. Априлов), Р. Покорни, Фр. Доуха, Й. Холечек, Ян 
Ев. Пуркине, Л. Гайтлер, Б. Немцова, Й. В. Фрич, М. Хатала, Фр. 
Л. Ригър, В. Б. Небески, А. В. Шембера и др. 

През 1876 г. Константин Иречек, впоследствие главен секретар 
и министър на просвещението, написва първия научен 
синтез на българската история. През втората половина на 
XIX в. българската проблематика заляга дългосрочно не 
само в чешката славистика, но и в публицистиката. Възниква 
теорията за патриархалността като символ на прехода към 
единен славянски народ. Българите се превръщат в образец 
на представата за балканските славяни. В чешкия печат се 
срещаме с различни аспекти на българската проблематика. В 
каузата се включват, главно в Прага, и български възрожденци 
и интелектуалци. Иван Богоров, Иван Шопов, Никола 
Катранов, Петър Берон, Сава Филаретов, Иван Денкоглу, 
Теодоси Икономов, Константин Петкович и др. установяват 
контакти с местни представители на културния, политическия 
и научния живот. В някои чешки градове ученици и студенти 
са революционерите Ангел Кънчев и Иван Драсов; бъдещите 
министър-председатели Васил Радославов и Константин 
Стоилов; политиците Стоян Данов, Петър Данчов, Иван 
Салабашев; културните и научни дейци Кръстю Мирски, 
Васил Д. Стоянов, Георги Бенев; както и българи от селища, 
понастоящем извън пределите на България. 

През 1863 г. в Прага възниква тайното българо-чешко 
сдружение „Побратим“, през 1869 г. в гр. Табор – читалищното 
дружество „Постоянство“ , а през 1880 г. в Прага се 
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основава студентското дружество „Българска седянка“. В 
тях за пропагандиране на България, българската култура и 
националноосвободително движение се включват „чешките 
икони“ – слависти-писатели, поети, хора на изкуството –  
П. Й. Шафарик, Б. Немцова, В. Ханка, Ян Неруда, Фр. Л. Ригер, 
Й. В. Фрич, Й. Холечек, Св. Чех, Е. Краснохорска, К. Светла, 
Алоис Ирасек и др. с конкретни свои творби. В словашките 
земи с пробългарско-прославянска публицистика се ангажират 
писателите и поетите Ярослав Самуел Захей, създал по-късно 
в София дружеството „Славянска беседа“; Павол Оршаг 
Хвиездослав, Ян Бото, Светозар Хурбан Ваянски и др.

Чехи и словаци се развиват културно и икономически в 
Австро-Унгария дори и без своя държава, докато българите 
преди Освобождението в това отношение са с много по-
стеснени възможности. Ето защо от 80-те години на XIX в. 
светът е свидетел на една добронамерена чешка „инвазия 
в България“, която е третата по онова време самостоятелна 
славянска държава. Чешки българофили и слависти участват 
в изграждането на модерна държава у нас, подпомагайки 
образователната система, правораздаването, икономиката, 
културни и научни институции. Това са „българските чехи“ – 
строителите на следосвобожденска България! Освен министър 
Иречек, в България работят братовчедите му археологът Карел 
(открил Плиска) и Херменегилд Шкорпил, в Източна Румелия 
– юристите граф Рудолф Турн-Таксис, Франтишек Хитил и др., 
които допринасят за развитието на българското наказателно 
и гражданско право, инж. Антонин Пелц (работил още преди 
1878 г. на строежа на жп линии), педагозите Лудвик Лукаш, 
Вацлав Добруски, Франтишек Сплитек, класическият филолог 
Ян Брожка, математикът Антонин В. Шоурек, агрономът Вацлав 
Стршибърни, ботаникът Йозеф Веленовски и др. В Чехия пък 
са предшествениците им от Кръга на приятелите на българския 
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език (сем. Браунер, В. Напръстек, Й. Л. Машек, А. Енгел, Фр. 
Мах, Й. Бенеш, Ф. Неквасил, Й. Свобода, Й. Жемличка); бащата 
на К. Иречек – Йозеф Иречек, и др. А художниците Иван 
Мърквичка и Ярослав Вешин са по-добре познати в България, 
отколкото в Чехия. 

У нас чехи инвестират предимно в хранително-вкусовата 
промишленост – в захарна фабрика в Горна Оряховица, 
в спиртоварна в Шумен, в пивоварни (напр. в София), в 
строителството на пристанище Варна (братята инженери Георги 
и Богдан Прошекови).

През периода 1880-1897 г. са оземлени безплатно, а след 
Балканските войни – евтино – словашки заселници 
предимно в с. Горна Митрополия (126 семейства); в 
днешното с. Подем, някогашна Мъртвица (41 словашки 
семейства); в с. Бръшляница  (66 семейства). В с. Войводово, 
Оряховско, на границата на вековете се заселват 43 чешки 
и 20 словашки фамилии. Тоест от казаното следва, че 
чешката и словашката колония в България са значително 
хетерогенни в социално и професионално отношение. 
Водеща е групата на интелектуалците – хора на науката, 
учители, инженери, архитекти, юристи, държавни служители, 
музиканти и художници. Следват специалистите, свързани с 
развитието на българската промишленост; предприемачите; 
висококвалифицираните занаятчии, обучили местни калфи; 
работниците в чешките фабрики и цехове, напр. в Горна 
Оряховица. Словашкото присъствие е предимно в земеделието. 
Чешката и словашката етнодиаспора се обединяват през 
1926 г., когато в София е открит Чехословашкият клуб (ЧСК) 
и Национален дом, сдружаващи и до ден днешен българските 
чехи и словаци.
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Събитията в периода от установяването на дипломатическите 
отношения между България и Чехословакия до края на Втората 
световна война

След установяването на дипломатически отношения чехо-
словашкото присъствие у нас в известна степен допринася 
за балансирането на извънредно силното руско-славянско 
влияние. Трябва да се отбележи, че консолидирането в самото 
чехо-словашко землячество около обща позиция спрямо 
агресивната анексионна политика на Австро-Унгария към 
Балканите при разпадането на Османската империя не е 
никак лесно, включително заради различния статут на чехи 
и словаци в монархията (чехите към онзи момент живеят 
в по-демократичната австрийска част, докато словаците са 
подложени на агресивна унгаризация). Чехите и словаците 
схващат Македония само като територия, която следва да бъде 
освободена от турска окупация, но не и причините, поради 
които тя става „ябълка на раздора“ между България и Сърбия. 
Чешката и словашката общност приветстват Първата балканска 
война, включително като събират средства. А около 30 чешки 
лекари и обслужващ персонал пристигат като доброволци в 
България. Във войните загиват 26 български словаци. След 
разделянето на Македония симпатиите са към Сърбия и с малки 
изключения – към България. Последното се доказва от делото на 
публициста Владимир Сис. Присъединяването на България към 
Централните сили в Първата световна война срещу Сърбия и 
Русия е оценено като предателство към славянството. По-късно, 
през 1923 г., и чехословашкият президент Т. Г. Масарик писмено 
изразява надеждата, че България ще се върне към прославянската 
политика.

След абдикацията си през 1918 г. цар Фердинанд I живее в 
семейни владения в Кобург, Германия, както и в имението 
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„Свети Антон“ край гр. Банска Щявница (днес в Словакия). 
Там чехословашкото правителство му предоставя убежище при 
условие, че няма да се ангажира политически. Самата местна 
върхушка, лансираща идеологията на чехословакизма (един 
народ с два взаимно разбираеми езика), се сблъсква впрочем 
с редица малцинствени въпроси (немци, унгарци, словашкото 
автономистко движение на пастор Андрей Хлинка). По тази 
причина в следвоенния период Чехословакия няма интерес да 
повдига на международно ниво проблеми, свързани например с 
подкрепата на българите в Западните покрайнини. Като страна, 
подписала Ньойския договор, тя настоява за декларация, че 
София няма да има претенции към Повардарието, Беломорска 
Тракия, Поморавието. Дори съветва България да подпише 
Балканския пакт.

По онова време Прага подкрепя външната политика на 
Стамболийски и на Кимон Георгиев и Дамян Велчев след преврата 
на 19.5.1934 г., насочена към подобряване на връзките с Белград. 
След преврата на Александър Цанков (9.6.1923 г.) правителството 
на Антонин Швехла (от Аграрната партия, близък партньор 
на БЗНС) предоставя на българската емиграция от средите на 
земеделците финансова подкрепа и убежище, както и на някои 
комунисти, пристигащи заедно със земеделците. Убийството на 
Райко Даскалов от ВМРО в Прага на 23.8.1923 г. и последвалата 
смърт на убиеца в затвора не допринасят обаче за подобряване на 
тогавашните чехословашко-български отношения.

Между двете световни войни динамичният политическия диалог 
е заместен от контактите между дейци на науката и културата 
и хора на изкуството. Авторът на сонетите „Каменният блян 
на Прага“ Кирил Христов се жени в Прага, професионалните 
и лични взаимоотношения между Дора Габе и чешкия поет 
Витезслав Незвал бележат взаимни творчески върхове.
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Следва обаче Мюнхенският договор (30.9.1938 г.), Виенският 
арбитраж, разбиването на Чехословакия от т.нар. „велики сили“. 
София колаборира с Германия заради ревизионистичните 
си надежди към Скопие и Беломорието. На 1 юни 1939 г. 
дипломатическите отношения с ЧСР са прекъснати, а на 
5 септември с. г. България признава Словашката република 
(1939-1945 г.). Като съюзници на Германия двете страни 
установяват дипломатически отношения. България обаче 
не одобрява чехословашката съпротива. Определящ фактор 
в тогавашните българо-словашки официални отношения 
става позитивното отношение на София към Унгария, чиито 
ревизионистични амбиции се простират и върху словашките 
земи. Но затова пък Словашкото национално въстание през 
август 1944 г. е подкрепено от десетки учещи там български 
студенти и работници. В знак на признателност към загиналите 
в Словашкото национално въстание  четирима български 
партизани в следващите години са им издигнати паметници – в 
Братислава и в Хронски Бенядик – на загиналите там. В Прага, във 
военното гробище „Олшани“ е изграден паметник на загиналите 
17 българи в Пражкото въстание през 1945 г.

Възобновяване на дипломатическите отношения  
с Чехословакия на 10.10.1945 г. 

На тази дата е подписан протокол за размяна на стоки. Освен 
това България осигурява на Чехословакия работна сила, от 
която тя има осезаема необходимост заради прокуждането на 
немското население след края на войната. По т.нар. договори 
„за внос на работническа и селска класа“ в Чехословакия 
пристигат стотици българи. Един от резултатите са множеството 
смесени бракове. След 1888 г. това е четвъртата вълна на 
българи-гурбетчии в Централна Европа, „повлекли крак“ след 
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градинарите от Великотърновско, Русенско, Габровско, Ловешко 
и др. Втората вълна е след Балканските войни (1912-1913) и след 
Първата световна война, третата – през 1928-1929 г. по време на 
икономическа криза в България, а петата – след 1990 г. 

Първото официализирано българско градинарско сдружение 
на чешка земя е основано в Бърно през юни 1937 г. По време 
на окупацията на Чехия (от 15.3.1939 г.) българската колония 
там и в Словакия се състои вече от значими групи градинари, 
съсредоточени около и в по-големите градове като Прага, 
Братислава, Бърно, Острава, Кошице, Пилзен, Оломоуц, Хомутов, 
Тршебич и др. За чехите и словаците по онова време българският 
градинар става символ на трудолюбие, увековечено от много 
поговорки: „Трудолюбив като българин“, „Трепе се като българин“, 
„Българин и кон почивка не знаят“ и т.н. При това българските 
„газди“ приучават местното население от цяла бивша Австро-
Унгария към по-висока култура на хранене чрез включването на 
повече зеленчуци и плодове в менюто. 

 Появяват се и занаятчийски сдружения, имащи за цел да 
защитават професионалните интереси на членовете си. През 
30-те години на ХХ в. се основава Българското градинарско 
дружество в Братислава. И в Словакия най-много са градинарите 
от Поликраище, Търновско, както и от села в Северна България 
като цяло. През 1951 г. българските градинарски сдружения в ЧСР 
са ликвидирани; присъединени са към Културно-просветната 
организация „Г. Димитров“, създадена през 1948 г., която има 
клонове във всички селища, в които живеят по-голям брой 
българи. Голяма част от българските градинари остават да работят 
в Чехословакия – главно в покрайнините и в по-големите чешки и 
словашки градове. 

На 10.2.1947 г. в Париж Чехословакия подписва мирния договор с 
България, с което формално приключва състоянието на война и се 
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открива път към двустранно сътрудничество. Президентът Бенеш 
и външният министър Ян Масарик заемат сдържана позиция 
относно поемането на ангажимент за оказване на взаимна помощ 
при военен конфликт в подготвения проектодоговор за дружба, 
сътрудничество и взаимна помощ с България. Те се опасяват да не 
бъдат въвлечени в евентуален конфликт на София с Белград или 
Атина. Тази позиция се допълва от преценката им, че от подобен 
договор би имала полза само България – за преодоляване на 
международната си изолация. 

След като и в двете страни властта поемат комунистическите 
партии, на 23.4.1948 г. в Прага е подписан Договор за приятелство 
от Георги Димитров и Клемент Готвалд. Следва общо членство 
и в СИВ (Съвет за икономическа ваимопомощ) от 1949 г. и в 
Организацията на Варшавския договор (ОВД) от 1955 г. Не 
без московско влияние, България става съюзник за Прага, 
докато Югославия се превръща в „инструмент на американския 
империализъм“. Стратегическите или кардиналните 
външнополитически решения на София и Прага започват да 
се вземат по онова време главно в Москва. Но това не пречи 
през 50-те години на миналия век София да критикува ЧСР за 
„ревизионизма“ в литературата и изкуството, а през 60-те години 
Прага да не се ангажира с подкрепа на българската позиция 
за Повардарието, с изключение на тезата, че в България няма 
„македонско малцинство“.

Като отговор на потребностите от образование на български език 
за децата на градинарите и другите сънародници, през 1948 г.  
в Прага е създадено Българското средно общообразователно 
училище „Д-р Петър Берон“, което и в момента остава 
пълноформатно българско държавно училище в чужбина. През 
същата година в Братислава е открито БСОУ „Христо Ботев“, 
днес също българско държавно училище. Пак тогава в Прага се 
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появява Българският културно-информационен център (БКИЦ), 
днешният Българският културен институт, а респективно през 
1949 г. в София е открит първият стожер на чехословашката 
култура в чужбина – Чешкият културно-информационен център 
(ЧСКИЦ), днес Чешки център. По-късно, през 1971 г. в Братислава 
заработва и Български културен институт (БКИ). И петте 
задгранични експозитури работят успешно до ден днешен.

Рязко влошаване на отношенията по повод Пражката пролет в 
Чехословакия през 1968 г. 

В България се разгръща враждебна кампания против 
ръководството на Александър Дубчек и реформисткото 
движение в Чехословакия, които са обвинявани в ревизионизъм. 
Само през пролетта на 1968 г. на разноски на ДС четирима 
известни тогава наши учени и интелектуалци са на „творчески 
командировки“ за седмици в Чехословакия – за да убеждават в 
„правата вяра“ познатите си и влиятелни в местните творчески 
съюзи хомолози. В нощта на 20 срещу 21 август 1968 г. два 
български полка и 26 танка пресичат чехословашката граница, 
като 0,6 % от близо половинмилионния окупационен корпус на 
5 държави-членки на Варшавския договор. Все пак, за разлика от 
други окупационни военни части в ЧСР, българските армейци 
не са стреляли и са изпълнявали само охранителни функции 
на летища. Единствената официално доказана жертва на 
чехословашки граждани от окупационния корпус е българският 
войник Николай Николов, 21-годишен. Аз самият съм свидетел 
на извиненията на българските президенти Желю Желев и Петър 
Стоянов в Прага за българското участие в окупацията през 1968 г.

По съвпадащи данни на чешки историци по време на окупацията 
в Чехословакия са загинали 72 души, 266 са тежко ранени и 
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436 са лекувани амбулаторно. В България са регистрирани 
десетки доноси срещу несъгласни с окупацията на ЧСР, вкл. 
срещу български военнослужещи и срещу българи, живеещи в 
Чехословакия. Студентите по история Едуард Генов, Александър 
Димитров и Валентин Радев са осъдени на лишаване от свобода 
между 5 и 1,5 години за подготвяне и нелегално разпространяване 
на позиви, осъждащи окупацията през 1968 г. 

След отстраняването от власт на Александър Дубчек и 
привържениците на визията за „социализъм с човешко лице“ 
и замяната им с т.нар. „нормализатори“, начело с Густав Хусак 
(17.4.1969 г.), античехословашката кампания в България е 
прекратена. С посещението на Хусак в България през лятото 
на 1969 г. е завършена и нормализацията на междудържавните 
отношения. След Пражката пролет рязко намаляват русофилите 
във (вече) ЧССР, а Югославия се превръща в „коридор на 
свободата“ за чехословашки бегълци. Режимът на Хусак 
продължава да поддържа коректни връзки със София и Белград 
под погледа на Москва. 

Още от средата на 60-те години българското Черноморие, а 
донякъде и Рила и Родопите, се превръщат постепенно в курортен 
и туристически рай за чешки и словашки туристи. Те достигат 
рекордните за времето си близо 350 хиляди души годишно. Това 
е време, способстващо за лични запознанства без идеологическа 
принуда; време, в което стотици туристи и почиващи променят 
представите си за България „като 16-та република на СССР“. 
Постепенно отпадат и стереотипите на отчуждението. За 
българите социалистическа Чехословакия се превръща в страна, 
която напомня на полуотворен прозорец към Запада и която 
може да бъде лесно посетена. Макар и по централизиран път, са 
установени преки връзки и производствена кооперация между 
трудови колективи, както и пряко сътрудничество между градове 
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и общини в НРБ и ЧССР. Чехословакия се утвърждава като 
втори-трети външнотърговски партньор на България след СССР 
с взаимен стокообмен годишно от около 1 млрд. долара (тогава 
преводни рубли). През 1989 г. е заснет филмът „Ти, който си на 
небето“ по книгата на Виктор Пасков „Балада за Георг Хених“, със 
словашкия актьор Йозеф Кронер в главната роля.

След промените през 1989 г.

С разпускането на СИВ и ОВД и оттеглянето на съветския 
окупационен корпус от ЧССР/ЧСФР българо-чехословашките 
отношения бяха деидеологизирани. Под влияние на възгледите и 
поведението на президентите Желю Желев и Вацлав Хавел в Чехо-
Словакия престанаха да гледат на България като на продължената 
ръка на Москва. Но след „откриването на западноевропейските 
курорти“ последва разбираемо няколкогодишно отдръпване на 
чехи и словаци от черноморските и планинските ни курорти. 
Същевременно политическите промени през 1989 г. завариха 
около 400 български студенти в Чехословакия.

Българската дипломация прие за даденост желанието на 
политическите върхушки в Братислава и в Прага за разделяне на 
страната, без референдуми, и още на 22.12.1992 г. Министерският 
съвет взе решение за признаване на двете републики и 
установяване на дипломатически отношения с всяка една от тях, 
считано от 1 януари 1993 г. Чешката и Словашката република 
станаха правоприемници на Договора за приятелски отношения и 
сътрудничество между Република България и ЧСФР от 1992 г.

На „различни скорости“ трите държави поеха по пътя на 
евроатлантическата ориентация, станаха членове на НАТО и 
ЕС. И двете страни – Чехия и Словакия – подкрепяха нашето 
членство в ЕС, а Чехия – и в Северноатлантическия пакт, макар 
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че след 2010 г. се отбеляза трайно намаляване на двустранните 
контакти и взаимодействие по линия на НАТО. За сетен път, 
както и до 1989 г., отчасти се проявяваха „предпочитания за 
приоритетни връзки с по-влиятелните демокрации“.

През 1997-1998 г., във връзка с повишаването на българския 
криминален контингент (циганско джебчийство, кражби на 
коли, проституция) в Чехия, чешки политици опитаха да избиват 
комплекси и да въведат визов режим за България, но бяха 
блокирани от адекватните действия на Посолството на България 
и от българските МВР и правителство. 

При смяната на собствеността в производствената сфера 
сравнително най-безогледната приватизация бе извършена 
у нас. Същото впечатление оставят бруталните реформи 
в здравеопазването, образованието, в градинарството и 
зеленчукопроизводството, в животновъдството, резултат от 
„Стратегията“ Ран-Ът.

Въпреки частичната смяна на поколенията, най-плавен и 
сравнително устойчив бе преходът в академичните среди, главно 
в сферите: българистика, бохемистика, славистика, словакистика, 
превод на художествена литература, литературознание и в 
сферата на културата. Впечатлява приносът и творчеството 
на чешките учени проф. Зденек Урбан, проф. Хана Гладкова, проф. 
Владимир Крживанек, Лудмила Кроужилова, Дануше Хронкова, 
Хана Райнерова, Ивана Сръбкова, Мария Бублова и още много, на 
българиста историк проф. Ян Рихлик; на словашките учени проф. 
Ян и Мария Кошкови, Емил Кудличка, Игор Хохел... Убедителен 
бе приносът на поета и преводача Вътьо Раковски, на създателя 
на „Бохемия клуб“ доц. Величко Тодоров и неговите сподвижници 
доц. Янко Бъчваров, проф. Владимир Пенчев и доц. Радост 
Железарова; на проф. Иван Павлов, проф. Маргарита Младенова, 
проф. Панайот Карагьозов, доц. Анжелина Пенчева, доц. Ани 
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Бурова, доц. Добромир Григоров, доц. Т. Готовска-Хенце, на  
д-р Славея Димитрова и др. В този дух през 2015 г. Дружеството 
за българо-чешко и словашко приятелство издаде сборника  
„С Чехия в сърцето“ със съставител проф. Петко Тодоров. 

По дългогодишна традиция около 24 май в Микулчице, Южна 
Моравия (Чехия), се провеждат чествания и събор на българите 
от Чехия и Словакия с полагане на венци пред паметника на  
св. св. Кирил и Методий. За жалост, сегашната българска 
дипломация не съумява да допринесе за подобряване на 
комуникацията между българските организации в Чехия, нито 
да тушира или реши конфликта на интереси около сградата, 
ползвана от пражката ни диаспора на ул. „Америцка“ № 28. 

През миналата година Чехия и Словакия отпразнуваха пищно 
30-годишнината от кадифената, или нежната революция, в т.ч. и 
в чужбина. В този контекст двустранният политически диалог с 
двете страни е постоянен и без сериозни противоречия. В края 
на миналата година в България гостуваха външните министри 
на Чехия и Словакия. Предстоят визити на чешкия и словашкия 
президент и на българския министър на външните работи в 
Чехия. При покана от Вишеградската група (ЧР, СР, Полша и 
Унгария), България участва охотно във форматa „Вишеград 
Груп Плюс“. Позициите на София са близки с пражките и 
братиславските по редица важни въпроси на ЕС – например 
разширяването на ЕС, Западните Балкани, Многогодишната 
финансова рамка, кохезията, енергетиката, климата; вижданията 
и решенията, свързани с незаконната миграция, както и по 
въпросите, свързани с Истанбулската конвенция (засега главно 
със Словакия).

Взаимодействието по общи и близки интереси на страните членки 
на ЕС от т. нар. Нова Европа са рядкост. Такъв е например случаят 
с инициативата на Словакия през 2007-2008 г., подкрепена и от 
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Чехия и България, за отстояване на традициите на трите държави 
във винопроизводството, както и неотдавнашната инициатива 
на осем министри на земеделието, в т.ч. на България и Чехия, за 
изравняване на агроевросубсидиите в Европейския съюз.

През 2019 г. взаимният стокообмен със Словакия отбеляза 
рекордна стойност – над 800 млн. евро (през 2018 г. бе 745 млн. 
евро). В България работят над 10 словашки фирми. С най-високи 
инвестиции е компания „Графобал“, която заедно с фирма 
„Соитрон“ има най-много служители. България традиционно 
остава и днес като една от най-популярните дестинации за 
словашките туристи и почиващи. През 2018 г. 102 хиляди словаци 
са почивали у нас и 35 хиляди наши сънародници са преоткрили 
Словакия. Между Братислава и София и Бургас има редовни 
авиолинии. Има и всекидневна автобусна връзка, а през лятото и 
чартърни полети от Словакия.

Чехия в голяма степен пречупва външнополитическите си 
отношения през своите търговско-икономически интереси. 
Стокообменът нарасна от 543 млн. евро през 2007 г. до рекордните 
1,37 млрд. евро през 2018 г. През последните 10 години износът за 
Чешката република нарасна от 95 млн. евро (2007 г.) до 604.56 млн. 
евро през 2018 г. А през деветте месеца на 2019 г. износът е  
534,934 млн. евро, т.е. увеличение с 20.7%. Вносът е 597.624 млн. 
евро, или ръст с 10.8%. Стокообменът е 1 136.558 млн. евро, т.е. 
увеличение от 15.3%. Салдото е отрицателно с –58.690 млн. евро, 
или намаление със 7.7%. Като успешни чешки инвестиции в 
България се очертават тези на компаниите Енерго-Про, Шкода, 
BTL, AZD и SOR. Към 30.09.2019 г. нетните чешки инвестиции 
у нас са били 608.9 млн. евро (по данни на БНБ). Казусът с 
продажбата на активите на ЧЕЗ в България е единственият 
нерешен въпрос в отношенията ни днес. През 2019 г. чешките 
почиващи и туристи у нас са 189 265 души, т.е. наблюдава се спад 
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от 7.6% в сравнение с 2018 г. Българските туристи в Чехия за 
същата година са 108 700 души, което означава увеличение с 6.7%.

По чешки данни към 31.12.2018 г. 15 593 българи пребивават 
в ЧР като 10 322 са със статут на дългосрочно пребиваващи. 
Българската общност в Чехия има признат статут на малцинство 
от 2001 г. Същото се отнася и до българската общност в  
Словакия, наброяваща към 8000 души.

Извън междудържавната договорно-правна база академическото 
сътрудничество се базира на подписаните споразумения: на 
СУ „Св. Климент Охридски“ с Карловия университет в Прага 
и университета „Ян Амос Коменски“ в Братислава, на УНСС 
с икономическите университети в Прага и в Братислава, на 
ПУ„Паисий Хилендарски“ с Университета в Пардубице, на ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ с Университета „Кирил и Методий“ 
в Търнава, Словакия, както и между институти на БАН и на 
Чешката и Словашката академия на науките.

И накрая нека останем с надежди за минимални щети от 
рожбата на глобализацията – пандемията от коронавирус – 
върху 100-годишния юбилей на дипломатическите ни отношения 
с Чехия и Словакия!

март 2020 г. 
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Един век приятелство
(100 години от установяването на 
дипломатически отношения между България и 
Чехословакия на 27 септември 1920 г.)

Искра Баева

Приятелските връзки между българи и чехи имат много 
по-дълга история от посочения в заглавето един век, но 
дипломатическите отношения наистина навършват век 
през 2020 г. Това е достатъчно време, за да се направи 
рекапитулация на развитието им както в бурния, изпълнен 
с войни и поврати ХХ в., така и, за съжаление, в не по-малко 
кризисното начало на новия век.

Дали през отминалите 100 години отношенията са били само 
приятелски, както гласи заглавието? Прецизността изисква 
да призная, че е имало и проблеми – в годините на Втората 
световна война България става съюзник на Третия райх, 
който унищожава Чехословакия половин година преди за 
започне войната, а на 21 август 1968 г. два български полка 
нахлуват с войските на Варшавския договор в Чехословакия, 
за да спрат „Пражката пролет“. Но дори и в тези два случая не 
само много българи изразяват съпричастност към чехите, а 
и с действията си опитват да им помогнат. Така, както чехите 
са помагали на българите още през Османското владичество 
и в изграждането на новата българска държава след 
Освобождението. Затова съм убедена, че наистина става дума 
за цял век приятелство.
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Държавността в България е 
възстановена в резултат на война – 
Руско-турската от 1877-1878 г. – и 
се развива в трудните условия на 
борба за обединение на българската 
нация в продължение на четири 
десетилетия, преди на политическата 
карта на Европа в резултат на друга 
война (Първата световна) да се 
появи Чехословакия. На пръв поглед 
това би трябвало да даде предимство 
на българската държава, но на 
практика не е така. Асиметрията 
съпровожда официалните българо-
чехословашки отношения от самото 
им начало, а причините за това могат 

да се открият в историята и геополитиката.

Когато на 28 октомври 1918 г. на политическата карта на 
Европа се появява Чехословакия, България вече е  
капитулирала пред Антантата с примирието от 29 септември с.г.  
и очаква Парижката мирна конференция, която започва 
своята работа на 18 януари 1919 г., да ѝ предложи мирен 
договор. Решенията на мирната конференция имат коренно 
противоположни последици за двете страни. Чехословакия 
получава желаните граници, които се измерват в територия 
от 140 200 кв.км, простираща се от Судетската област на 
запад до Карпатска Украйна на изток. Но както обикновено 
става в историята, големият успех крие и опасности, които 
в чехословашкия случай се изразяват в присъствието на 
многобройни национални малцинства. Според преброяването 
на населението от 1921 г. те са в следните мащаби: германците –  
3 123 568 или 23,4 % от населението, унгарците – 750 хил. или 

Рудолф Кинцъл-Изерски  
(Rudolf Künzl-Jizerský)

Сн. www.geni.com   
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5,7 %, русините (украинци) – 460 
хил. или 3,4 %, поляците – 75 833 
или 0,6 %, евреите – 180 хил. или 
1,3 %, което означава, че 34 % 
от гражданите на Чехословакия 
имат етническа принадлежност, 
различна от чешката и словашката. 
Докато Ньойският мирен договор, 
който България е принудена да 
подпише на 27 ноември 1919 г., я 
лишава от територии, населени с 
българи, и има характера на Втора 
национална катастрофа.

Заради статута на България като 
победена държава, тя установява 
дипломатически отношения с Чехословакия едва през есента 
на 1920 г. На 27 септември Чехословакия открива своя легация 
в София с управляващ Рудолф Кинцъл-Изерски, който през 
войната е австро-унгарски военен аташе, а от 4 май 1919 до 
29 юли 1922 г. представя интересите на Чехословакия. Български 
дипломатически представител в Прага става известният юрист 
Стефан Баламезов, който преди това е бил легационен съветник 
в Санкт Петербург и Париж. Баламезов връчва акредитивните си 
писма на чехословашкия министър на външите работи  
д-р Едвард Бенеш на 12 октомври 1920 г.1 и остава в Прага 
до 20 април 1922 г., когато е заменен от Спас Дупаринов. За 
значението на това назначение говори фактът, че преди да 
пристигне в Прага, Дупаринов е главен редкатор на органа на 
управляващия БЗНС в. „Земеделско знаме“, а през май 1923 г. 
е назначен за министър на правосъдието в правителството на 

1 ЦДИА, ф. 176, оп. 4, а.е. 1361.

Стефан Баламезов
Сн. личен архив на Искра Баева
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БЗНС. Вторият чехословашки представител в София е Бохдан 
Павлу, чийто профил отговаря на добрите отношения между 
двете правителства, ръководени от земеделци2.

Земеделският партиен профил на първите дипломатически 
представители на двете страни не е случаен. Става дума за това, 
че след втората национална катастрофа българите наказват 
традиционните партии, като дават гласовете си за новата 
политическа сила БЗНС, чийто лидер Александър Стамболийски 
оглавява първите следвоенни правителства. А представители на 
чехословашката Аграрна партия оглавяват повечето коалиционни 
правителства: Ян Черни (15 септември 1920 – 26 септември 1921 г.,  
18 март – 12 октомври 1926 г.), Антонин Швехла (7 октомври 
1922 – 18 март 1926 г., 12 октомври 1926 – 1 февруари 1929 г.), 
Франтишек Удржал (1 февруари 1929 – 24 октомври 1932 г.), 
Ян Малипетр (24 октомври 1932 – 5 ноември 1935 г.), Милан 
Ходжа (5 ноември 1935 – 22 септември 1938 г.) и Рудолф Беран 
(1 декември 1938 – 15 март 1939 г.). От тази идеологическа 
близост се опитва да се възползва Спас Дупаринов, за да получи 
помощ по две важни за България цели – осигуряването на 
обещания от Ньойския договор излаз на Бяло море и обявяването 
на Западна Тракия за неутрална област под контрола на 
Обществото на народите, за да бъде използвана от България3. 
Най-категорична подкрепа Дупаринов получава от президента 

2 ДА на МВнР, оп. 1п, а.е. 97, л. 2. Според Баламезов „Павлу е словак, един 
от лидерите на Словашката аграрна партия, както и журналист от  
в. „Народни листи“, но всъщност той е чех, а и партията е чехословашка.

3 С такава цел Спас Дупаринов провежда разговори с президента на 
Чехословашката република Томаш Г. Масарик на 15 септември 1922 г. 
(Шифрограма от Прага № 783. Пак там, л. 21), с министъра на външ-
ните работи на Чехословакия д-р Едвард Бенеш на 4 ноември 1922 г.  
(Шифрограма № 887, Пак там, л. 23-24), с министър-председателя 
Антонин Швехла на 19 ноември 1922 г. (Шифрограма № 1018, Пак 
там, л. 27-30).
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Томаш Г. Масарик: „Идеята за 
автаномна Тракия, при тия доводи, 
които ми наведохте, напълно 
одобрявам и ще я пледирам. 
Ще действам пред сърбите да 
бъдат единодушни с Вас“4. Но 
чехословашкото обещание за 
помощ при реализирането на тези 
български цели не е безусловно – 
и президентът Томаш Масарик, 
и премиерът Антонин Швехла и 
външният министър Едвард Бенеш 
искат България да се споразумее с 
Югославия (по думите на Швехла 
„сближението между сърби и 
българи да се затвърди“5), което 

означава да се откаже от интересите си в Македония.

Това е тежко условие, но трябва да се има предвид, 
че по това време Чехословакия е почти единствената 
държава, която е готова да се застъпи за смекчаване на 
тежките условия на Ньойския договор. Затова следващият 
български дипломатически представител в Прага е още 
по-важна фигура в БЗНС – Райко Даскалов, дясната ръка 
на Александър Стамболийски. Преди да пристигне в Прага 
на 23 май 1923 г., Райко Даскалов заема три министерски 
поста – на земеделието и държавните имоти, на търговията, 
промишлеността и труда и на вътрешните работи и 
народното здраве. Но след само две седмици в Прага в 
България е извършен Деветоюнският военен преврат, който 

4 ДА на МВнР, оп. 1п, а.е. 97, л. 32.
5 Пак там, л. 28.

Спас Дупаринов
Сн. личен архив на Искра Баева
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сваля правителството на БЗНС от власт, а Стамболийски 
е зверски убит. Така Райко Даскалов се оказва най-
високопоставеният земеделец в чужбина, затова той поема 
ролята на представител на земеделското правителство в 
изгнание и изпраща телеграми до всички легации в чужбина 
с призив да останат верни на законното правителство 
и да не се подчиняватт на превратажийското на проф. 
Александър Цанков6. Създадено е Задгранично ръководство 
на БЗНС, а в Прага започва да излиза в. „Земеделско 
знаме“. Даскалов очаква подкрепа и от чехословашкото 
правителство на аграриста Антонин Швехла. Действително 
към Чехословакия се насочва немалка част от земеделската 
емиграция, спасила се от репресиите след преврата и 
последвалите две въстания (Юнското и Септемврийското). 
Но дейността на Даскалов не продължава дълго, тъй като на 
26 август 1923 г. той е застрелян от дееца на ВМРО Йордан 
Цицонков, заловен на местопрестъплението и осъден, след 
което се самоубива7.

Тъй като никак не е лесно новото правителство на 
проф. Александър Цанков да намери подходящ фигура, 
която да оглави важната легация в Прага, Цанков се обръща 
към своя колега от Софийския университет и известен 
философ-ремкеанец проф. Димитър Михалчев. Въпреки 
трудностите, свързани с международното легитимиране на 

6 ЦДИА, ф. 176, оп. 4, а.е. 3037.
7 Цицонков е съден два пъти, тъй като при първия процес е оправдан, 

но общественото недоволство в Чехословакия налага повторен 
процес, при който вече е осъден на 20 години затвор, след което се 
самоубива. Този епизод говори за това колко сложни в следвоенния 
период са не само събитията в България, а и междудържавните 
отношения. Вж. Марков, Г. Покушения, насилие и политика в 
България 1878–1947. София: Военно издателство, 2003, 165–169. 
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превратаджийското правителство, проф. Михалчев успява 
да установи добри контакти с властите в Прага. Разговорите 
му с водещите чехословашки политици и държавници 
му помагат да види по-ясно европейските реалности и 
да се откаже от първоначалните си виждания за твърда 
защита на националния идеал. Само след няколко месеца 
интензивна дипломатическа дейност в Прага проф. Димитър 
Михалчев започва да разбира строгите ограничения, на 
които е подложена държавата, преживяла две национални 
катастрофи и намираща се в почти пълна изолация. Плод на 
еволюцията му, осъществена под чехословашко влияние, е 
пространният документ „Мисли върху българската външна 
политика“, който той изпраща на министъра на външните 
работи Христо Калфов на 14 юни 1924 г.8. В своята обширна 
външнополитическа стратегия проф. Михалчев очертава 
императивната необходимост да се постигне сближаване с 
Югославия и Чехословакия, за да може България да си върне 
равноправната позиция на международната арена9. 

Този епизод показва колко голямо влияние има 
Чехословакия в междувоенната българската външна 
политика. Независимо че сближението на Стамболийски 
с Югославия е един от най-важните мотиви на 
превратаджиите, новото правителство е принудено да 
продължи точно тази външнотополитическа линия. Това 
става почти изцяло под въздействието на Чехословакия. 
ВМРО и неговите активисти в България и извън 
страната докрай остават противници на споменатата 
политическа линия, но сближаването с Югославия се 

8 ДА на МВнР, оп. 1п, а.е. 101, л. 46-73.
9 Послание на Димитър Михалчев от Прага през 1924 г. Опит за бъл-

гарска външнополитическа стратегия. – Известия на държавните 
архиви, Т. 92, 2006, 105–130.
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оказва неизбежно и се налага 
като водеща линия, особено след 
Деветнайсетомайския преврат от 
1934 г.10.

В атмосфера на нормализация 
на отношенията в началото на 
март 1924 г. в Прага е учредено 
дружеството „Българо-
чехословашка взаимност“. За 
значението на този елемент 
от културната дипломация 
говори ръководството му: 
почетен председател е проф. д-р 
Лубор Нидерле, а действителен 
председател – един от най-ярките 
представители на течението Art 

Nouveau в изобразителното изкуство Алфонс Муха, като в 
състава виждаме още имената на оперната певица Христина 
Морфова и на журналиста Владимир Сис11. Немалка роля 
за утвърждаването на приятелски българо-чехословашки 
отношения играят още българските градинари в Чехословакия 
и многобройните български студенти там12.

Българо-чехословашките отношения в междувоенния 
период се поддържат от дейността на дипломати от ранга 

10 Баева, И. Балканската политика на България в началото на 20-те 
години на ХХ в. – Югославия, но чрез Чехословакия. – В: Мир и 
конфликти в Югоизточна Европа. Кюстендил: ИФ-94, Регионален 
исторически музей, 2006, 190–203.

11 ДА на МВнР, оп. 1п, а.е. 101, л. 2-5.
12 Повече по темата виж: Пенчев, Вл. Българските общности в Средна 

Европа. Формиране, битуване, идентичности. София: Парадигма, 
2017, 88-119, 146-174.

Прокоп Макса (Prokop Maxa)
Сн. https://cs.wikipedia.org/wiki/

Prokop_Maxa 
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на Борис Вазов13, Иван Попов, 
Петър Нейков, Никола Балабанов, 
Бохдан Павлу, Вацлав Рейхолец, 
Прокоп Макса. Те се основават 
на водещата за Чехословакия 
идея за славянска взаимност, но 
различните външнополитически 
интереси на двете държави в 
края на краищата ги изпращат в 
противоположни международни 
групировки. В Централна Европа 
Чехословакия е опора на политиката 
за запазване на следвоенното 
статукво с помощта на Франция и 
Малката антанта (Чехословакия, 
Югославия и Румъния), докато 
България на Балканите се стреми 
към преразглеждане на това статукво, което я тласка към 
реваншистките държави. Това разминаване става особено 
видимо през втората половина на 30-те години. Тогава, 
през май 1935 г., Чехословакия, застрашена от Германия, 
превърната от Адолф Хитлер в Трети райх, търси защита не 
само в подновен съюз с Франция, но и нов със Съветския 
съюз, докато България постепенно се сближава с Германия, 
която изтласква силното чехословашко търговско присъствие. 
Нещо повече, когато през 1938 г. Хитлер поставя ултимативно 
въпроса за откъсване на Судетската област от Чехословакия и 
присъединяването ѝ към Третия райх, българският цар  
Борис III се опитва да посредничи, но не в полза на 

13 Въпреки нееднозначните реакции, които предизвиква в Чехослова-
кия. – Йордан Каменов. Брат на Вазов безчинства като посланик в 
Прага. – в. „Труд“, 19 юли 2015 г.

Бохдан Павлу (Bohdan Pavlů)
Сн. https://biblio.hiu.cas.cz/

authorities/12545
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славянската страна. След разговор с Хитлер, проведен на 
22 септември 1938 г. в Берлин, българският цар отправя 
на 24 септември послание до британския премиер 
Невил Чембърлейн, в което препоръчва да се подкрепи 
предложението на Хитлер14. Това действие води до 
унищожителните за Чехословакия решения на Мюнхенската 
конференция от 29 и 30 септември 1938 г. и е в разрез 
с добрите българо-чехословашки отношения. Но то е 
мотивирано от силното желание на българските политици за 
ревизия на границите от Ньойския договор.

Раздалечаването между позициите на България и 
Чехословакия продължава през следващите месеци и години. 
Същевременно все по-дълбоки стават различията между 
официалната българска позиция и обществените нагласи. Това 
проличава ясно в българските реакции на събитията от 15 март 
1939 г., когато, след обявяването на 14 март на независимостта 
на Словакия, чехословашкият президент Емил Хаха е 
принуден да подпише в Берлин документ за превръщането на 
чешките земи в германски Протекторат „Бохемия и Моравия“ 
с райхспротектор Константин фон Нойрат. Още същия 
ден германският вермахт навлиза в чешките територии на 
практика без съпротива. Веднага след това чехословашкият 
пълномощен министър в София Прокоп Макса предава 
посолството на германските представители и напуска 
България. Официална България се съобразява с промяната в 
положението на Чехословакия и се подчинява на нареждането 
на властите на Протектората да се затворят дипломатическите 
представителства в Прага, като на 1 юни 1939 г. трансформират 
легацията в консулство, което да обслужва българските 

14 Рихлик, Я., Вл. Пенчев. История на Чехия. София: Парадигма, 2010, 
862.
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граждани (градинари и студенти)15. Дипломатическите 
отношения с Чехословакия са прекратени, а на 5 август 1939 г. 
България признава независимата Словашка държава.

Българското общество обаче реагира съвсме различно. Още 
през март 1939 г. студентите от Софийския университет 
организарат протестни демонстрации в защита на 
независимостта на Чехословакия16, а към техните протести 
се присъединява и професорът бохемист Борис Йоцов, 
който отказва да чете лекции17. Такава е реакцията и на 
славянофилските среди в България, които остават верни на 
славянската идея18, но се съобразяват и с новите реалности, 
като представят създаването на Словакия като най-новата 
славянска държава19. Български анализатори правят опит да 
разкрият причините за „Чехо-Словашката трагедия“, макар 
и от десни националистически позиции20. Нещо повече, 

15 ЦДИА, ф. 176, оп. 18, а.е. 2197; Държавен вестник, № 101, 9 май 1939 г.
16 Манчев, Кр., В. Бистрицки. България и нейните съседи 1931-1939. По-

литически и дипломатически отношения. София: Наука и изкуство, 
1978, 287-288.

17 Интересното в този случай е това, че Борис Йоцов е привърженик 
на управляващия в България режим и по-късно става министър в 
правителството на Богдан Филов. Но през март 1939 г. у него говори 
по-скоро идеята за славянска взаимност, към която е приобщен като 
докторант в Прага през 1923-1924 г. Той става и дописен член на 
Славянския институт в Прага.

18 Ставе, Н. Последен удар. – Славянски вести, № 37, 1 април 1939, 
3-4; Николов, К. Славянството и събитията през 1939 г. – Славянски 
календар за 1940 година, 56-69.

19 Келчев, Хр. Словашко – най-младата славянска държава. – Славян-
ски календар за 1941 година, 59-61; проф. д-р Владикин, Л. Национал-
но-авторитарната Словашка държава. – Архив за правни науки, 1941, 
№ 5.

20 Казаков, Л. Чехо-Словашката трагедия. – Нация и политика, 1939, 
№ 3, 73-76.
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министърът на правосъдието Васил Митаков записва на 
17 март 1939 г. в личния си дневник следното: „От удара 
срещу Чехословакия, толкова силен и внезапен, всички сме 
зашеметени... Стана нещо страшно, небивало в историята – 
цял народ се затрива; една свободна страна, млада, жизнена, 
носителка на култура, просвета и прогрес, озарена от лъчите 
на най-хубави надежди, в една нощ изчезна пред очите на 
цялото културно човечество, на всички велики сили: Англия, 
Франция, Русия, Америка. Фигурата на Хитлер се изпречи 
брутално, студена, безпощадна и закри слънцето за тая 
хубава страна; неговата сянка се простира над височините на 
Храдчани под широкия плащ на знамето с пречупения кръст“21. 
Тези думи показват, че дори и в прогерманското българско 
правителство на Георги Кьосеиванов има хора с достатъчно 
обективна оценка за ставащато и за опасностите, свързани с 
германската агресия.

В годините на Втората световна война България и 
Чехословакия отново се намират в противоборстващи 
групировки: България (на 1 март 1941 г.), но и Словакия (на 
24 ноември 1940 г.) се присъединяват към създадения от Третия 
райх Тристранен пакт, докато Лондонското чехословашко 
правителство на Едвард Бенеш на 1 януари 1942 г. става част 
от Обединените нации, част от Антихитлеристката коалиция. 
Българското правителство поддържа дипломатически 
отношения със Словакия, но не и с правителството на 
Бенеш. Нещо повече, на 16 декември 1941 г. чехословашкото 
емигрантско правителство обявява, че е в състояние на война 
с България22. Тази война не се води не само защото български 

21 Митаков, В. Дневник на правосъдния министър в правителствата 
на Георги Кьосеиванов и Богдан Филов. София: ИК „Труд“, 2001, 195.

22 ЦДИА, ф. 176, оп. 18, а.е. 2197.
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войски не се включват във военните действия на вермахта, 
а и защото преобладаващата част от българите в страната, 
както и в Протектората Бохемия и Моравия и в Словакия, са 
противници на националсоциализма. Това проличава в края 
на войната, когато в словашките и чешките земи избухват 
антигермански въстания – Словашкото национално от  
29 август до 28 октомври 1944 г. и Пражкото от 5 до  
9 май 1945 г. И в двете въстания участват български студенти 
и градинари – в Словашкото въстание и в партизанските 
отряди – около 50 студенти и още някои градинари23, а в 
Пражкото въстание – около 60 българи, 26 от които загиват и 
са погребани в общ гроб24.

Антифашистката съпротива на българите в страната и извън 
границите ѝ не може да промени мястото на страната като 
съюзник на Третия райх, но съдейства за облекчаване на 
следвоенната ѝ съдба. На Парижката мирна конференция, 
проведена през лятото на 1946 г., българската делегация 
получава подкрепа от делегациите на Съветския съюз, 
Югославия, Чехословакия и Полша25. Така например 
в изказването си на конференцията чехословашката 
представителка д-р Гертруда Секанинова припомня: 
„Официалната политика на предвоенна България се 
определяше от имена като Кобург, Луков и Филов. Но дълго 

23 Танев, Ст. Словашкото народно въстание и българската обществе-
ност. – Исторически преглед, 1985, № 4, 37-48; Кочанков, Н. България 
и Словакия (1938-1944). Политика и дипломация в европейския Юго-
изток. В. Търново: Фабер, 2017, 571-572.

24 Amort, Č. a kol. Dějiny československo-bulharských vztahů. Praha: 
Academia, 1980, 378-379.

25 Баева, И. Значението на Парижкия мир от 1947 г. за нова България 
в съвременния свят. – В: Нова България и мирът след Втората све-
товна война. София: Полимона ООД, 2018, 45–54.
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преди Втората световна война съществуваше и друга България, 
тя не беше така известна, но Чехословакия – традиционно 
убежище на политически и демократични бегълци от всички 
части на Европа, я познаваше много добре. В периода между 
двете войни мнозина от тези, които се противопоставяха 
твърдо и решително на реакционното управление в България, 
намираха убежище при нас... ние научихме за съпротивата, 
която българите оказаха на германците, и не се учудихме 
никак, понеже знаехме какво представляват мъжете и жените 
партизани, които, образуващи съпротивителното движение, 
бяха затваряни и избивани... В концентрационните лагери 
на окупирана Европа ние тайно приехме нова България в 
качеството ѝ на съюзница на демократичния фронт“26. Това 
изказване съдейства за смекчаване на отношението към 
победена България, която на 10 февруари 1947 г. подписва нов 
мирен договор, който запазва предвоенната ѝ територия дори и 
с добавката на Южна Добруджа.

Бързото възстановяване на приятелските отношения между 
България и Чехословакия след Втората световна война 
се дължи преди всичко на геополитическите промени, 
поставили почти цяла Източна Европа в „сферата на 
влияние“ на Съветския съюз. Отношенията между страните 
от региона преминават през Москва, която е заинтересована 
да се преодолеят противоречията между тях и те да бъдат 
обединени под съветска егида. В този момент българската 
политика залага на онази характерстика, която в предходния 
период е била пренебрегвана – на мястото на идеята за 
прабългарския (арийски) произход идва изтъкването на 

26 Васев, Сл., Кр. Христов. България на мирната конференция. Париж 
1946. София: ИК „Синева“, 2017, 300–301.
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славянския характер на българите27. Но Чехословакия отново 
е в по-силна позиция като страна от Антихитлеристката 
коалиция, докато България е била съюзничка на Третия 
райх. Затова предложението за възстановяване на 
дипломатичесческите отношения идва от чехословашка 
страна, макар и след съветското одобрение – още през 
август 1945 г. чехословашкият министър-председател Зденек 
Фирлингер съобщава на съветския пълномощен министър 
в Прага за готовността да се възстановят отношенията с 
България, ако правителството на ОФ отправи такава молба. В 
отговор на 1 септември 1945 г. българският външен министър 
Петко Стайнов нарежда на пълномощния министър в 
Москва – познатия от легацията в Прага проф. Димитър 
Михалчев – с нота да уведоми чехословашкия си колега за 
молбата на българското правителство да бъдат възстановени 
дипломатическите отношения. Молбата е одобрена и 
отношенията са възстановени на 10 октомври 1945 г.

Започва възраждането на двустранните отношения и в други 
сфери: търговска спогодба е подписана на 20 октомври 1945 г.,  
а културна – на 20 юни 1947 г. Нов елемент в двустранните 
отношения е договарянето на 14 септември 1946 г. на 
споразумение за набиране на 6 хиляди работници в България, 
които да бъдат използвани в чехословашкото селско стопанство. 
Необходимостта от износ на българска работна ръка е породена 
от изселването на около 3 млн. судетски немци от Чехословакия, 
което налага тяхното заместване от друга работна сила, 
докато в България трудно се намира работа за завърналите 
се от присъединените в годините на войната Македония и 

27 За това говори и провеждането на първия следвоенен славянски 
събор именно в България в началото на март 1945 г. Чехословашка 
представителка на събора е Мария Швермова. – ЦДА, ф. 1Б, оп. 5,  
а. е. 3.
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Тракия. Така че въпреки трудностите при прилагането на 
споразумението, то представлява приятелска помощ в нужда28 
и неслучайно спогодбата за набиране на работна ръка за 
Чехословакия намира продължение през 1957 г.29.

В приятелска атмосфера започва подготвянето и на 
двустранния Договор за дружба, сътрудничесто и взаимна 
помощ в края на 1947 г., но се появяват противоречия по 
въпроса срещу кого е насочен – за чехите и словаците това са 
само германците, докато българите предпочитат по-широката 
формулировка срещу „коя да е трета страна“30. Скритият мотив 
на спора е дали в започналата Студена война двустранните 
договори между страните с „народна демокрация“ трябва да 
бъдат насочени само срещу бившите противници от войната 
или и срещу новите в лицето на западните държави – такава 
е българската позоция, която следва съветската, докато 
чехословашката продължава да се опитва да запази позицията 
си на „мост между Изтока и Запада“. Едва след политическите 
промени в Прага през февруари 1948 г. и налагането на 
комунистите споровете отпадат и на 23 април 1948 г. в Прага 
министър-председателите на двете страни Георги Димитров 
и Клемент Готвалд подписват Договора. Веднага след това 
легациите са издигнати в статут на посолства. Първият 
български посланик в ЧССР д-р Ненчо Николаев връчва 
акредитивните си писма на 28 юли 1948 г., а посланикът на 
ЧССР в София д-р Ладислав Шимович го прави на 16 октомври 
1948 г.31.

28 ДА на МВнР, оп. 5, а.е. 445, л. 6; а.е. 453, л. 17.
29 Василева, Б. Миграционни процеси в България след Втората светов-

на война. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1991, 235.
30 ДА на МВнР, оп. 1п, а.е. 678, л. 12-13.
31 Матеева, М. История на дипломатическите отношения на България. 

София: Български бестселър, 2005, 549.



53

По-развитата икономически Чехословакия подпомага 
България с машини, оборудване и специалисти в започналата 
индустриализация, както става при изграждането на 
топлоелектроцентралите „Марица“ в новостроящия се 
Димитровград32. Докато България е сочена като най-успешна 
в кооперирането на селското стопанство и е препоръчвана 
на другите страни с „народна демокрация“ като източник 
на информация за механизмите, законодателството 
и ефективността на кооперирането33. Но продължава 
неравнопоставеността в търговските отношения, тъй като 
България изнася главно селскостопански стоки, а внася от 
Чехословакия промишлени. Българските дипломати забелязват 
и резервираното отношение или по-скоро пренебрежението 
и чувството за превъзходство на чехоловашките дейци по 
отношение на България. Те си го обясняват с „естествената 
и законна гордост за безспорните успехи, които те имат на 
икономическия фронт и в делото на възстановяването“, но то 
остава постоянен проблем в двустранните отношения34.

Заедно с другите източноевропейски страни България и 
Чехословакия участват в конструирането на Източния 
блок. През септември 1947 г. в Шкларска поремба, Полша, 
техните представители Вълко Червенков и Рудолф Слански 
обсъждат създаването на Информационното бюро на 
някои комунистически партии (Коминформбюро)35, едно 
краткотрайно комунистическо обединение, оставило лош 
спомен с прогонването на Югославия от формиращия се блок. 

32 ДА на МВнР, оп. 2ап, а.е. 36, л. 1-7.
33 Пак там, а.е. 31, л. 192, 207; а.е. 78, л. 126.
34 Пак там, оп. 1п, а.е. 78, л. 290.
35 Баева, И. БРП (к) и другите в Коминформбюро. – В: България в 

сферата на съветските интереси (българо-руски научни дискусии). 
София: АИ „Проф. М. Дринов“, 1998, 360-368.
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Значително по-дълготрайна е организацията, в чието създаване 
участват двете държави през януари 1949 г. в Москва – Съветът 
за икономическа взаимопомощ. Съветът цели постепенно да 
изравни икономическото развитие на източноевропейските 
страни, което го прави по-полезен за по-изостаналите, 
между които е България, но не и за по-напредналите като 
Чехословакия. Един от ярките примери за ползите от СИВ е 
изграждането на първия мост над Дунав, свързващ България 
и Румъния в годините между 1950 и 1952. По-малко известно 
е, че строежът е финансиран от шест държави от СИВ, една от 
които е Чехословакия с 12,5 % от общата стойност на строежа. 
„Мостът на дружбата“ между Русе и Гюргево е тържествено 
открит на 20 април 1954 г. и остава единствен на българска 
територия повече от половин век36. Завършващият елемент на 
Източния блок е неговата военно-политическа организация 
Варшавският договор. Договорът е подписан на 14 май 1955 г.  
на конференция във Варшава, в която участват министър-
председателите на осем държави, като България е представена 
от Вълко Червенков, а Чехословакия – от Вилям Широки37.

Създаването на Източния блок канализира и регламентира 
съюзните отношения. България и Чехословакия преминават 
сравнително спокойно през сътресенията след смъртта на 
Сталин на 5 март 1953 г., десталинизацията не предизвиква 
дълбока обществена криза, подобна на тази в Полша и 
на Унгарската революция от 1956 г., но и в двете страни 
раздвижва интелигенцията. И двете държави през 60-те 
години започват реформи, целящи да внесат пазарни елементи 

36 Саздов, Д., П. Д. Пенчев. Дунав мост. 100 години дипломация и поли-
тика. София: УИ „Стопанство“, 2006.

37 Повече за създаването на Варшавския договор виж: Баев, Й. Изграж-
дане на военната структура на Варшавския договор 1955–1969 г. – 
Военно-исторически сборник, 1997, № 5, 56–77.
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в централнопланираната икономика. Още в началото на 
1968 г. обаче се оказва, че последиците на икономическите 
реформи са различни. В Чехословакия те прерастват в опит 
да се демократизира цялата система на държавен социализъм 
от съветски тип – ражда се „Пражката пролет“, издигнала 
искането за „социализъм с човешко лице“. Чехословашкият 
опит за промяна на системата разтърсва целия Източен блок. 
Още на 23 март 1968 г. в Дрезден страните от Източния блок 
обсъждат, всъщност осъждат, реформите в Чехословакия. 
От самото начало България твърдо подкрепя позициите 
на консервативното мнозинство срещу чехословашките 
реформатори. И така ще продължи през цялата 1968 г. – при 
срещата в Москва на 8 май, във Варшава на 14-15 юли, в 
Братислава на 3 август, та до интервенцията на войските на 
Варшавския договор, започнала на 21 август, и последвалите 
Московски преговори на 26 август. Българското участие във 
военната интервенция е минимално – с едва два полка в  
състав от 2164 души, които са под процент от общата над  
300-хилядната армия, но в случая е важен символът – че 
България е готова със сила да спре демократизацията38.

„Пражката пролет“ съвпада с необходимостта да се подпише 
нов двустранен договор, след като срокът на предишния 
изтича. Това става по време на официалното посещение на 
Тодор Живков в Чехословакия от 23 до 26 април 1968 г. В 
разговора с чехословашкия си събеседник Александър Дубчек 
Живков заявява подкрепа за реформите и дори признава, че 
те са модел и за България39, но думите на Живков, за които 
от документите може да се съди, че са искрени, не променят 

38 Баева, И. България и „Пражката пролет“ 1968 г. – Политически из-
следвания, № 1, 1993, 78–89.

39 ДА на МВнР, оп. 24, а.е. 2978, л. 176.
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действията му в съзвучие със съветската позиция. Българското 
общество обаче реагира по различен начин на чехословашките 
реформаторски усилия. Също както и в годините на Втората 
световна война, власт и общество в България действат 
разнопосочно. Протест срещу интервенцията организират 
няколко младежки групи в София, Русе, Видин, Казанлък, 
Разград, Димитровград, Лом, повечето от членовете на 
които са арестувани и съдени. Несъгласие със спирането на 
демократизацията в Чехословакия изразяват и интелектуалци 
от ранга на Георги Марков и Валери Петров40.

След краха на най-значителния опит за демократизиране на 
системата в Източния блок Чехословакия е принудително 
„нормализирана“ и в продължение на две десетилетия е сред 
консервативните страни в блока, където е и България. На 
такава основа са възстановени приятелските отношения, а за 
пръв път от много години чехи избират България в желанието 
си да избегнат ограниченията на своя режим41. През юни 
1989 г., макар и неохотно, правителството на Чехословакия 
се съгласява да подкрепи България в спора ѝ с Турция във 
връзка с „възродителния процес“42, но времето и на двата 
режима изтича. На 10 ноември 1989 г. Тодор Живков е 
отстранен от властта в София, а на 17 ноември една студентска 
демонстрация в Прага дава началото на събития, които само за 

40 Обобщена информация може да се намери в: Баева, И. Прояви на 
съпротива в българското общество, породени от Пражката про-
лет и нейния крах. – Timpul (Румъния) 21 август 2018 г., http://www.
revistatimpul.ro/view-article/4149.

41 Прави го например Ян Рихлик, който става аспирант в България, а 
през 2014 г. става доктор „хонорис кауза“ на СУ „Св. Климент Ох-
ридски“. Вж. Баева, И. Ян Рихлик и българската историческа бълга-
ристика. – Език и литература, № 1–2, 2015, 127–134.

42 ЦДА, ф. 136, оп. 82, а.е. 226, л. 19.
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40 дни – до 29 декември с.г. помитат режима в Чехословакия.

По пътя към нови дълбоки преобразования, наречени преход 
към парламентарна демокрация и пазарна икономика, 
България и Чехословакия тръгват почти едновременно, но се 
движат с различна скорост – нашата страна по-бавно, а чехите 
и словаците по-бързо. В началото обаче се налага да се изчисти 
едно от петната в миналото – още през юни и на 18 ноември 
1989 г. двама от най-изявените политици от „Пражката пролет“ 
Александър Дубчек и Олдржих Черник отправят открити 
писма до българското правителство с искане то „отново да 
обсъди своето решение от август 1968 г. за изпращане на 
войски на НР България на територията на ЧССР и да приеме 
по този въпрос становище, което да бъде в интерес на по-
нататъшното развитие на приятелските отношения между 
нашите народи“. Тогава писмата остават без отговор, но през 
лятото на 1990 г. новоизбраното Велико народно събрание 
гласува и изпраща в Прага декларация-извинение.

Извинението дава добър старт на двустранните отношения в 
демократичната епоха, но вниманието на новите политически 
сили и в двете страни се оказва обърнато към вътрешните 
проблеми. В България те са политически заради неочакваната 
победа на бившите комунисти от БСП в демократичните 
избори от юни 1990 г. и засилването на политическата 
поляризация, докато в Чехословакия под въпрос е поставено 
съществуването на общата държава. След като промените 
в името и организацията на държавата не разрешават 
противоречията, се стига до решението на Чехословашкото 
национално събрание от 25 ноември 1992 г. за разделяне 
на държавата на две – Чешка и Словашка република, което 
влиза в сила от 1 януари 1993 г. Това налага България да 
признае тяхната независимост и да установи дипломатически 
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отношения с всяка от тях поотделно. С Чехия това става с нота 
от 22 декември 1992 г., след което дотогавашните посланици – 
Йозеф Дравецки в София и професорът филолог Боян Ничев 
в Прага, остават на постовете си, докато отношенията със 
Словакия се уреждат наново43.

Въпреки разпадането на Източния блок, приятелските 
отношения между Република България и Чехо-Словашката 
федеративна република са потвърдени с подписания на 
6 април 1992 г. Договор за приятелство и сътрудничество, 
който се запазва в сила и след разделянето. Новият 
външнополитически път на България и Чехия върви в една 
посока – европейските и евроатлантическите институции. 
Затова след като Чехия е приета в НАТО през март 1999 г. и 
в ЕС през май 2004 г., а България се присъединява към тези 
организации съответно през април 2004 и през януари 2007 г., 
двете държави отново са съюзници и поддържат приятелски 
отношения до ден днешен.

43 Матеева, М. История на дипломатическите отношения..., 501-502.
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Чехословакия и чешко-
българските отношения*

Ян Рихлик

Като държава, създадена в резултат на Версайската система, 
Чехословакия има интерес тя да бъде запазена, защото в 
противен случай самото ѝ съществуване като държава би 
било поставено под въпрос. Точно обратното, пострадалата 
от Ньойския мирен договор България всячески се стреми 
Версайската система да бъде ревизирана, за да получи тя 
териториите си, предоставени на Румъния, Югославия 
(тогавашното Кралство на сърби, хървати и словенци) и 
Гърция. Следователно интересите на Чехословакия и България 
са коренно противоположни.

Чехите и словаците в България още през октомври 1918 г. 
създават организация, наречена Чехословашки национален 
съвет и той се превръща в първия мост между двете страни. До 
установяването на дипломатически отношения обаче се стига 
едва през 1920 г., понеже трябва да се изчака сключването на 
мирните договори. Но връзки съществуват още от 4 май 1919 г.,  
когато в София като чехословашки правителствен агент 

* Публикуваният тук с известни актуализации текст е от изданието: 
Ян Рихлик, Вл. Пенчев. История на Чехия. София: Парадигма, 2010. 
За съжаление, намеренията ми да напиша нарочна статия, посветена 
на дипломатическите връзки между България и Чехословакия, бяха 
осуетени от разразилата се епидемия от коронавирус и свързаните с 
нея ограничения.
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пристига Рудолф Кинцъл-Изерски (1883–1954), пребивавал 
там като австро-унгарски военен аташе и по време на войната. 
С тази стъпка Прага дава знак на София, че се надява на добри 
взаимоотношения в бъдеще.

Чехословашко-българските връзки се развиват в тясна 
зависимост от отношенията на България с Румъния и 
Югославия, т.е. с чехословашките съюзници в Малката 
Антанта. Ключово значение имат отношенията с Белград. 
Редица български интелектуалци се обръщат през 1918 г. 
към Т. Г. Масарик като към всепризнат авторитет с молба 
за съдействие пред силите на Съглашението по въпроса за 
българските граници, доказвайки българските права върху 
Македония и правото за излаз на Егейско море. България 
неведнъж се обръща към Прага за съдействие в трудните си 
отношения с Белград. През февруари 1934 г. представители 
на Югославия, Румъния, Турция и Гърция подписват т.нар. 
Балкански договор, с който гарантират границите си. Прага 
се опитва да убеди България да се включи в договора, но 
македонският въпрос се оказва непреодолимо препятствие. 
Част от чехословашките интелектуални и политически кръгове 
признават, че Ньойският договор от 1919 г. е несправедлив 
към България, но държавата по принцип е срещу каквато и 
да била ревизия на границите, която може да се обърне срещу 
Чехословакия. Тя не може да го допусне и заради факта, че 
е сред подписалите Ньойския договор. По тази причина 
Прага настоява София да заяви, че няма да иска връщането 
на Вардарска Македония, което България категорично 
отказва да направи. София претендира и за наличието 
на българско малцинство в Македония, на което Белград 
отказва малцинствени права, затова иска от Прага да постави 
този въпрос пред Белград. Югославия отхвърля подобни 
интервенции като недопустима намеса във вътрешните 
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ѝ работи, а тъй като Чехословакия държи на добрите си 
отношения с Белград, Прага отказва да се ангажира. 

В началото на 20-те години Чехословакия подкрепя 
правителството на Стамболийски, макар да има възражения 
по вътрешната му политика и да го смята за недемократично. 
Външният министър Едвард Бенеш оценява позитивно най-
вече опитите на Стамболийски да подобри отношенията с 
Югославия. Представителите на Аграрната партия, които 
присъстват във всички чехословашки правителства в 
междувоенния период, приемат БЗНС като близка партия. 
Кървавият преврат на Александър Цанков, извършен на 9 юни 
1923 г., зад който стои ВМРО, предизвиква в Прага опасения 
от влошаване на българско-югославските отношения, но 
когато правителството на Цанков обявява, че ще продължи 
да ги подобрява, Бенеш се застъпва за неговото признаване, 
въпреки възраженията към режима. Същата е ситуацията и 
при военния преврат на Кимон Георгиев и Дамян Велчев на  
19 май 1934 г., чието желание за укрепване на връзките с 
Белград е горещо приветствано от Бенеш.

Чехословакия не подкрепя усилията на България за 
подобряване на положението на нейните малцинства в 
съседните страни и по други причини. Самата Прага има 
сериозни малцинствени проблеми и няма интерес въпросът 
за малцинствата да се обсъжда на международното поле. 
Върху позициите ѝ оказва влияние и словашкият проблем. 
Официалната идеология на чехословакизма, провъзгласяваща 
чехите и словаците за единна нация, ползваща два различни, но 
разбираеми помежду си езици, предизвиква силно движение за 
автономия на Словакия, начело на което застава Словашката 
народна партия, водена от Андрей Хлинка. Представителят 
на радикалното крило в партията Войтех Тука още в средата 
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на 20-те години на миналия век установява във Виена връзки 
както с хърватските усташи, така и с ВМРО (автономисти). 
Възможността за свързване на македонския и словашкия 
въпрос поставя Прага пред сериозни трудности. Затова тя 
отказва да се ангажира с македонския въпрос, но въпреки  
това не успява да избегне конфликтите. През 1923 г.  
президентът Масарик издава книгата „Славяните след 
войната“ (Slované po válce). В нея не става дума за македонци, 
а Кралството на сърби, хървати и словенци се представя 
като защитник на славянството на Балканите. В книгата 
се прогнозира, че България ще се върне към „славянската 
политика“ и ще започне да си сътрудничи с Кралството на 
сърби, хървати и словенци. Книгата е приета отрицателно от 
ВМРО (автономисти) и изобщо в България. Във в. „Македония“ 
идеята за Югославия като защитник на порядъка на 
Балканите е обявена за абсурдна, както и перспективите за 
българо-югославско сътрудничество, на които пречи точно 
македонският въпрос. В рецензия за книгата Масарик е обявен 
за човек, който няма представа от македонския проблем и не 
го разбира. Подобен отзвук среща и интервюто на Масарик 
в немския „Берлинер Тагблат“, където той заявява, че заради 
половин милион македонци в Европа няма да избухне война. 
И Едвард Бенеш пише на страниците на „Словански пршехлед“ 
(Slovanský přehled – Славянски преглед), че македонският 
проблем е окончателно решен с последната война в полза на 
Сърбия, българите трябва да го разберат и да обърнат взор 
към Егейско море. Според Бенеш славянското население в 
Македония трябва да бъде асимилирано, сиреч сърбизирано. 
Както може да се предположи, статията предизвиква остри 
негативни реакции в българския печат.

През междувоенния период Чехословакия предоставя 
убежище на различни групи български политемигранти. След 
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абдикацията си от българския трон цар Фердинанд живее 
първоначално в Германия, но след идването на Хитлер на 
власт се премества в семейното имение на Кобургите в Свети 
Антон близо до гр. Банска Щявница (Средна Словакия). Той 
получава съгласието на чехословашкото правителство за това 
срещу отказа си от политическа дейност. Бившият български 
цар живее там и след създаването на словашката държава през 
1939 г. и едва в края на Втората световна война, през 1944 г., се 
премества в Кобург (Западна Германия).

Много по-специфична е подкрепата за българската емиграция 
от редовете на БЗНС, установила се след преврата на Ал. 
Цанков в Чехословакия. Официално материална подкрепа 
оказва Аграрната партия, но със знанието на министър-
председателя Антонин Швехла. Българските земеделци 
създават в Чехословакия Задграничен център и развиват 
политическа дейност срещу режима на Цанков. В известен 
смисъл в Чехословакия е толерирана и българската 
комунистическа емиграция, установила се заедно със 
земеделците след Септемврийското въстание от 1923 г. През 
20-те години Прага се превръща и в едно от местата, където 
се засичат интересите на различните течения в македонската 
организация. Тъкмо там ВМРО (обединена) и федералистите 
издават брошурата „Изменниците на македонското дело“ 
(1926), насочена срещу автономистите. Явно с благословията 
на Цанковото правителство ВМРО разчиства в Прага сметките 
си с опонентите. На  26 август 1923 г. македонстващият 
терорист Йордан Цицонков, криещ се там зад името Николов, 
застрелва земеделския политик и министър Райко Даскалов, 
получил политическо убежище в Чехословакия. В процеса 
срещу Цицонков участва като свидетел известният журналист 
българофил Владимир Сис, който го обрисува като възторжен 
патриот, и в крайна сметка съдът го освобождава. Едва при 
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повторното разглеждане на делото в Табор Цицонков е осъден 
на двайсет години затвор, където се самоубива на  
25 януари 1926 г. Подкрепата на чехословашкото правителство 
за политическите емигранти няма как да допринесе за 
развитието на официалните чехословашко-български 
отношения, макар че многобройни декларации по този повод 
се появяват в Прага и в София.

През втората половина на 30-те години, когато Едвард Бенеш 
замества на президентския пост Т. Г. Масарик, на преден 
план в чехословашката външна политика излиза защитата 
от нацистка Германия, а балканските проблеми отстъпват на 
втори план. Прага все повече губи интерес към София, още 
повече, че България постепенно влиза в сферата на германско 
влияние. Това проличава ясно през летните месеци на 1938 г., 
когато цар Борис ІІІ се предлага за посредник между Германия 
и Великобритания. На 22 септември с. г. той посещава 
Берлин и след разговор с Хитлер на 25 септември пише 
писмо до британския премиер Невил Чембърлейн, в което 
му „препоръчва“ да приеме „в името на запазването на мира“ 
отстъпването на пограничните чехословашки територии на 
Германия. Така цар Борис ІІІ се присъединява към западните 
„умиротворители“ на Хитлер. Резултат от тази политика е 
Мюнхенското съглашение (30 септември 1938 г.), анексията  
на Судетите от Германия, Виенският арбитраж (2 ноември  
1938 г.) и отстъпването на южна Словакия и южното 
Закарпатие на Унгария.

България приветства Мюнхенското съглашение и особено 
Виенския арбитраж, защото вижда в тях стъпки към 
ревизиране на Версайската система на етничен признак, при 
това със съгласието на великите сили, което ѝ дава надежди 
за реализиране на собствените планове. Това няма как да 
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допринесе за сближаване между двете страни. Отношенията 
им достигат критичната си точка при разбиването на 
чехословашката държава от нацистка Германия на  
14–15 март 1939 г. България веднага го признава. Трябва обаче 
да се каже, че българската общественост приема ситуацията 
остро негативно, доказателство за което са антигерманските 
и прочехословашки демонстрации  на софийските студенти. 
Протест по този повод под формата на отказ да чете лекции 
изразява и професорът от Софийския университет, бохемистът 
и славист Борис Йоцов (1894–1945). Професорът, който 
защитава през 1923–1925 г. докторат в Прага и става дописен 
член на пражкия Славянски институт, по-късно е избран 
за министър на народната просвета във военновременното 
правителство на Богдан Филов и в тази си функция подписва 
културна спогодба между България и Словакия1.

Временното ликвидиране на Чехословакия като държава 
през пролетта на 1939 г. поставя чехословашко-българските 
отношения в нова ситуация. Чехословашкото посолство 
в София е закрито2, а българското посолство в Прага е 
трансформирано в консулство. България не поддържа връзки 
нито с Чехословашкия национален съвет в Париж, нито 
по-късно с чехословашкото правителство в изгнание и с 
президента Едвард Бенеш в Лондон. На 16 декември 1941 г. 
чехословашкото правителство в изгнание издава декларация, 

1 След войната Йоцов е осъден на смърт от Народния съд и 
екзекутиран, а в днешно време реабилитиран.

2 Последният чехословашки посланик в София Прокоп Макса предава 
доброволно посолството на немския посланик през март 1939 г. и 
заминава за Париж, където се включва в емигрантската съпротива и 
става председател на Държавния съвет при правителството в изгна-
ние в Лондон. След войната срещу него е заведено дело за поведе-
нието му в София. Макса се защитава с твърдението, че тогава не е 
имало никакви условия да съхрани посолството. 
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че е в състояние на война с всички държави, които са във 
война със СССР или западните съюзници. Това се отнася и до 
България.

На 5 август 1939 г. България признава независимата словашка 
държава и изказва желание между двете страни да бъдат 
установени дипломатически отношения. Словакия има 
интерес от разгръщането на интензивни връзки, но интересът 
на София не е голям, тъй като тя не смята Братислава за 
равностоен партньор. Официално двете държави са съюзници, 
тъй като са членове на Тройния пакт, към който Словакия се 
присъединява на 24 ноември 1940 г., а България – на 1 март 
1941 г. Интересите на Словакия обаче са доста по-различни от 
тези на България и в значителна степен се повтаря ситуацията 
от междувоенния период, с тази разлика, че определящ 
фактор за словашко-българските връзки вече е отношението 
към Унгария, с която София поддържа близки контакти. В 
Хитлеровата сфера на влияние се оформят два блока. В единия 
са Унгария и България, които в някаква степен реализират 
ревизионистичните си програми с помощта на Германия и 
получават обширни територии за сметка на своите съседи. В 
другия блок са Словакия, Румъния, а след 1941 г. – и Хърватия 
(Независимата хърватска държава – НХД), т. е. онези страни, 
които губят част от териториите си от Унгария и се надяват с 
помощта на Германия да си върнат поне част от тях. България 
няма как да подпомогне териториалните претенции на 
Словакия към Будапеща, защото би застрашила собствените си 
претенции към Румъния, Югославия и Гърция.

 След войната правителството на възстановената чехословашка 
държава решава да обнови дипломатическите си отношения 
с България още през октомври 1945 г. Подписан е и протокол 
за размяна на стоки. В следващите години са сключени и 
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договори за предоставяне на българска работна сила, тъй 
като Чехословакия изпитва остър недостиг в обезлюдените 
судетски райони след изселването на немското население. 
Хиляди българи заминават да работят в Чехословакия, и 
част от тях след изпълнението на задълженията си остават 
под една или друга форма (учение, брак и т. н.) в Чехия (по-
рядко в Словакия). Заедно с установилите се за постоянно по 
това време там български градинари  те полагат основите на 
българските общности в двете страни, които са сравнително 
многобройни днес (и в Чехия, и в Словакия са признати за 
малцинства). Същевременно, благодарение на тези договори, 
повечето членове на чешката и словашката общност в 
България реемигрират, като „българските“ чехи и техните 
потомци днес са разпръснати по цялата територия на Чешката 
република, но основната част от тях са съсредоточени в 
първоначалното им местожителство след реемиграцията – 
Южна Моравия, докато „българските“ словаци постепенно се 
концентрират основно на словашка територия. 

Официална размяна на посланици е осъществена в началото 
на 1946 г. На 10 февруари 1947 г. в Париж е подписан мирният 
договор между България и съюзниците, между които е и 
Чехословакия. С него е премахнато формалното състояние 
на война между двете страни и се откриват нови пътища за 
съвместно сътрудничество. Те довеждат до подписването на 
Българо-чехословашкия договор за дружба, сътрудничество 
и взаимопомощ. За разлика от съюзническия договор с 
Югославия, който се позовава на предвоенните отношения и 
сътрудничеството по време на войната, в договора с България 
чехословашката страна е много по-предпазлива. Той има по-
голямо значение за България, защото ѝ помага да излезе от 
международната изолация.
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За сключването на Българо-чехословашкия договор роля играе 
Москва, която го приема като част от системата от двустранни 
договори между нейните сателити в Източна Европа. 
Чехословакия няма как да откаже, макар че договорът не ѝ носи 
почти нищо. Затова некомунистическите сили полагат усилия 
той да остане колкото се може по-формален. Президентът 
Бенеш и външният министър Ян Масарик категорично 
отказват в договора да бъде включено българското (и съветско) 
искане за взаимно предоставяне на военна помощ при 
всякакъв конфликт, настоявайки  само за защита от Германия. 
С изключение на комунистите, които прокарват линията на 
Москва, всички останали чехословашки политици са наясно, 
че договорът може да доведе до въвличане на страната в 
тогавашния българо-гръцки спор, докато българската помощ 
няма голямо военно значение за Чехословакия. Затова вместо 
сътрудничество с България те предпочитат да бъде сключен 
договор с Франция, който да ограничи външнополитическата 
зависимост на Чехословакия от СССР. В крайна сметка 
договорът с България е подписан на 23 април 1948 г. (т. е. 
едва след установяването на комунистическия режим) при 
посещение на Георги Димитров в Прага. Договорът задължава 
двете държави да си предоставят помощ не само в случай 
на агресия от страна на Германия, но и от страна на нейните 
„преки или непреки“ съюзници, което всъщност е насочено 
срещу Запада. Между Чехословакия и България е сключен 
и договор за икономическо сътрудничество, съгласно който 
ЧСР ще доставя машини и оборудване в замяна на земеделска 
продукция. По-късно и двете страни стават членове на СИВ  
(8 януари 1949 г.) и Варшавския договор (14 май 1955 г.). 
България се оформя като основна дестинация за летни 
почивки на чехите и словаците.

До влошаване на чехословашко-българските отношения 
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се стига във връзка с реформаторското движение в 
Чехословакия през 1968 г. От самото начало България 
смята Дубчек и реформисткото ръководство на ЧКП за 
неприятели. По стечение на обстоятелствата точно по времето, 
когато се провеждат преговорите за нов чехословашко-
български договор за приятелство и взаимопомощ, 
българският печат подема яростна кампания срещу ЧССР, 
обвинявайки чехословашкото ръководство в ревизионизъм. 
Античехословашката кампания достига своя връх по време 
на ІХ световен фестивал на младежта и студентите, провел 
се в София в края на юли и началото на август 1968 г. 
Участниците от чехословашка страна, които са членове на 
неформални младежки организации, потеглили към София 
на пеши поход, не са допуснати на границата и са принудени 
да се върнат в Югославия (някои успяват да проникнат в 
България като частни лица). Делегацията на „официалните 
организации“ е допусната, но властите им отнемат 
пропагандните материали. Българското комунистическо 
ръководство е сред ярките привърженици на военната 
интервенция на Варшавския договор в Чехословакия, за 
необходимостта от която Тодор Живков говори още през 
май. Български военни части се включват в окупацията на 
Чехословакия в нощта срещу 21 август 1968 г., като тъкмо 
техният контингент дава и единствената жертва. И след 
инвазията българският печат продължава кампанията, 
като оценява положително дейността на просъветските 
колаборационисти. Срещу подобно поведение от страна 
на България протестират чешките българисти – учени, 
преподаватели и преводачи – в свое „Отворено писмо“, 
изпратено до българския печат и Съюза на учените в България, 
публикувано в чешките издания „Репортер“ и „Политика“ през 
октомври 1968 г. Античехословашката кампания приключва 
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едва след отстраняването на Александър Дубчек от властта 
и установяването на „нормализационния“ режим на Густав 
Хусак (17 април 1969 г.). През лятото на същата 1969 г. Хусак 
посещава България и така чехословашко-българските 
отношения са официално нормализирани. 

Падането на комунизма в България и Чехословакия през 
1989 г., оттеглянето на съветската окупационна армия от 
Чехословакия и разпускането на СИВ и Варшавския договор 
извеждат чехословашко-българските отношения на качествено 
нов етап. Чешкото и словашкото общество едва сега разбират 
за активността на българската опозиция през 80-те години, 
почти непозната дори и на дисидентите, макар че някои 
нейни политически и литературни текстове са преведени. 
България престава да се приема от чехите и словаците като 
продължената ръка на Москва, особено след като заявява 
желанието си да стане член на Европейския съюз и НАТО. 
Много скоро обаче българската държава остава извън 
зрителното поле на чехословашката политика, а разпадането на 
държавата през 1992 г. още повече засилва тази тенденция. 

Чехите и българите започват своя преход към парламентарна 
демокрация и пазарна икономика от различни позиции – в 
България промените започват на 10 ноември със свалянето 
на Тодор Живков от неговите съратници в ръководството на 
БКП, а в Прага – на 17 ноември със студентска демонстрация. 
Изглежда сякаш България има малко предимство във 
времето, но по отношение на характера и скоростта на 
преобразованията чехите се оказват със значително по-
висок реформаторски потенциал. Още до края на 1989 г. 
политическата власт в Чехословакия е сменена, докато в 
България за отстраняването на БКП/БСП от власт трябва да 
се чака още почти година – до оставката на Андрей Луканов в 
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края на ноември 1990 г. Първите демократични избори в двете 
държави се провеждат почти едновременно – през юни 1990 г., – 
но дават различни резултати – на власт в Чехословакия идват 
новите сили, а наследниците на ЧКП са маргинализирани, 
докато в България абсолютна изборна победа печели БСП. Тези 
начални разлики водят и до различната скорост на реформите 
през 90-те години. А и разделянето на Чехословакия и появата 
на самостоятелните Чешка и Словашка републики от 1.1.1993 г. 
определя завършека на десетилетните чехословашко-български 
отношения и трансформацията им в чешко-български и 
словашко-български.
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Владимир Сис – софийският 
неофициален дипломат  
на бъдещата чехословашка 
държава
Виктор Рогозенски, Теодоричка Готовска-Хенце

Владимир Сис – по-малкият брат на известния чешки 
младочешки журналист, публицист и секретар на 
оглавяваната от Карел Крамарж партия Франтишек Сис –  
се установява на Балканите в края на първата декада на 
20-ото столетие. Младежът пропътува надлъж и нашир 
югоизточния край на континента1, опознава добре езика, 
обичаите и регионалните специфики – особено тези на 
Македония2. В навечерието на Балканската война по лично 
нареждане на неослависткия лидер той е командирован като 
военен кореспондент на в. „Народни листи“3 и наблюдава 
и описва развитието на бойните действия на Тракийския 

1 Černý, M. Mladá léta Vladimíra Síse: Na okrají jeho dopisů Athosanu 
Sávovi Chilandarci.  – In:  Stehlík, P. (ed.). Od moravských luk k 
balkánským horám. Václavu  Štěpankovi k šedesátinám. Brno, 2019, 62-71.

2 Сис, Вл. Македония. Превод и редакция Вл. Пенчев. София: МНИ, 
2019; Černý, M. Vladimír Sís a Makedonie.  – Slovanský  jih, 19, 2019, č. 4, 
3-10.

3 Готовска-Хенце, Т. Нови сведения за мисия на Владимир Сис в 
навечерието на Балканската война. –  Архивен преглед, 2008, № 1-2, 
106-113.
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фронт4. За разлика от известния флагман на неославизма 
обаче, който по време на и след Втората балканска война 
защитава сръбските позиции, в междусъседския спор Вл. 
Сис подкрепя изцяло  българска страна.

По време на Първата световна война журналистът 
продължава да е в българската столица и оттук развива 
активна антихабсбургска пропаганда. Въпросът подробно е 
разработен от Кр. Мархолева5, затова в това кратко изложение 
ще разгледаме единствено неофициалните му дипломатически 
усилия по линия на пражката „Мафия“.

За разлика от  Томаш Гарик Масарик и съратниците му, 
които развиват дейност на Запад, Крамарж и съпартийците 
му решават да установят връзки с представителите на 
съглашенските правителства от столицата на все още 
неутралната българска  държава, за да ги осведомят за своята 
програма да се борят за независимост от Хабсбургската 
династия . Най-подходящият за тази цел, естествено, се оказва 
Владимир Сис.

През август 1914 г., т.е. съвсем скоро след избухването на 
войната, Сис получава от Прага писмо от по-възрастния 
си брат, в което той му поставя задачата да сондира 
мнението на софийските представители на Съглашението 
за следвоенното  бъдеще на чехите. „Това е особено 
важно за д-р Крамарж“ – подчертава Франтишек, като 
същевременно му дава мандат да води преговорите от 

4 Готовска-Хенце, Т. Репортажите на Вл. Сис от навечерието на Бал-
канската война 1912. – В:  Историята – професия и съдба. Сборник в 
чест на чл.-кор. д.ист.н. Г. Марков. София, 2008, 205-225.

5 Мархолева, Кр. Антихабсбургската пропаганда на Владимир Сис и 
на дружество „Чех“ в неутрална България (1914-1915) – Исторически 
преглед, 67, 2011, № 1-2, 77-98.
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името на неослависткия водач6. 
По това време вече около най-
известния чешки политик в 
предвоенната Хабсбургска империя 
се е оформило ядро от тесни 
партийни съратници (между които 
и самият Франтишек Сис), които 
събират сведения от различни 
сфери, с оглед предаването им на 
съглашенските правителства7.

По-нататък, с кореспонденцията 
между двамата братя, от Прага 
започват да пристигат шпионски 
сведения, в които се дават 
конкретни данни за дислокацията 
на австро-унгарската армия, за 
оръжейното производство, за финансовото и икономическото 
състояние  на Двуединната империя, т.е. информация, с  
набирането на която се ангажира нелегалната мрежа на чешката 
„Мафия“.  Шифрованите съобщения са писани със симпатично 
мастило между редовете на книги с безобидно съдържание, а 
куриерите, които ги пренасят, са преди всичко българи8.

6 Sís, V. Příspěvek k dějinám Maffie.  – Archiv Národního Musea. Pozůstalost 
Dra. Karla Kramáře. o.2, inv.č. 639, машинопис, л. 1.

7 Kramář, K. Pět přednašek o záhraniční politice. Praha, 1922, s. 57.
8 Един от куриерите е старозагорският художник Атанас Костов, 

син на Бела Атанасова, която пък е сестра на пражкия възпи-
таник В. Атанасов. Вж. Сис, Вл. Ческо-словенската република 
и нейните отношения спрямо България. Стара Загора, 1919, с. 
25; Димитрова, Св. Вярвайте в бъдещето на своя народ, както 
вярвахме и ние. – В: Златева, А. (съст.) Владимир Сис и България. 
София 2006, с. 101.

Владимир Сис
Сн. личен архив на Искра Баева
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По-младият Сис се заема със задачата дискретно да ги предложи 
на дипломатическите представители на Антантата. Чрез 
предоставянето на шпионски сведения неофициалният чешки 
представител се надява да ги предразположи и да ги привлече за 
националната кауза на чехите. В своите рапорти той информира 
по важните  теми: за готовността на съюзниците да приемат 
обявяването на евентуална независимост и за новите граници 
на страната след унищожаването на старата монархия. Особено 
чести са срещите на младежа (по нареждане на Крамарж, 
но може би и поради добри лични връзки) с руския военен 
аташе полковник Татаринов, който поддържа редовна връзка 
с Генералния щаб.  Специален акцент има и в разговорите с 
посланик Савински – тук по нареждане на пражкия център 
Сис поставя въпроса за бъдещите по-близки междудържавни 
отношения9. 

С рапорт от края на септември 1914 г. българският чех съобщава, 
че представителите на Антантата в неутрална България като цяло 
се държат благосклонно, но окуражават чехите да докажат и на 
дело, че са искрени техни съюзници10. При все че преговорите са 
без мандат, неофициални и поради това и неангажиращи (Сис 
ги води единствено от името на Крамарж), дипломатите все пак 
обещават да сондират мненията на правителствата си по чешкия 
въпрос и да го уведомят.

В това отношение интересен е третият таен рапорт от София, 
в който се съобщава, че британското правителство подкрепя 
съществуващия баланс в Централна Европа, който според нея 
е немислим без съществуването на Хабсбургската империя, но 

9 Готовска-Хенце, Т. Вл. Сис – борец на два фронта. – В: 30 години 
секция История на света и международните отношения в ново и 
най-ново време.  София 2010, с. 100.

10 Sís, V. Dr. Karel Kramář. Život a dílo.  Praha, 1930, s. 237.
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същевременно изразява разбиране към стремежа за промяна 
на подвластните народи, затова счита, че бъдещите вътрешни 
реформи на многонационалната държава са не само наложителни, 
но неизбежни. Подобно становище има и съюзна Франция. 
Нейният софийски посланик Панафьо общувал според Сис 
определено в приятелски дух и бил очевидно благоразположен 
към чехите. Той обаче също не виждал алтернатива на 
многонационалната държава и съветвал чешките водачи да 
работят за вътрешното ѝ преустройство в разбирателство с 
унгарците. Нека отбележим, че рапортът на Сис вярно отразява 
настроенията – в началния етап на войната и в Лондон, и в Париж 
считат Дунавската монархия за важен следвоенен политически 
стожер на континента. В тези ранни сондажи единствено 
италианският посланик в София по напълно понятни причини 
не виждал никакъв международен проблем в унищожаването на 
многонационалната монархия и създаването на независима чешка 
държава11.

Софийският пълномощник получава от Крамарж и 
инструкции за изпълнение на  една специална задача. С руските 
дипломатически представители той трябва да води по-конкретни 
разговори, като обсъди държавната форма на бъдещата славянска 
държава и нейните отношения с Русия, стратегическото 
сътрудничество между двете държави  и дори детайли за общата 
граница. По това време „Карел Великанович“ (както е известен в 
Русия) вече е очертал плана за бъдещата всеславянска държава 
под егидата на Романовите и очевидно още в първите месеци след 
избухването на войната  решава да придвижи чешко-руските 
преговори в по-конкретно русло. Сис съобщава обратно до 
Прага: официалната руска дипломация дава сигнали, че чешките 

11 Sís, V. Příspěvek k dějinám Maffie.  – Archiv Národního Musea. Pozůstalost 
Dra. Karla Kramáře. o.2, inv.č. 639, машинопис, л. 3.
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стремежи за независимост 
са „най-искрено приети“12. 
Тук трябва да посочим, че 
дали съзнателно или не, но 
неофициалният пратеник 
надценява желанието на 
Русия да подкрепи  чешката 
кауза – по това време и 
в Санкт Петербург не 
могат да си представят 
краха на Хабсбургската 
монархия. Дипломатите 
същевременно препоръчват 
националните искания да 
бъдат систематизирани  в 
специален меморандум.

От края на 1914 г. в 
нелегалния център в Прага 
се обсъжда съставянето на 
такъв по-общ документ. 
Тъй като изходът от 

войната е все още неизвестен, проектът предвижда три възможни 
решения на чешкия въпрос: пълна  държавна независимост, 
политическа уния13 с Русия14 и  триализъм въз основа на чешкото 
историческо държавно право в рамките на старата монархия, т.е. 
конституционно изравняване, подобно на австро-унгарското. 
Що се отнася до територията на бъдещата държава, всички 

12 Sís, V. Dr. Karel Kramář. Život a dílo. Op. cit., s. 237.
13 За евентуалното асоцииране с Романовите в документа изрично се 

подчертава, че не става въпрос чешките земи да бъдат присъединени 
като проста губерния в състава на Руската империя.

14 Sís, V. Příspěvek k dějinám Maffie. Op. cit., s. 2-3.

Владимир Сис в четническа униформа  
в Македония

Сн. личен архив на Искра Баева
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се обединяват около идеята, че трябва да се иска максимални 
граници, за да има впоследствие място за тактически отстъпки.

Изработеният в Прага меморандум през януари 1915 г. 
безпрепятствено достига до София, придружен от напътствията 
на Франтишек Сис. Писмото на по-възрастния брат препоръчва 
конкретна тактика, съобразена с позициите на отделните 
държави. Въпросът за унията, естествено, може да бъде 
обсъждан само с руската страна, и то в условия на пълна взаимна 
поверителност. Поради различни съображения15 този въпрос 
трябвало да бъде напълно изключен от разговорите с британския 
представител16.

Нека да подчертаем, че заслугите на Вл. Сис не се изчерпват 
с практическото провеждане на тактическите преговори. 
Той работи и върху текста на  меморандума, като добавя 
точка 3, в която се предвижда създаването на железопътни 
коридори, необходими на бъдещата икономически силна, но 
вътрешноконтинентална държава – на юг към Адриатическо море 
и на изток към балканските държави17. Неговата версия е готова 
през март18. Междувременно по-младият брат изработва и картата 
на бъдещата държава, издържана  в „максималистичен дух“ – 
освен излаз към море, новата държава претендира за териториите 
от времето на император Карел IV!19

15 Вл. Сис преди това докладва, че британският посланик не  скрива 
недоверието си към Русия и се държи резервирано към национални-
те претенции на чехите.

16 Sís, V. Dr. Karel Kramář. Život a dílo. Op. cit., s. 239.
17 Готовска-Хенце, Т. Вл. Сис – борец на два фронта. Цит. съч, с. 103.
18 Този вариант на документа беше открит от Кр. Мархолева в личния 

архив на Фр. Сис. В архива на Крамарж работих с  други две, също 
оригинални версии на меморандума, едната от които на френски, т.е. 
вече преведена и предназначена за официално връчване.

19 Сис, Вл. Ческо-словенската република... Цит. съч., с. 25
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По обратния път документът е препратен към Прага, където 
също правят промени. Франтишек Сис предлага да отпадне 
параграфът, който предвижда запазване на старата монархия. 
Но не този последен коригиран вариант на по-възрастния брат 
става официалният документ – той не достига до българската 
столица. И тъй като там ясно се чувства, че правителството ще се 
присъедини към Централните сили, Вл. Сис бърза в навечерието 
на отпътуването от българската столица на дипломатическите 
представители на Великобритания, Русия, Франция и Италия да 
връчи на всички тях копие от меморандума с принадлежащата 
карта20. По този начин чрез чуждите дипломатически 
представители в столицата на все още неутрална България 
меморандумът  достига до съглашенските правителства. 

Копия от документа получават и някои чуждестранни учени, 
общественици и журналисти, с които българският чех лично се 
познава. Ирландецът Пиърс О’Махони например се ангажира 
не само незабелязано да придвижи документа и да го предаде 
на правителството в Лондон, но и сам най-горещо да го 
пропагандира сред сънародниците си21. Освен на френския 
посланик, отделно копие е връчено и на проф. Луи Леже22. Друго е 
предназначено лично за проф. Милюков. С документа разполага 
и софийският кореспондент на в. „Таймс“ Джеймс Баучер, който 
поема ангажимента да го предостави на колегата си Уикъм 
Стийд, известен с това, че се ангажира с чехословашката кауза23. 

20 Paulová, M. Tajný výbor Maffie a spolupráce s Jihoslovanyv letech (1916-
1918). Praha, 1968, s. 13.

21 Sís, V. Dr. Karel Kramář. Život a dílo. Op. cit., s. 239.
22 Sís, V. Příspěvek k dějinám Maffie. Op. cit., s. 5.
23 Между другото Стийд няколко месеца по-късно се ангажира да пре-

даде на Форийн Офис и меморандума на Т. Г. Масарик „Независима 
Бохемия“.
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Според Сис той е и личен приятел на Крамарж24. Така че с оглед на 
огласяването на документа и на несигурността, която съпътства 
неговото отправяне зад граница, са изготвени повече копия на 
меморандума. Вариантът за бъдещата уния обаче съществува 
само в документа, предназначен за Санкт Петербург. Този вариант 
е предаден лично на военния аташе полковник Татаринов.

И ако успешната неофициална чехословашка дипломатическа 
акция е извън всякакво съмнение, не така стои въпросът с 
нейното точно датиране, което поне засега се базира единствено 
на лични спомени. През 1930 г. Вл. Сис  посочва като възможни 
дати 20 или 22 март 1915 г.25 В запазения в личния архив на К. 
Крамарж оригинален документ, излязъл изпод ръката на самия 
Сис обаче се посочва, че документът е подаден в края на март. 
Според друга мемоарна литература, пак от същото време, се 
посочва, че предаването е станало през април26. Въпреки тези 
несъответствия, извън всякакво съмнение остава, че предаването 
на меморандума става в последните дни преди отпътуването на 
чуждестранните представители от българската столица – тази е 
и причината Вл. Сис да не дочака отговора от Прага и да връчи 
своята версия. Поради обстоятелството, че отпътуването на 
чуждестранните дипломати не е съгласувано и вероятно се е 
състояло по различно време, възможно е да се допусне, че те са 
получили меморандума на различни дати27.

Що се отнася до предоставянето на шпионски материали, то 
също продължава до включването на България във войната на 
страната на Централните сили –  неуморният чех успява да им 

24 Sís, V. Příspěvek k dějinám Maffie. Op. cit., s. 5.
25 Sís, V. Dr. Karel Kramář. Život a dílo. Op. cit., s. 239.
26 Soukenka, J. Karel Kramář (1914-1918). Praha 1930, s. 44.
27 Не е изключено в архивите на съглашенските канцеларии да се наме-

рят сведения поне кога този документ е бил заведен.
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предаде информация за придвижването на австрийските войски, 
за настроенията сред войниците, за общото финансово състояние 
на империята, за производството на тежка артилерия и за някои 
военни нововъведения28.

Нека споменем и за още една акция на неофициалната чешка 
дипломация, чийто главен организатор отново е Вл. Сис. През 
май 1915 г. в рамките на мащабна акция на военните власти в 
чешките земи са арестувани национални водачи, като в затвора 
на Храдчани попада и самият Карел Крамарж. При ареста му са 
намерени само вестници. Проектът за бъдещата всеславянска 
империя, който той неотлъчно носи в себе си, за да може при 
удобен момент да го предаде, по една съдбовна – бихме казали 
историческа случайност – той просто е забравил у дома си и 
навреме съумява да предупреди компрометиращият проект 
да бъде унищожен. Така военните власти не разполагат с най-
уличаващия политика документ. Независимо от това, по §58 от 
Наказателния закон, срещу Крамарж е повдигнато обвинение в 
държавна измяна29. Процесът започва на 6 декември 1915 г.  
и продължава до 3 юни 1916 г., т.е. 122 дни! Обвинението е 
разположено на цели 105 машинописни страници, разделени в 14 
глави, в които се прави разследване на дейността на обвиняемия 
години назад във времето. „Доказателствата“ са изрезки от 
вестници, речи на лидера и показания за връзките му с различни 
европейски политици, главно руски30. Доколко сериозни са 
обвиненията, личи от факта, че Крамарж е държан отговорен за 
създаването на Балканския съюз и според обвинението това било 

28 Sís, V. Příspěvek k dějinám Maffie. Op. cit., s. 5.
29 Paulová, M. Tajný výbor Maffie... Op. cit., s. 13.
30 Всички материали по процеса: обвинението, защитата, изказванията 

на свидетелите и самата присъда  са запазени в австрийските архиви, 
но пълно копие от тях след края на войната е предоставено и на 
чехите.
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обсъждано и по време на Славянския събор в София през 1910 
г. От българската столица реагират незабавно – д-р Стоян Данев  
изразява готовността си да замине за Виена и да се включи в 
процеса като свидетел в полза на обвиняемия31.

Едва приключил с тайната си „антантовска мисия“, или по-
точно едновременно с приключването ѝ, Сис се захваща със 
същата страст и майсторство с още една – привличането на 
международна помощ за спасяването на младочешкия лидер. В 
последния  рапорт, предаден на съглашенските представители, 
се дава не само конкретна информация за хода на процеса, но 
се описват и преследванията, на които са подложени чехите от 
страна на военните власти32. 

Въпреки очевидната липса на доказателства, на 3 юни 1916 г. 
Крамарж е осъден на смърт33. Присъдата предизвиква силно 
негативни реакции в чужбина. „Присъдата на военния съд 
предизвика ужас у всички приятели на Крамарж“ – споделя 
френският славист Ернст Дени34. Не по-малко шокирани 
са и българските приятели на неослависта. Сис остава с 
впечатлението, че д-р Стоян Данев и Иван Е. Гешов са „напълно 
депримирани“, а проф. С. Бобчев възкликва риторично: „Светът 
ще изтърпи ли подобно нещо?!“ Дори известният с умереността 
си водач на демократите Ал. Малинов не скрил мнението си, че 
този процес полага „началото на края на Австро-Унгария!“35

След първоначалния шок в София следват конкретни действия. 

31 Soukenka, J. Karel Kramář. Op. cit., 171-175.
32 Sís, V. Jméno Dra K. Kramáře v cizině. –  In: Sís, V. (ed.) Dr. Karel  Kramář. 

K šedesatým nározeninám. Praha, 1920, s. 337.
33 Смъртна присъда в този процес получава и А. Рашин.
34 Denis, E. Dr. Karel Kramář a Evropa. –  In: Sís, V. (ed.) Dr. Karel  Kramář. 

K šedesatým nározeninám. Praha 1920, s. 3.
35 Sís, V. Jméno Dra K. Kramáře v cizině. Op. cit., s. 337.
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Проф. Бобчев иска специална аудиенция в австрийското 
посолство, за да изрази подкрепата си за неослависта. На срещата 
става ясно, че той не е първият – и от други места били направени 
постъпки в тази насока. Бобчев си тръгва само след като получава 
уверението, че старият император няма да потвърди смъртната 
присъда36. 

Използвани са и други канали за неформални стъпки в подкрепа 
на обвиняемия. През лятото на 1915 г. една такава възможност 
предоставя посещението на делегация на испанския Червен 
кръст в София. По тази линия Ив. Гешов организира неформална 
аудиенция за Вл. Сис, който моли испанските представители да 
посредничат и предадат на краля си молбата му за застъпничество 
с оглед освобождаването на К. Крамарж. Впоследствие испанският 
крал Алфонс XIII действително прави сондажи във Виена, но 
не по сигнала от българската столица. Той получава официално 
писмо от Санкт Петербург, подписано от самия външен министър 
Изволски. То е предадено на испанския посланик в Париж от чеха  
Йозеф Дюрих – един от водачите на емигрантските организации 
в Русия37. Натиск върху Виена да промени решението си оказват 
и други страни. Е. Дени се опитва по католическа линия да 
заангажира със случая Ватикана и лично папата, а видни 
писатели и интелектуалци търсят ходатайство пред американския 
президент чрез тамошния американски посланик. У. Уилсън 
действително се заинтересува от съдбата на чешкия водач, но 
държавният  секретар Лансинг го съветва да не създава опасен 
прецедент, като се намесва във вътрешните работи на Австро-
Унгария38. Международна подкрепа от различни страни наистина 

36 Bobčev, S. S. Mé osobní vzpominky na Dra K. Kramáře. –  In: Sís, V. (ed.) 
Dr. Karel  Kramář. K šedesatým nározeninám. Praha, 1920, 198-199.

37 Sís, V. Jméno Dra K. Kramáře v cizině. Op. cit., s. 337.
38 Lustigová, M. Karel Kramář – první československý premiér. Praha, 2008, s. 

138.
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е регистрирана, но факт остава, че и този път съдбата си казва 
думата – в деня, в който кайзерът трябва да потвърди смъртната 
присъда на Крамарж, той самият напуска този живот, а новият 
наследник на трона не желае да започне управлението си с 
окървавени ръце – Крамарж е помилван...39. Той се завръща в 
родината си и на 28 октомври 1918 г. в решителния момент на 
превземането на властта в Прага оглавява Националния комитет, 
който изпълнява ролята на привременно правителство40. 

От  българската столица Вл. Сис следи с интерес какво се 
случва в родината му. Още на следния ден след мирния преврат, 
той отразява събитието с обширен материал, публикуван на 
първа страница във в. „Мир“41. Статията започва с конкретна 
информация  за  двете  правителства (емигрантското и 
вътрешното), като подчертава, че са ръководени от заслужилите 
синове на чешкия народ  проф. Томаш  Гарик Масарик и  Карел 
Крамарж, но се  и подчертава, че  новата  държава се появява на 
картата  благодарение на вековните борби на чехите. 

Сис засяга и въпроса за бъдещите граници на страната.  Той 
счита за „безспорни“ територии историческите земи на 
Чешкото кралство (Бохемия, Моравия и Австрийска Силезия)  
и обявилата присъединяването си Словакия (Словашко),  като 
включва и най-северната част от Долна Австрия с център 
Клодско. Същевременно изразява съжаление, че към отечеството 
му вероятно няма да бъдат присъединени земи, които по 
историческото право са принадлежали на кралството, но отдавна 
са  откъснати от него (Пруска Силезия и  Горна и Долна Лужица). 
С тези територии, посочва той, се очертава новата република 

39 Готовска-Хенце, Т. Назад към изгубения трон. Последният Хабсбург-
ски император и държавите-наследнички. София, 1996, c. 54.

40 Olivová, V. Dějiny první republiky. Praha, 2012, s. 66.  
41 B. Мир, 29.10.1918 г.
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да бъде приблизително толкова голяма, колкото и България. 
Що се отнася до нейното население, той го изчислява на около 
десет милиона чехи и словаци и три милиона немци. Авторът 
подчертава, че чехите не са отмъстителна нация и няма да 
търсят реванш за вековното потисничество, така че останалите 
в Чехословакия немци  ще могат спокойно да  живеят в нея, но 
се надява броят на немците да намалее за сметка на насилствено 
германизирани в миналото чехи, които вероятно ще искат да 
припознаят своите корени. Статията е придружена и от карта на 
евентуалните граници на Чехословакия (окончателните  граници 
са въпрос на предстоящата мирна конференция), от която се 
вижда, че младата  държава граничи с Унгария, Полша, Австрия, 
Саксония, Бавария и Немска Силезия.   

Втората част на статията е посветена на икономическото 
състояние на младата държава. Той коментира  общоизвестните 
опасения, че липсата на достъп до море ще се отрази 
неблагоприятно, като неоснователни. Чехите са се погрижили 
това да не се превръща в проблем и са постигнали споразумение 
с Кралството на сърбите, хърватите и словенците за износ на 
чешки стоки от пристанището във Фиуме (Риека).  Наред с това 
той обръща внимание на обстоятелството, че през Братислава 
минава международна плавателна река, която дава възможност 
за  търговия с други европейски държави. Последното 
предположение – че границата с Унгария ще мине по р. Дунав – 
показва добра информираност за „кухнята“ на чехословашката 
дипломация. Едвард Бенеш по стратегически и икономически 
съображения действително се стреми реката да бъде новата 
граница между двете държави, въпреки че това означава и 
увеличаване на броя на унгарското малцинство в страната42. 

42 Това е постигнато след тежки дипломатически битки и е легитимира-
но с Трианонския мирен договор от 1920 г.
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Общото заключение на Сис е, че икономическите перспективи 
на младата република са благоприятни. Не на последно място 
той подчертава и значимостта на факта, че чехите имат добре 
образована интелигенция и поради това не се налага да зависят от 
чуждестранни специалисти  (инженери, учители, юристи и пр.). 

Същия ден чешкият журналист публикува статия под заглавие 
„Развитието на чехския въпрос“ на първа страница и в органа на 
Демократическата партия в. „Пряпорец“. Той запознава  читателя  
накратко с основните моменти от историята на чехите, като 
най-подробно са описани събитията, довели до неотдавнашната 

Карел Крамарж, Алоис Рашин и Франтишек Сис
Сн. личен архив на Т. Готовска-Хенце 



87

независимост.  В заключение Сис изразява убеждението си, 
че в резултат на вековните борби  държавният  суверенитет е 
извоюван и в Прага начело на властта е Карел Крамарж, а на 
емигрантското правителство – Томаш Масарик43.

Междувременно между 28 и 31 октомври в Женева се водят 
преговорите между представители на задграничното крило на 
съпротивата и делегация на Националния комитет, предвождана 
от К. Крамарж. На срещата Е. Бенеш изнася обстойно експозе 
за дейността на Парижкия емигрантски комитет, признат от 
съюзниците за легитимен чехословашки орган. Същевременно 
се обсъжда и бъдещото конституционно устройство на новата 
държава. По този въпрос Крамарж продължава да следва своите 
виждания и предлага монархия, оглавена от някой представител 
на руската династия на Романовите, но остава в малцинство. 
Потвърдена е републиканската форма, обявена от Масарик с 
Вашингтонската декларация44. Обсъден е и съставът на бъдещото 
правителство: като президент единодушно е одобрен Масарик, 
като министър-председател  – К. Крамарж45.

От българската столица Вл. Сис предприема конкретни акции в 
подкрепа на новото  правителство. Съучредител и председател на 
чехословашкия емигрантски комитет на 10 ноември 1918 г.46, той 
организира специална акция, на която около 500 негови земляци 
полагат клетва  към новоосвободеното отечество47.  

43 В. Пряпорец,  29.10.1918 г.
44 Olivová, V. Dějiny první republiky. Op. cit., 63-64.
45 Lustigová, M. Karel Kramář –  první československý premiér. Op. cit., 

144-146.
46 По това време той участва в основаването на дружеството „Българо-

чехословашка взаимност“, на което става и първи секретар.
47 Пенчев, Вл.  Вл. Сис и българската култура или още веднъж за една 

загадъчна личност в българо-чешкия междукултурен диалог през 20 в. 
– В: Златева, А. (съст.) Владимир Сис и България. София, 2006, 135-136.
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В броя от 5 ноември 1918 г. на в. „Мир“ Владимир Сис публикува 
статия, посветена на министър-председателя на първото 
правителство на Чехословакия –  според него най-обичаният 
и най-уважаваният от чехите лидер48. Авторът изтъква, че 
десетилетия наред Крамарж е отдаден в служба на народа си, а 
дейността му по време на Първата световна война му е изградила 
ореола на национален герой. В статията присъства и един 
интересен детайл – Сис обръща внимание на обстоятелството, 
че този водач неведнъж е имал възможност да избяга зад 
граница и да работи  в емиграция (анонс за начина на действие 
на Масарик), но е предпочел да остане в родината си и въпреки 
че свободата и животът му са били застрашени, той е действал в 
конспирация. Този последен аргумент, изтъкван и от самия 
Крамарж, полага началото на дълъг вътрешнополитически спор 
в първите години след създаването на Чехословакия,  в който 
двете крила  на съпротивата (емигранското и вътрешното)  
взаимно омаловажават ролята на другото крило за постигането 
на независимостта. Като брат на секретаря на партията на 
Крамарж и сам приближен на нейния водач, Вл. Сис не крие 
своето мнение. Затова и в статията припомня на българския 
читател за неотдавнашния зрелищен процес и смъртната 
присъда. Репресиите на военните власти обаче вместо да 
сплашат чехите, констатира авторът, постигат обратния ефект 
и засилват техния патриотичен и борбен дух. По-нататък и в 
тази  публикация накратко са представени основни моменти 
по пътя към държавната  независимост. Във финалната  част на 
статията авторът ѝ свързва лидера и събитията, като констатира, 
че в настоящия момент чешкият народ ликува, защото начело на 
правителството в Прага е обичаният от всички Карел Крамарж. 
На 1 декември 1918 г. Вл. Сис го привества и с писмо, което 

48 в. Мир, 11.11.1918 г.
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започва с думите: „От сърце се радвам, че оглавявате първото 
чешко правителство!“49.

В началото на следната 1919 г., като председател на новото 
правителство, Крамарж оглавява чехословашката делегация на 
мирната конефренция, открита във френската столица. Той е в 
апогея на славата си – като съвоюващата страна Чехословакия, 
заедно с още 27 държави, е сред победителките. Предстои 
обаче трудната борба по очертаване на границите на новата 
държава. И тези конкретни преговори води не дългогодишният 
парламентарен вожд от времето на старата монархия, а 
придобилият известност едва по време на войната Едвард Бенеш. 
Външният министър на младата република седи на заседателната 
маса самоуверено между гръцкия и сръбския представител50 и 
наскоро се оказва, че макар и да е най-младият външен министър, 
е придобил опитности, с които скоро измества от преговорите 
министър-председателя51.

Официалното изложение на териториалните претенции 
е представено от Бенеш на  5 февруари 1919 г. чрез 11 
меморандума. В тях териториалните искания са съзнателно 
опростени (победителките не блестят със знания по география 
на Централна Европа, пък си имат и други по-големи грижи), 
като същевременно външният министър „услужливо“ помага 
на експертните комисии при взимането на решенията, в това 
число и за очертаването на границите52. В нашата литература 
беше изказано мнението, че меморандумът на Сис, заедно с 
изработената от него географска карта са сред документите, 

49 Archiv Národního Musea. Pozůstalost Dra. Karla Kramáře. 
Korespondence přijata, 9514-9996.  

50 Paulová, M. Tajný výbor Maffie... Op. cit., s. 51.
51 Olivová, V. Dějiny první republiky. Op. cit., s. 97.
52 Готовска-Хенце, Т. Назад към изгубения трон. Цит. съч., 71-77.



90

предложени за обсъждане от чехословашката делегация на 
мирната конференция53. За съжаление, не успяхме да установим 
на какво се основава това твърдение – сред заведените като личен 
фонд на Сис в БИА материали, постъпили от Националния 
исторически музей, няма такъв документ или някакви преки 
конкретни податки. Наред с това нека отбележим, че твърдението 
влиза в противоречие с някои установени факти и обстоятелства. 
На първо място отново ще подчертаем, че благоприятните за 
страната нови граници не са дело на  Крамарж, за да допуснем, 
че той би си послужил с изработените от Сис документи. На 
мирната конференция Карел Великанович изцяло е посветен на 
идеята за организиране на международен фронт за „спасяването 
на Русия от болшевиките“. При това не бива да се изпуска из 
очи и обстоятелството, че първият министър-председател 
на Чехословакия напуска Париж преди края на мирната 
конференция, тъй като в резултат на изборите от 15 юни 1919 г. е 
формирано ново правителство на „червено-зелената“ коалиция, в  
което оглавяваната от него Чешка народна демокрация не участва. 
Карел Крамарж напуска политическия „олимп“, както и мирните 
преговори – в това число и за границите на новата държава. 
Следователно малко е вероятно меморандумът на неославистите 
да е бил използан54.

Това обстоятелство, разбира се, съвсем не омаловажава 

53 Кьосева, Цв. Документи за Владимир Сис във фонда на Нацио-
налния исторически музей. – В: Златева, А. (съст.) Владимир Сис и 
България. София, 2006, с. 216.

54 Официалната чехословашка дипломация обаче поставя 
териториални искания като тези, които се съдържат в 
меморандума. В крайна сметка историческото право почти 
изцяло заляга при  определянето на границите на север и на 
запад. Чехословакия обаче не получава Горна и Долна Лужица 
и териториалния коридор с Кралството на сърби, хървати и 
словенци, за които също първоначално претендира.
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ролята на Вл. Сис като неофициален дипломат на бъдеща 
Чехословакия в началния период на войната. Той се проявява като 
теоретик, стратег и не на последно място – смел медиатор при 
представянето на чехословашките искания пред съглашенските 
правителства. И останалите му акции – предаването на шпионски 
материали, организирането на защитната акция в подкрепа на 
неослависткия лидер – също се оказват успешни. Като се имат 
предвид широките му връзки сред различни български среди, 
при друго стечение на обстоятелствата той вероятно би бил 
и най-подходящият първи дипломатически представител на 
младата република в София. Но външната политика – в това 
число и кадровия състав на посолствата – определя титулярят 
на министерството Едвард Бенеш, застъпник на прозападната 
ориентация на междувоенна Чехословакия. В такива условия 
привържениците на проруската ориентация губят почва под 
краката си, не на последно място и поради факта, че Романовата 
империя изчезва от следвоенната карта на Европа. 
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„V zajmu slovanstva a lidstva je 
a bude, aby se každému národu 
dostalo své!“*

Александра Трифонова

В специалния брой на Homo Bohemicus, посветен на 
100-годишнината от учредяването на дружеството 
„Българо-чехословашка взаимност“1, читателите имаха 
възможността да се запознаят с живота и делото на една 
неуморна труженичка на сближението между българи, 
чехи и словаци, а също и ревнителка на българската 
национална кауза и радетелка за правата на жените – 
Василка Кертева; там беше представен и преводът на една 
малка книжка за първия чехословашки президент, Томаш 
Г. Масарик, написана от чешкия педагог и журналист 
Карел Щех и пресъздадена на български език с голяма 
любов и въодушевление от Кертева, „за да запознае 
обстойно българското общество с творенията, мислите и 
принципите на великия чех“. Настоящата документална 
публикация пък предлага поглед върху „обратната“ страна 
от дейността на Кертева по развиването и укрепването 
на българо-чехословашките отношения. В писма до 
професора от Карловия университет Ярослав Бидло, 

* Цитатът, както ще стане ясно по-нататък, е от писмо на В. Кертева – 
Бел. ред.

1 Homo Bohemicus, кн. 1–2/2018.   
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специалист по история 
на Византия и Източна 
Европа2, чиито лекции 
е посещавала, тя описва 
положението в следвоенна 
България, макар и в 
доста общи черти и 
твърде емоционално, с 
исторически аналогии и 
прогнози, но постоянно 
наблягайки върху „болното 
място“ – националния 
въпрос. Надеждата ѝ е, че 
братята чехи, правилно и 
правдиво осведомени за 
случващото се в родината 
ѝ, ще могат да вникнат в 
мъчителното положение 
на българите и няма да им 
откажат морална подкрепа 
при справедливото 

разрешаване на тежките проблеми. Основание на упованията 
си Кертева вижда в мотото на неославизма, изповядвано 
от д-р Карел Крамарж, първия министър-председател на 
Чехословашката република, а именно, че „не е славянин този, 
който потиска друг славянин“, също и в хуманистичните идеали 
на Масарик и принципите на американския президент Томас 
Удроу Уилсън, споделяни от чешкия народ. Кертева е убедена, 

2 По-подробно вж. Трифонова, А. Развитието на чешката славистика 
в началото на ХХ век – трудовете на Ярослав Бидло, наследник на К. 
Иречек в Карловия университет. – Исторически преглед, 2014, № 5–6, 
78–87, и посочената там литература върху живота и научното дело 
на проф. Бидло. 

Проф. Ярослав Бидло (Jaroslav Bidlo)
Сн. https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Bidlo
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че написаното от нея ще стигне до сърцето и мислите на проф. 
Бидло, а оттам – може би и до други хора в новата република, 
способни да повлияят за наклоняването на везните в българска 
полза.

И без навсякъде в писмата да е изрично декларирано, 
ясно е, че Кертева ще продължава да работи за по-тясното 
опознаване и общуване между българи, чехи и словаци, и ще 
разпространява, заедно със свои съмишленици, също чешки 
възпитаници, идеята за славянската взаимност.

В кореспонденцията между проф. Бидло и Василка Кертева3, 
водена в обърканите първи следвоенни години, намират място 
и книжовни новини – най-интересната за нас, българите, е, че се 
подготвя втора чешка „История на българския народ“. Авторът, 
Франтишек Хибъл, пък е подтикнат към съставянето на този 
труд от проф. Бидло. Като отбелязва, че освен брошурката на 
проф. Л. Нидерле за македонския въпрос, единственият друг 
труд в Чехия по темата е „Македония“ на Владимир Сис, Кертева 
смята, че това съчинение заслужава вниманието на възможно 
най-широки кръгове от чешкия народ.

Представяните тук четири писма на Василка Кертева до 
проф. Ярослав Бидло (ръкопис, автограф, на чешки език) се 
намират в личния му архивен фонд, съхраняван в Архива на 
Академията на науките на Чешката република4. Първото е от 

3 В личния фонд на Василка Кертева, съхраняван в Българския 
исторически архив при Националната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“ (БИА – НБКМ) под № 626, е запазено писмо от проф. 
Бидло – от 18 май 1919 г.

4 Общият брой на писмата от Кертева до проф. Бидло е 16, първото е 
от 1914 г., последното – от 1927 г. Тук е мястото да благодаря на доц. 
д-р Михаил Ковальов, старши научен сътрудник в Архива на Руската 
академия на науките, за помощта при получаването на копия от тези 
документи.      
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9 ноември 1918 г., последното е от 14 юли 1919 г. Писмата се 
публикуват в пълния си вид, без съкращения, на оригиналния 
език; промени в стила, граматиката и правописа (включително 
и при употребата на диакритичните знаци) не са внасяни. Там, 
където е било необходимо, са вмъкнати обяснителни бележки 
по текста и по съдържанието.       
       
  

№ 1
V Sofii, dne 9/XI 1918

                                 Slovutný Pane Professore,

K mnohym jiným pozdravům jež dostanete odevšad za příčinou 
svého jubilea5, dovoluji si přípojiti také svých nejúctivějších 
blahopřání! Kež je Vám dopřáno ještě mnoha a mnoha léta, v plném 
zdraví, pracovat za slavu vlasti a radost ct. rodiny Vaši; vědě pak, 
zvláště byzantinistiky, která byla u Vaších lekci založená na tak 
širokém pojetí jako u nikoho jiného; kež dopřáno bude čitat Vás 
ještě dlouha léta mezi svými nejčilějšími znamenitostmi!

Vždy budu vzpomínat s největší úctou na Vaší ohromnou práce a 
píli, jež zůstavily u všech Vaších žaků tak hluboký dojem!

Žijte na mnoha léta v své volné a sjednocené vlasti! Kež mír a štěstí 
vratí se Vám s volnými Čechy!

 S veškerou úctou Váše žačka

                                                                                 V. G. Kerteva

5 На 17 ноември 1918 г. проф. Я. Бидло навършва 50 години.
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№ 2
 Sofie, 29. XI. 1918

                                     Slovutný Pane Professore, 

K tomu dopisu, jež psala jsem Vám za příčinou jubilea a jenž mi na 
poštu nevzali, dovolují si teď připojiti par řádků a pozdravit Vás, 
jakož i celou ctěnou rodinu Váši s osvobozením vlasti a zbudováním 
sjednoceného českého státu! Kež mohutná Čechie se rozvyje na zdar 
a radost těch, jež tak trpěli, pokud upěli pod těžkého jařma Němců! 
Kež Čechie dá svým dětem vše co nutno k ještě většímu kulturnému 
a hospodářskému rozkvětu, tak že by se v brzku stala střediskem 
veliké Slavie!...

A pravě s tím také, kež konečne i u Vás se uzná veliká křívda jež 
se stala nám když braněno bylo národnému našému sjednocení! 
Bulharsko, jež tak tragický trpělo v minulosti a dneška, doufá že 
teď když více Rakousko neexistuje, když krutosť války naučila 
všech cenit svobodu, když konečně i bratrské „Česko“ dostalo svou 
svobodu a sjednocenost, že neodepře mu svou moralnou pomoc! 
Že teď, také ono pohledně lépe na bolném balkánským problemem 
makedonským, stál se problémem dík soupeřství německo-
slovánského na Balkáně, resp. soupeřství Rusko-Rakouského! 

My veříme, že teď slova, resp. moto neoslavisma „není Slovanem 
kdo utlačuje jiného Slovana“, moto Vašého národního hrdiny 
a teď ministr-předsedu – d-ra Kramařa, naleznou odzvuk i při 
otázce makedonské! Doufáme že Češi, jež nejlépe ukázali světu 
jak vysoce cení svobodu, a že ani smrt není těžká pro vlast, uznají 
také spravedlivý nárok bulharského národa a příčiní se, aby se mu 
dostalo sjednocení, jež bylo touhou balkánské války, a jež uvrhlo je 
také v náruč věkového nepřítele – Turků a Nemců!...
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Principy Wilsona6, idea neoslavismu, humanitné idealy velikého 
Massaryka – toť idei českého národa – jsou nám zálohou, že příšlý 
mír nebude pro nás nový Bukurest! Jináče dlouho pak nebude na 
Bálkaně klidu!

Piší Vám, ježto vím, že Vás ty řádky stihnou. Posílám je po kurýru 
české rády v Sofii!7

Prosím o prominutí, že Vás obtěžují, ale při vzpomínce na vše 
prožitého v Praze, není mi možno nepoděkovat Vám znovu za vše 
starosty jež jsem Vám způsobila a jež Jste laskavě položil za mě.

Doufám, že při prvé možnosti budu v Praze a byla bych rada, 
kdyby do té době Bulhaři a Češi vstřetli se na poli slovanské práce v 
jednotě a porozumění jak to bylo nezapomenutelného r. 1912!8

Milostivé paní, prosím, račte vyřidit uctivě rukopolíbení Vam se s 
veškerou úctou

                                       poroučí

                                                                                    V. G. Kerteva

6 Програмата на президента на Съединените американски щати Томас 
Удроу Уилсън (1856–1924) за развитие на света след Първата светов-
на война (систематизирана в 14 точки), включваща и предложени-
ето за създаване на Общество на народите, с цел „предоставяне на 
взаимни гаранции за политическата независимост и териториалната 
цялост както на великите, така и на малките държави“. 

7 Чехословашкият национален съвет в София, с председател Емил 
Козак-Чермак, започва своята дейност на 15 октомври 1918 г.

8 Кертева вероятно има предвид помощта, която чешки лекари и воен-
ни доброволци оказват на България по време на Балканските войни 
от 1912–1913 г.
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№ 3
 Sofie, 22. IV.1919

                                    Slovutný Pane Professore,

Přijměte, prosím, nejuctivejší blahopřaní mé k Velikonocům a račte 
je prosím tlumočit vázené rodině své jménem mým a mým rodičům! 
Upřímně Vám přejí všeho dobrého v svobodně a sjednocené vlasti Vaši!

Dovolují si použiti teď kurýr jež zítra pojede do Prahy, abych Vám 
mohla zděliti také něco ze své vlasti, jež teď trpělivě čeká právo 
a spravedlnost od konference v Pařiži – stala se první příčinou k 
mírovému jednání.

Proti všem intrikám jež rozhodně asi v Praze šíří – jakožto vůbec v 
cizině – naší sousedé, hlavně Rumuni a Řekové, u nás je ticho, národ 
je kliden a jsme daleky bolševismu, ač ze všech stran podporují hrotku 
tak zvaných naších „těsné socialisté“. Národ je sám všude linčuje! Vždyt 
zkusil sam dosti těch 7 let; teď čeká spravedlnost aby se úplně zdal svým 
zemědelským pracím! Také aby mohl učinněji a rázněji zakročit proti 
těm jež ho zradili a přinutili válčit, využitkovavší psychického stavu 
jeho, děsné apathii, jež ho omračila po nemožném míru bukurestkým z 
r. 1913!

Mnoho zlého způsobili nám Němci, přemnoho. Ale jednu dobrou 
věc také! Totiž, že poznali jsme jich také a kulturu jejích tež! A kultura 
tá, resp. velkoměstký život a opatné9 stranky jejích pokazily mnoho 
rodinného života našého! To jím Bulhar neodpustí. Vždyť i hrabivost 
povahy jejích naprosto odvrátila sedlaka našého, jenž doposud tropí si 
šašky z „kmotra Дойчо“10.

9 Вместо правилното opačné. 
10 Бай Дойчо – колективен образ на германския войник и изобщо на 

германците/немците сред българите, водещ началото си точно от 
времето на Първата световна война.
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Teď pak máme nejvíce Francouzů, Angličanů a Italů!... Naše 
Bulharsko odjakživa bylo vždy mostem všech národů! A ten 
rok viděli jsme mimo různých černých kolonialních vojsk, také 
i mnoho žlutých!... A mimovolně člověk vzpomíná, že přece r. 
1204, při prvním pádu Cařihradu, nebylo tolik různého lidu 
zde na Balkáně. A zdá se, že my budeme také svědky zápasu 
nejen kultury východu se západem – nybř také církví východní 
a zapadní – Řím prý se hlasí za sv. Sofii cařihradskou, která 
prý byla katolická církev ze začatku, za doby Fotia11 stala se 
pry schismatickou, pak od 1204 byla katolická, ježto také 
Florentinská unie12 je vratila katolicismu po pádu latinské 
impérium! Athénský mitropolit již dnes předpovídá krvavý zápas 
mezi katolicismem a pravoslaví, resp. církví řeckou, poněvadž 
papež jí Turkům nechaval, ale Řekům – nechtěl!

A co řekne tomu také Rusko, jež chtělo ze sv. Sofii utvořit si baštu na 
Bosporu?... O tom snad blizká budoucnost poučí nás!

Nová doba, ač přiliš těžká strašnými zápasy různých stran, 
mírnění jenom vyminečným stavu Bulharska, přinesla celou řádu 
nových děl historických, nejvíce ethnografických a to hlavně co 
se tyče Macedonii, Thrakii a Dobrudži! Je také hodně mnoho 
literarních děl. Z ethnografických, zajimavá a velmi važná jest 
kniha Gerčeva – „Srbské dokumenty o moravských Bulharech“13 

11 Цариградският патриарх и изтъкнат богослов Фотий (ок. 820–891), 
изиграл важна роля в съдбините на България през IX в., и с чието 
име се свързва началото на разкола между Източната и Западната 
църква.  

12 Фераро-Флорентинската уния от 1439 г., по силата на която Византия 
признава църковното върховенство на папата срещу обещана помощ 
против османските турци.   

13 Guertcheff, Chr. Témoignages Serbes sur les Bulgares de la Morava. Sofia, 
1919 (на български език – Сръбски свидетелства върху българите 
в Моравско. София, 1921).



100

– v níž na zakladě srbské literatury a rúzných historických 
aktů poukazuje na tom, že až do r. 1878 Srbové vždy ani jich 
nenapadlo mluviti, že Morava jest Srbská, nybř mluví o bulh. 
obyvatelství… Je to kniha francouzská.

Nemeně důležita jsou „Memoary bulharské vlády o Makedonii, 
Dobrudži, Thrakii“14. – Je v ní největší čast samých dokumentů, 
posud nevýdaních, které cházejí zajímavé světlo na styky 
balkánských států mezi sebou a Evropou.

Vás pak zajímati bude také zpráva že prof. Zlatarský počal vydávati, 
nákladem akademii, svou „Българска История“15, z ní vyšel I díl 
– o počatcích bulh. národa a hunský stát Bulharů. Litují že teď není 
možno zaslati ničeho do Prahy a měli bychom se poznati lépe my – 
východ a západ Slovanstva!

Zatím v Čechách, mimo brožurku prof. Niederla o Makedonské 
otázce16 – jediná kniha jest dílo p. Síse „Makedonie“17, která věru 
zasluhuje pozornost nejšírších vrstev českých! O Dobrudži a Thrakii 
pak – nic!

Prosím, račte vyřídit neuctívější poručení bulharské žáčky své 
všem p. p. professorům a zdělte jím, že my, jež odešli jsme z Prahy, 
odnesli jsme sebou vřelou vzpomínku na slovanskou solidaritu Vaši 

14 Възможно е да става въпрос за изданието на българското Министер-
ство на външните работи „La question bulgare et les états balkaniques. 
Exposé et documents“ (Sofia, 1919).  

15 Златарски, В. История на българската държава през средните векове. 
Т. 1, ч. 1. Първо българско царство. Епоха на хуно-българското над-
мощие (679–852). София, 1918.

16 Първото издание е през 1901 г., второто – от 1903 г. В превод на бъл-
гарски се появява през 1902 г.

17 Makedonie. Studie zeměpisná, historická, národopisná, statistická a kul-
turní. Praha, 1914, през 1918 г. излиза в Цюрих на немски език, а през 
2019 г. трудът е издаден на български език в превод на проф. Вл. 
Пенчев.  
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a budeme šiřiteli slovanské jednoty – na základě neoslavismu – na 
Balkáně, kde nebyla jak u Vás.

Vy pak, račte, velevážený Pane Professore, přijmout nejupřímnější 
vzpomínku a nejuctivější pozdrav

Své žáčky V. G. Kertevě

P. S. Přijedu do Prahy hned když povolí odjezd – bude asi po 
preliminárním míru. Račte prominout že jsem Vás tolik obtěžovala 
svým psaním.            
  

 № 4
 Sofia, dne 14/VII 1919

Velevážený Pane Professore,

Především, račte prosím prominout, že teprve teď odpovídám na 
Váš dopis z 18/V, který cestoval plných 35 dnů, ale já ho dostala do 
rukou předevčírem, poněvadž jsem nebyla v Sofii.

Nejúctivěji a nejúpřímněji děkují Vám za laskavé zdělení Váše. Já 
samá, a všichni zde jsme měli velikou radost že zase Vy, Češí, daváte 
příklad ku všeslovánské práce.

Jako Bulhaři pak, citili jsme úpřímně že 43 let po dějinách 
Jirečkových, v zlaté Praze vyjde nový spis o dějinách nejmladšího 
a nejtrpčeji zkoušeného slovanského národa!18... A jaká 

18 През 1919 г. чешкият историк Франтишек Хибъл (1875–1929) 
вече е написал по-голямата част от замисляната от него двутомна 
„История на българския народ“, която обаче излиза чак през 1930 г., 
след смъртта му. Вж. по-подробно Хавликова, Л. Полузабравеният 
чешки историк на Средна и Югоизточна Европа Франтишек Хибл. 
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analogie… dříve povstání dubnové, teď pak řešení existence… 
„být čili nebyt“ našého národa! Dějiny prof. Jirečka dály 
představu a obraz národa o němž nevědělo se ničého! Kež pak 
teď kniha p. prof. Hybla stane se příčinou lepšího a opravdového 
poznání osudu nášého a zaroveň nešťastné balkánské otázky!

Vám pak, velevážený Pane Professore, úpřímně a s veškerou 
úctou děkují za krasný podnět jež Jste račil dati slovanské vědě! 
My zatím nemůžeme pracovati – jsou zde otázky mnohem 
časovější a náležitější! A pak u nás s těmi knihami je teď ještě hůř 
než i u Vás. 

U nás, jako jinde, teď zuří zápas mezi stranami: „buržoaznými“ 
(liberali – 2, národní – konservatoři (stambolisté) – 2, demokrate, 
2, progresisté, strana národní)19 z jedné strany a z druhé – tak 
zvané „levi“ – toť jsou 1) socialisté jež jsou: široké20, s klasovými 
marxovými principy, těsně, jež jsou průvodcí ruského bolševismu 
a komunalisti – jež agitují revoluce.21 2) agrarniky, zatím také 
rozdvojené22 a 3) radikal-demokrate, kteři se počitají za stranu 

– Исторически преглед, 2011, бр. 1–2, с. 22–39, както и Трифонова, А. 
Български оценки за „История на българския народ“ от Франтишек 
Хибл. – Исторически преглед, 2015, бр. 5–6, с. 198–208.   

19 Кертева има предвид, от една страна, Народнолибералната партия 
(стамболовисти), Либералната партия (радослависти) и Младолибе-
ралната партия, които през 1920 г. се сливат в Националлибералната 
партия; от друга страна – Народната и Прогресивнолибералната 
партия, които също през 1920 г. образуват Обединената народно-
прогресивна партия.   

20 Тук и по-долу подчертаванията са на Кертева.
21 Българска работническа социалдемократическа партия (обединена) 

и Българска комунистическа партия (тесни социалисти).
22 Става дума за Българския земеделски народен съюз (БЗНС), възгла-

вяван от Александър Стамболийски, и за отцепническите действия 
на земеделските дейци Йордан Пекарев и Димитър Драгиев, които 
заедно със свои съмишленици полагат основите на нови земеделски 
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„levou“ – poněvadž chtějí republiku, ale socialisté a agrarníky je 
pokladají ještě za „buržoa“.

Zatím kabinet je společný – bez demokratů a těsných socialistů23!

Jak dopadne později když budou volby, záleži jedině na rozřešení 
národní otázky náše! (Když bude mír aspoň trochu ku přijimání – 
pak „levi“ strany budou zatlačeny, ale jináče – ony ovládnou – pak 
bude hůř snad než v Rusku.)24 Kež náš osud střeží před řešení jaké 
se proslychají teď – ty by znamenaly rozhodně větší a mnohem, 
mnohem horší výbuch na Balkáně! V zajmu Slovanstva a lidstva je 
a bude, aby se každému národu dostalo své!... Ale… ubohé malé 
národy! My v 43 letech ucitili jsme tíhu tu tolikrate na sebe! Berlin, 
po Sv. Stepanu, Slivnice, Bukurest a Cařihrad po Londyn, a teď… co 
přijde po příměří v Soluni?

Jaký osud náš a z toho také jižního Slovanstva? Mimodek člověk 
vzpomína 13 a 15 st., když cizinci naplňují Balkán.

Ten tyden ještě pošlu Vám úplný seznam vyšlé literatury naši; 
litují že to nemůžu učiniti ještě teď, ale před chvili dověděla jsem 
se, že pojede p. Kadela25 do Prahy a chtěla jsem využit okamžiku a 
podekovat Vám za laskavý dopis Váš.

организации – съответно на Българския земеделски народовластни-
чески съюз и на БЗНС – Стара Загора.

23 Кабинетът на Теодор Теодоров, съставен от представители на 
Народната, Прогресивнолибералната и Радикалдемократическата 
партия, БРСДП (о) и БЗНС, управлявал от 8 май до 6 октомври 
1919 г. 

24 Това изречение се намира отстрани на листа на писмото, вмъкнато е 
със знак за препратка (*) след текста на предходното. 

25 Иван (Ян) Кадела – виден представител на чешката колония у нас, 
член на дружество „Чех“, на Чехословашкия народен съвет в София, 
на Българо-чехословашката търговска камара, притежател и управи-
тел на Придворната печатница. 
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Račte prosím přijmout, Vy a milostivá paní neuctivějších pozdravů 
mych a mým rodičům.

                                                 S veškerou úctou 
                                                                                 V. G. Kerteva    

Извор:

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 
v.v.i. (MÚA AV ČR), Archiv AV ČR (AAV), fond Jaroslav 
Bidlo (Korespondence – osobní – řazená abecedně podle jmen 
odesílatelů), karton 5, sign. II. b)1, i. č. 319.
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Минута мълчание за професор 
Никола Георгиев (1937-2019)

Някак тихо, скромно, дискретно и незабележимо, изцяло 
в неговия характерен стил, ни напусна почетният 
председател на Бохемия клуб проф. Никола Георгиев. 

Винаги съм си мислил, че с понятието „интелектуалец“ у нас 
се преиграва, за мен интелектуалци бяха и си остават само 
неколцина, сред които доскоро ясно се открояваше и личността 
на проф. Георгиев.

Признавам си, че когато се раждаше Бохемия клуб и Величко 
Тодоров предложи кандидатурата на Никола Георгиев за 
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почетен председател, бях леко учуден. Вярно, че вече си беше 
отишъл доайенът на българската бохемистика проф. Светомир 
Иванчев, вярно, че проф. Георгиев и преди тези близо трийсет 
години вече беше безспорен научен авторитет и еталон за 
университетски преподавател, но някак автоматично го 
свързвах по-скоро със сондажите му във фолклористичната 
проблематика, отколкото с изявен интерес към чешкостта. 
Да, знаех за Хашек и Швейк, знаех, че известно време е бил 
български лектор в Прага, и все пак... Величко често имаше 
странни на пръв поглед идеи, зад които обаче се криеха добре 
премислени същности. Убеден съм, че тази беше една от 
тях. И в следващите десетилетия почетният ни председател 
внимателно и ненатрапчиво, с разбиране и съпричастност, 
беше винаги до Бохемия клуб, винаги можехме да разчитаме на 
неговата подкрепа и опора. И винаги ще му бъдем благодарни 
за това. Дано да не греша, но мисля, че той се радваше и 
на първите стъпки, и на съзряването, и на улегналостта на 
бохемистичното ни сдружение, беше горд, че е негов почетен 
председател.

Твърдя това, защото общувахме дълги години, и то в 
параметрите на едно взаимно уважение. Ние нямахме поводи 
и причини за професионални разговори и разсъждения, това, 
което ни срещаше, беше основно Бохемия клуб и неговите 
инициативи. Сега ми се струва, че беше недостатъчно, че 
можехме да диалогизираме и за много, много други неща. 
Човек обикновено си дава сметка за всичко това едва тогава, 
когато вече не може да върне миналото. Но от друга страна 
все пак се успокоявам, че съм имал щастието и рядката 
възможност да общувам с един истински интелектуалец.

Поклон! Истински и сърдечен...

Владимир Пенчев
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Има много начини да се каже, че даден човек вече не 
е сред нас, но латинското  in memoriam е сякаш най-
малко болезнено – от една страна звучи като една 

от многото латински диагнози, които човек може да чуе или 
види написани, а от друга, в него прозира идеята за паметта, 
за спомена, който бил осигурявал безсмъртието на човека. И 
все пак онова, което се крие зад евфемизма е болезнено, много 
болезнено, особено когато става дума за човек като проф. 
Никола Георгиев. Защото говорим за човешко присъствие, 
което не може да бъде подминато или заменено. Някои са се 
опитвали да го подценяват, но определено може да се каже, че 
това не им се удаде. 

Ако трябва да се каже накратко кой беше проф. Никола 
Георгиев, човек изпада в тежко затруднение – може би само 
университетската длъжност казва главното – той беше Учител, 
човек, след когото вървяха мнозина. Дори сега, когато вече 
говорим за него в минало време, съзаклятието на неговите 
последователи остава като една приятелска нишка топлина, 
която ги свързва помежду им и разбира се, с техния учител. 
Освен това обаче за членовете на Бохемия клуб той беше и 
техният почетен председател и те си останаха част от хората, 
които го следват. Дори за онези, които не са се занимават пряко 
с теория на литературата и изобщо с литература, той е явление, 
което заличава границите между научните дисциплини и е 
доказателство за това, че няма препятствия между професиите, 
има само хора, които не могат да излязат извън преките си 
занимания и такива, които могат. Наскоро разговарях със 
случаен познат, пред когото споменах, че ни е напуснал такъв 
изключителен човек. Моят случаен познат (човек с инженерно 
образование) искрено се натъжи и ми каза, че го е познавал – 
идвал на негови лекции със свои приятели от нашия факултет, 
за да види как изглеждат истинските хуманитари, които мислят 
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в литературоведски категории. 

Аз също съм от хората, които не са имали щастието да 
слушат негови лекции по теория на литературата, но 
в съзнанието ми са останали много епизоди, които са 
свързани от едно основно усещане – приятното очакване 
да се случи нещо необикновено, защото самият той беше 
наистина необикновен. За първи път чух името му на едно 
общо събрание на нашия факултет, където отидох почти 
случайно, още като зелена второкурсничка, която едва беше 
запомнила имената на преподавателите си от първата година 
на следването – бурята от нова информация винаги е била 
най-силна за първокурсниците. И така, в началото на втори 
курс дойдоха от тогавашния студентски съвет да ни калесват 
да представляваме студентите. Като хора, които очевидно не 
са наясно какво става и какво се прави на общо събрание, 
ние не проявихме никакви мераци да участваме, но след като 
свърши сбирката тогавашният комсомолски секретар на 
Факултета (нещо като сега председател на студентския съвет) 
започна да ни агитира персонално – три приятелки, които 
ходехме навсякъде заедно. Успя да ни убеди с аргумента, 
че там с най-голяма сигурност ще научим повече клюки за 
преподавателите си, отколкото за 4 години следване. Вече не 
помня какво се случи на това събрание, не помня и никоя от 
другите актуални клюки, които сигурно сме научили тогава. 
Порази ме само, че така както всички кротко си жужаха 
в неизбежните неофициални разговори, докато слушаха с 
половин ухо какво става, изведнъж настъпи пълна тишина. 
Думата беше взел един не много висок човек с буйна, макар и 
подстригана коса, който говореше с подчертано ясна дикция. 
Забравила съм съдържанието на неговото изказване, но 
помня разяснителните думи на нашия по-опитен състудент: 
„Това е небезизвестният доц. Никола Георгиев – от 20 години 
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е доцент и все го спират, не го правят професор – от завист, 
но под претекст, че бил структуралист.“ Малко по-късно 
разбрах, че структуралист не е мръсна дума, а по онова време 
– етикет, поставян на неудобни конкуренти, независимо дали 
се занимават със структурализъм или не. А той беше наистина 
структуралист, който не криеше научните си убеждения и 
интереси.

През следването си имах късмета да попадна във випуск с 
много амбициозни и ученолюбиви студенти – поддържаха се 
старите и се създаваха нови студентски кръжоци, където в 
прекия смисъл на думата кипеше активна научна дискусия. 
От коментарите на мои състуденти по повод на научни 
спорове няколко пъти ми направиха впечатление реплики 
като: „Гòспода беше ли там?“ „А Гòспода какво каза?“, след 
няколко такива разговора разбрах, че това е прякорът на 
тогавашния доцент Никола Георгиев. Чувала съм много 
прякори на преподаватели, някои презрителни, повечето 
образувани от някакво съкращение на името, но никога, нито 
преди, нито след това не съм чувала студенти помежду си да 
наричат преподавател Гòспода. Мисля, че това само по себе си е 
показателно.

Много силно ме смути през 1989 г. съобщението (пак 
предавано от уста на уста като клюка), че Никола Георгиев 
е заминал през лятото да чете лекции в САЩ и е изпратил 
съобщение, че не възнамерява да се върне. Почувствах го като 
лична загуба. Но още в края на годината, след 10 ноември, но 
преди Нова година някой ми каза „Той ще се върне, сега вече 
ще се върне.“ Така се и оказа, още през летния семестър го 
срещнах в коридора на 4 етаж на Ректората, където кабинетите 
ни са един до друг. Обзе ме истинска радост, сякаш с кожата си 
усетих, че е искал да избяга, за да остане верен на себе си и че 
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сега се връща пак за да остане верен на себе си. 

Горе-долу по същото време моят състудент Величко Тодоров 
започна да използва понятието „етаж“ в смисъл на определена 
колегиална общност. Чувах от него реплики по адрес на 
други колеги: „О, много хубав костюм имаш! С него наистина 
издигаш равнището на етажа!“. Тогава под негово влияние ми 
хрумна, че проф. Никола Георгиев направо издига равнището 
на етажа, не с външността си (макар че и той ходеше с костюм), 
а с неподражаемата си деликатност и такт. С невъоръжено 
око се виждаше колко дълбоко го вбесяват проявите на 
невъзпитание, отсъствието на внимание към дамите и 
злоупотребата с плодовете на еманципацията. Веднъж той 
ни срещна с една колежка да носим тежка пишеща машина 
(електрическа, тогава истинско чудо на техниката) и почти 
изпадна в паника от това, че две млади колежки са натоварени 
с такава задача. Искаше веднага да ни помогне и го възпря само 
опасността да я изпуснем в коридора, защото не беше удобна 
за носене и предаване от ръка на ръка. Както коментирахме 
след тази случка, той си беше „от старото възпитание“ и нищо 
не можеше да промени неподражаемото му кавалерство и 
вниманието не само към дамите, а изобщо към колегите.

Когато през 1993 г. стана ясно, че не може само бохемистите 
да нямат свое сдружение и Величко Тодоров с присъщата си 
енергия и ентусиазъм се зае с организацията му, възникна 
въпросът кой да бъде неговият председател и изобщо да 
се занимава с организацията и ръководството му. Самият 
Величко беше още асистент и макар да беше ясно, че той ще 
си остане „моторът“, изглеждаше важно начело на клуба да 
застане човек широко известен в академичните среди. Янко 
Бъчваров също беше още асистент, макар и добре познат на 
цялата колегия не само като преподавател, но и като колега 
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и най-вече – отговорен секретар на сп. Съпоставително 
езикознание. И някак естествено се обърнаха към тогава все 
още доцента Никола Георгиев. Той беше преживял Пражката 
пролет като лектор по български език в Прага, имаше 
отношение към всичко, което беше част от чешката култура, 
беше писал и научни статии, от които най-популярна си остава 
съпоставката между Бай Ганьо и Швейк като художествени 
образи. 

Никога няма да забравя учредителната сбирка на Клуба 
– в салона на Чешкия център на Раковски 100 – срещата с 
хора, част от които не познавах, загриженото разлистване 
и прехвърляне на документи между Янко, Величко и една 
непозната тогава за мен жена, която се оказа юристката, 
безкористно помогнала за безпрепятствената регистрация 
на Клуба в съда. Всичко мина както си му е редът за едно 
учредително събрание – представяне на целите, устав, 
предложение за ръководство и предложение за почетен 
председател. Незабравима е за мен скромната усмивка, с която 
доц. Никола Георгиев прие да стане почетен председател. 
С присъщото си тънко чувство за хумор и самоирония 
той разясни на присъстващите, че отначало е искал да 
отклони поканата, но след като бъдещите председател 
и зам.-председател го уверили, че няма да има никакви 
административни задължения, а е необходим на клуба 
предимно като личност с авторитет в академичните среди, той 
добави: „От този разговор останах  с впечатление, че почетното 
председателство на Бохемия клуб ще бъде нещо като членство 
в клуба „Пикуик“ и затова се съгласих...“. От този момент 
знаех, че всяка сбирка на Бохемия клуб, на която ще говори 
почетният председател, ще бъде събитие от онези, на които 
се отива с приятно очакване, а след това дълго се коментира 
с повече или по-малко точни цитати, но винаги с голяма 
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радост. Защото контактите с един крайно нестандартен човек 
и мислител са винаги източник на интелектуална и човешка 
радост.

В съзнанието ми изникват още много епизоди – невинаги кой 
знае колко обществено значими, но изпълнени с очарованието 
на една истинска личност – не  „специална“, както обикновено 
казват нескопосни преводачи, а много истинска и с това 
необикновена. Когато в началото на 90-те години излезе на 
мода оплюването на много автори, които са били боготворени 
при социализма и мнозина „кандидати на славата“ се втурнаха 
да правят кариера с обругаването на Вапцаров, той написа цяла 
книга, която съпоставяше творчеството на Вапцаров с неговия 
възхваляван съвременник Марангозов. Не мога да се закълна, 
че точно след излизането на неговата книга се прекратиха 
недостойните спекулации над името и личността на поета, 
защото не съм литератор и не следя всичко актуално, което 
излиза в тази област, но е факт, че най-низките ораторствания 
престанаха.  

Когато част от неговите някогашни ученици заявиха публично 
разочарованието си от това, че най-истинският български 
структуралист след политическите промени се е обърнал към 
литературната социология, дори не самият той, а други негови 
колеги и последователи показаха, че истинският творец на идеи 
никога не може да стои на едно място – Tempora mutantur et nos 
mutamur in illis. Не се променят само безпомощните епигони, 
чиито очаквания са се вцепенили в миналото. Може би това 
е причината проф. Никола Георгиев да остане в позицията на 
вечен дисидент – принципно неразбран от силните  на деня, 
не само защото нямат неговия интелектуален капацитет, но 
и защото за тях полезни са само послушните, а мислещата 
личност обикновено не е такава. Вярвам, че така ще остане 
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с нас, своите читатели, почитатели и бохемоклубисти – с 
интелектуалната непримиримост към всичко фалшиво и 
грубиянско, с топлината на добрите думи, казани по повод 
някой успех на колега, с истинския финес на една извисена 
душа. Поклон!

Маргарита Младенова

Ако има понятие, с което винаги съм свързвала професор 
Никола Георгиев, то е академизъм. Той не обичаше 
тривиалното, празнословието. Не хабеше думите. 

Говореше и пишеше само тогава, когато имаше да каже нещо 
важно. 

Професор Никола Георгиев умееше да превърне общуването 
едновременно в интелектуално предизвикателство и в празник. 
Говореше академично, но и някак топло, особено когато 
ставаше дума за Бохемия клуб. Мисля си, че отношението 
му към българската бохемистика и Бохемия клуб беше не 
само професионално. Беше лично, може би дори донякъде 
сантиментално. Той не пропусна събитие, годишнина, празник 
на сдружението или на някой от неговите членове. Уважи ги 
с присъствието си, с поздравителен адрес, с окуражаваща 
дума, но винаги лично. Сигурно затова за професор Никола 
Георгиев не се получава да се напишат няколко реда направо на 
компютъра. Става само с едно специфично съсредоточаване, с 
внимание, както той постъпваше. 

Беше професор, беше почетен председател на Бохемия клуб във 
всичко – и в думите, и в делата.

Славея Димитрова
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70 години Чешки център 
в София
Рада Кацарова, Юлия Богданова

През 2019 г. Чешкият 
център отбеляза своя 70-
годишен юбилей. Той е 
най-старата чешка културна 
институция в чужбина и е 
сред най-дълго действащите 
чуждестранни организации 
в България. През 1949 г. 
на ул. ,,Раковски“ 100 в 
София е открит магазин 
за културни стоки 
,,Чехословашко творчество 

Орбис“ (Československá tvorba Orbis). По същото време в 
Прага отваря врати ,,Българско творчество“ (Bulharská tvorba). 
Това полага основите на доброто партньорство и отличното 
сътрудничество, както и на широкия обмен на идеи между 
Чехия и България. Така тези  културни средища се явяват 
свързващо звено, своеобразен мост между двете държави. Въз 
основа на пожънатия успех на тази институция се открива 
филиал на „Орбис“ на ъгъла на ул. ,,Стефан Караджа“ и ул. 
,,Васил Левски“. С годините естеството на институцията 
постепенно се променя, минава през различни етапи на 
развитие, модифицира се наименованието – Чехословашки 
културен център, Чехословашки културен и информационен 

Тържествено връчване на 
Поздравителна грамота от името на 

„Бохемия клуб“ от доц. Ани Бурова
Сн. Иво Чупетловски
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център, Чехословашки 
културен и информационен 
център на ЧСФР. След 
разделянето на Чехословакия 
тази институция се 
превръща в Чешки център в 
София.

Основна задача на центъра 
е да популяризира чешката 
култура, наука, образование, 
търговия и туризъм. Той се 
превръща в инициатор на 
интересни събития от всички сфери на изкуството – театъра, 
литературата, киното, дизайна, музиката. Организират се 
различни мероприятия – изложби, премиери на книги, 
прожекции на чешки филми; провеждат се и курсове по чешки 
език; популяризира се образованието в Чехия. Пример за 
последното е инициативата да се представят пред българската 
аудитория водещите чешки университети. Подобни събития 
се провеждат не само в седалището на центъра, но и в други 
големи български градове като Бургас, Пловдив, Шумен, Стара 
Загора, Габрово. Благодарение на богатата културна програма 
и активността на центъра чешката култура е сред добре 
познатите в България. 

На 27 ноември в 18 ч. в Чешкия център беше отбелязана  
70-годишнината от основаването му. Събитието събра на 
едно място всички негови партньори и приятели, допринесли 
за развитието му. Част от гостите бяха бохемисти и 
преподаватели – професори, доценти и лектори от различни 
български университети, чието присъствие представляваше 
значим жест на внимание не само към празника, но и към 

Посланикът на Словакия г-н Мануел 
Корчек,  Посланникът на Чехия  

д-р Лукаш Кауцки и Директорът на 
Чешкия център  г-жа Дагмар Остранска 

по време на честването
Сн. Иво Чупетловски
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множеството инициативи 
и активното присъствие на 
центъра в културния живот на 
столицата. В немалка степен тази 
вечер бе толкова специална и 
защото обобщи постоянството 
и дългогодишния труд и грижа 
на директорите и служителите 
на Чешкия център, превърнали 
го в това, което е той днес. Чуха 
се както приветствени слова 
и поздравителни адреси, така 
и емоционални разговори, 

припомнящи скъпи моменти, свързани с Чешкия център. 
Думите на присъстващите обобщиха не само заслугите на 
институцията за популяризирането на чешката култура 
у нас, но и нейното активно участие в редица български 
културни и образователни инициативи. Всички тези наистина 
забележителни постижения не биха били възможни без 
старанието и желанието на служителите на центъра, работили 
всеотдайно през годините за укрепването на неговия престиж. 

Част от програмата на вечерта беше и концертът на известната 
чешка певица от български произход Моника Начева. 
Гостуването на изпълнител от такъв мащаб заслужава 
специално внимание. Специфичният глас и открояващият се 
стил на Моника Начева, съпроводени от пианото на Давид 
Кабзан, допринесоха много за атмосферата на празника.

В заключение не ни остава друго, освен отново да пожелаем 
на домакините не само много години на успехи и следващи 
столетни юбилеи, но и все така да създават у нас усещането, че 
Чешкият център е дом за поколения бохемисти.

Концерт на чешката певица от 
български произход Моника Начева 

Сн. Иво Чупетловски
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Преводът в забавеното време 
на кризата
Борис Илиев

Важен избор стои пред всеки един текст, който се опитва да 
разказва за културни събития, случили се през пролетта на 
2020 г. Възможностите на пръв поглед са две – да вземе или да 
не вземе предвид кризата, която обхвана целия свят и към този 
момент дори не се нуждае от специално назоваване, за да се 
превърне в неотделим контекст на всичко изречено. Дотолкова 
пандемията се превърна в незаобиколим фактор, че втората 
спомената възможност автоматично означава разказът за 
събитията да бъде редуциран сам по себе си. Защото всъщност 
заразата вече трудно може да се възприема като нещо външно 
за живота ни, като нещо, влияещо му отвън, тя се превърна 
в иманентна част от съществуването ни, в начална точка на 
всеки един наратив за човешката дейност, за културата ни. 

Този текст идва, за да разкаже за работата на младите 
преводачи бохемисти през пролетта на тази особена година. 
Двете събития, които бележат най-ярко преводната дейност 
през първата половина на годината, са ежегодният конкурс 
за млади преводачи на името на Сузана Рот, провеждан от 
Чешките центрове по света, и Преводаческият конкурс за 
чуждестранни студенти по чешки език, организиран от 
Европейската комисия в Чехия и Института за езикова и 
професионална подготовка на Карловия университет в Прага. 
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Може да се каже, че конкурсът за превод „Сузана Рот“ вече 
представлява традиция в културния календар на българската 
бохемистика. Според неговите условия участници могат да 
бъдат млади преводачи до четиресетгодишна възраст, които 
нямат зад гърба си издадена преводна книга. Важна част от 
профила на конкурса е неговата насоченост към съвременната 
чешка проза, което дава възможност на участниците да работят 
с книгите, представящи най-новите тенденции в развитието 
на чешката литература. Тази година споменатата специфика 
на конкурса беше особено ясно откроима в избора на книга 
за превод – това е новият роман „Добивният край“ (Vytěženej 
kraj) на Вероника Бендова. Авторката дебютира през 2012 г. с 
романа „Nonstop Ефрат“, втората ѝ книга – „Добивният край“ 
е номинирана за най-престижната чешка литературна награда 
„Магнезия Литера“. Сюжетът на книгата представя пътуването 
на двамата младежи Ира и Хуго през областта около 
северночешкия град Мост. Основното предизвикателство, пред 
което са били изправени участниците в конкурса, по всяка 
вероятност е било да се предаде на български описанието на 
образите и реалиите, типични за областта Северна Бохемия. 
Най-добре се е справила със задачата студентката по чешка 
филология от Софийския университет Катерина Стоянова, 
която според комисията е показала най-добро умение за вярно 
и добросъвестно дескриптивно отношение към фикционалния 
свят на романа.

Второто преводаческо събитие – Преводаческият конкурс за 
чуждестранни студенти по чешки език – поставя преводачите 
пред едно от най-тежките предизвикателства в тяхната 
област – преводът от роден език на чешки. Организаторите 
от Европейската комисия и Карловия университет в 
Прага бяха подготвили богата програма за тържественото 
награждаване на победителите в конкурса, което се проведе 
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дистанционно на 18 май. По думите на Мария Полачкова от 
Института за езикова и професионална подготовка конкурсът 
е успял да преодолее затварянето на държавните граници 
и световната изолация на страните, събирайки седемдесет 
и пет участници от три континента и четиринайсет страни. 
Всички те бяха обединени от любовта си към чешкия език, 
който според доц. Карел Олива от Института по чешки език 
на Чешката академия на науките въпреки своята граматическа 
усложненост чрез литературната си традиция е изиграл 
значима роля в световната култура. Освен участието на доц. 
Олива, програмата на награждаването включваше много 
други елементи, като кратката лекция на известната чешка 
преводачка от испански език Бланка Старкова, както и 
уебинар, който с помощта на господин Ян Фабер ни запозна с 
основните затруднения и възможни решения на участниците 
при превода на подбрания текст. В края на събитието Мария 
Полачкова и Филип Ноубел (главен редактор в „Global voices“) 
обявиха отличените участници. Те бяха разпределени от 
комисията в три основни групи – заемащите първите три 
места в конкурса, тримата, получаващи „наградата на журито“ 
и още четиринайсет преводачи, които получиха почетно 
признание за качествените си преводи. И тук идва българското 
участие – сред получилите почетно признание се нареди 
третокурсничката от Софийския университет Пепа Димитрова, 
а голямата победителка в конкурса е Гергана Драгоева, която 
е студентка по чешка филология от четвърти курс отново от 
Софийския университет.  

Целта на този текст не е да подема някакъв панегиричен тон 
не само защото това не се вписва в неговия жанр, а и защото 
никак не приляга на духа на бохемистичната общност у нас. 
Тъкмо ситуацията, в която се намираше културата през 
първата половина на годината обаче подчертава характера 
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на постигнатото от Катерина Стоянова, Пепа Димитрова 
и Гергана Драгоева. Преводаческата работа изисква тиха и 
търпелива смелост, която не е типична за нашето време, обзето 
от порива нещата да се случват тук и сега, веднага и без усилия. 
Извънредното положение сякаш върна нещата към миналото, 
събитийната сгъстеност беше разредена, времето се забави, 
позволявайки на ритъма на перцептивното преводаческо време 
да се изравни с ритъма на външния свят. И това беше една от 
най-ценните възможности, които кризата даде – да успоредим 
собственото си време с времето на книгите, изкуството, а и 
с това на превода, на превръщането на един език в друг. Не 
е ясно дали трите наградени преводачки са имали същото 
усещане по време на работата си, но днес, след като можем да 
гледаме към кризата от перспективата на скоро отминалото 
време, ни се струва, че техният труд е намерил своето място в 
света по необичаен, но близък до своето естество начин. 



121

Авторите в броя

Н. пр. д-р Лукаш Кауцки е извънреден и пълномощен 
посланик на Чешката република в България от м. октомври 
2019 г. През периода 2014-2019 г. е заместник-министър на 
външните работи, преди това работи в Министерството 
на здравеопазването. По образование е историк със 
специализация по най-нова световна история. 

Н. пр. г-н Мануел Корчек е извънреден и пълномощен 
посланик на Словашката република в България от м. ноември 
2017 г. Той е дипломат от кариерата, заемал е различни високи 
постове в Министерството на външните работи и в мисии зад 
граница, сред които и заместник постоянен представител на 
страната в ООН в Ню Йорк. Специализирал е в университета 
в Уестминстър в Лондон и в Дипломатическата академия във 
Виена.

Д-р Огнян Гърков е дипломат от кариерата с ранг посланик. 
През 1975-1980 г. е нотифициран аташе в посолството на НРБ 
в Берлин, през 1993-1996 г. е началник управление „Източна 
Европа и страни от ОНД“ на МВнР; през 2001-2106 г. –  
краткосрочен наблюдател на ОССЕ в Косово, Сърбия, Молдова, 
Украйна; участва в политическия диалог с ЕС по ОНД (1993-
2006 г.). Отличен е с най-високите награди на МВнР на Чешката 
република и на Словашката република като извънреден и 
пълномощен посланик на България в Прага (1996-1999 г.) и в 
Братислава (2006-2010 г.).
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Проф. д-р Искра Баева е преподавател по съвременна история 
в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с 
интереси към историята на Източна Европа през ХХ в. Автор 
е на много книги, между които: „Източна Европа след Сталин 
1953-1956. Полша, Унгария, Чехословакия и България“ (1995), 
„България и Източна Европа“ (2001), „Източна Европа през ХХ 
век. Идеи, конфликти, митове“ (2010).

Проф. д.и.н. Ян Рихлик е етнолог и историк. Завършва висше 
образование в Карловия университет в Прага и аспирантура 
в бившия Институт за фолклор (днес ИЕФЕМ) при БАН в 
София. В момента е редовен професор по съвременна чешка 
и словашка история във Философския факултет на Карловия 
университет и извънреден професор по съвременна чешка и 
световна история в Техническия университет в гр. Либерец. 
Занимава се с история на Централна Европа и Балканите и с 
проблеми на формирането на нациите. Автор е на много книги. 
Проф. Рихлик е почетен доктор на СУ „Св. Кл. Охридски“.  

Доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце е историк 
бохемист. Защитава докторат по история на Централна 
Европа в Карловия университет, Прага. Специализира в 
Централноевропейския университет и в Университета в гр. 
Айхщед, Германия. Има диплома по европейски изследвания 
от Европейския филиал на Университета „Джонс Хопкинс“ 
в Болоня, Италия.  Работи в Института за исторически 
изследвания при БАН

Д-р Виктор Рогозенски е главен асистент в Института за 
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исторически изследвания при БАН. Основните му научни 
интереси са насочени към историята на славянските народи, 
към Централна Европа и Балканите и международните 
отношения в ново и най-ново време.

Д-р Александра   Трифонова  е  специалист-архивист   в   
Университетския   архив   на Нов български университет, 
доктор по история, бохемист. Научните ѝ интереси са 
свързани с чешко-българските научни и културни връзки и 
с „българските“ чехи, както и с теми, засягащи положението 
на руската научна емиграция в България. Превежда 
специализирана литература от руски и чешки език.
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