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Драги читателю,

Настоящият брой на Homo bohemicus е посветен 
на чешките символи, преди всичко държавните 
и националните, които презентират Чехия и 
чехите пред света. От тази гледна точка не е 
включен например Яра Цимърман, когото самите 
чехи поставят на първо място сред емблемите 
на „чешкостта”, но който извън кръга на самите 
тях и на бохемистите е сравнително неизвестен 
отвъд пределите на страната. Освен познания за 
герба, знамето, химна на Чешката република, т. е.  
за онези символи, които чертаят параметрите 
на всяка държавност, броят представя и 
историческите регалии на Чешкото кралство, 
както и някои типични национални символи 
(като липата) и естествено… чешката бира.

Надявам се, че книжката на Homo bohemicus ще бъде 
интересно четиво не само за специалистите, но 
и за широк кръг читатели.

Съставителят
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Националният съвет на Чешката република приема следния закон:

§1
Държавните символи на Чешката република са големият и 
малкият държавен герб, държавното знаме и президентският 
щандарт, държавният печат и националният химн.

§ 2
(1) Големият държавен герб се състои от щит, разделен 

на четири полета, в първото и четвъртото червено 
поле е изобразен изправен сребърен лъв с две опашки 
със златна корона и златни доспехи. Във второто 
синьо поле е изобразена орлица, оцветена шахматно, 
със златна корона и златни доспехи.  Третото поле е 
златно и на него е изобразена черна орлица със сребърен 
полумесец, завършващ с трилистни детелини, в 
средата на полумесеца има кръст, орлицата е със златна 
корона и червени доспехи.

Закон за националните символи 
на Чешката република,
приет от Чешкия национален 
съвет на 17 декември 1992 г.

5
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(2) Изображението на големия държавен герб е Приложение 1 
от настоящия закон.

(3) Малкият държавен герб представлява червен щит, върху 
който е изобразен лъв с две опашки, изправен на задни 
лапи за скок, със златна корона и златни доспехи.

(4) Изображението на малкия държавен герб е Приложение 2 
от закона.

§ 3
Държавните цветове са бял, червен и син, в този ред.

§ 4
(1) Държавното знаме се състои от горна бяла ивица и долна 

червена ивица, между които се добавя  син триъгълник, 
който заема половината от дължината на знамето. 
Съотношението между ширината и дължината на 
знамето е 2:3.

(2) Изображението на държавното знаме е Приложение 3 от 
закона.
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§ 5
(1) Щандартът на президента на републиката е бяло, 

по краищата има кант, състоящ се от бели, червени 
и сини пламъци. В средата, на бяло поле, е големият 
държавен герб. Под него е изобразен бял (сребърен) надпис: 
ИСТИНАТА ПОБЕЖДАВА (PRAVDA VÍTĚZÍ) върху 
червена лента, в двата края на която има жълти (златни) 
липови клонки.

(2) Изображението на щандарта на президента на 
републиката е Приложение 4 от закона.

§ 6

(1) Държавният печат съдържа големия държавен герб, липови 
клонки от двете му страни, като около него в кръг има 
надпис ЧЕШКА РЕПУБЛИКА (ČESKÁ REPUBLIKA).

(2) Изображението на държавния печат е Приложение 5 от 
закона.

(3) Печатът се съхранява при президента на републиката.
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§ 7
(1) Националният химн е първият куплет от песента на 

Франтишек Шкроуп по текст на Йозеф Кайетан Тил 
„Къде е домът ми“ („Kde domov můj“).

(2) Текстът и нотите на националния химн са Приложение 6 
от закона.

Kde domov můj?
Fr. Škroup - J.K.Tyl 

Kde domov můj?
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled;
a to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj.

Песен от операта „Fidlovačka“, 
1834

§ 8
Настоящият закон влиза в сила от 1 януари 1993 г.

Превод от чешки: Дора Солакова



 9

×åøêèòå ñèìâîëè

Логото на Чешката република е прието през 2006 г. след 
конкурс и оттогава се използва от Министерството 

на външните работи за представяне на страната в 
чужбина. Знакът не е установен със закон или с други 
юридически разпореждания. Представлява пет разноцветни 
фигурки с различна форма и надпис на различни езици: 
Чешка република. Поставено е и на официалния портал на 
Чешката република, поддържан от Министерството на 
външните работи.

Разнообразието от цветове в логото символизира 
според създателите му многообразието от мнения и 
подходи в обществото и представя мобилността, 
пъстротата и широката скала от възможности в 
него. Логото на Чешката република се състои от шест 
цвята, като шестият е цветът на надписа. Цветните 
фигурки отговарят на формите, използвани в комиксите 
за предаване на пряка реч, като червената е заоблен 
правоъгълник, жълтата е овална, зелената е удължен 
овал, синята е кръг и пурпурната е елипса, като всички 
завършват с „опашчици“ отдолу, наклонени наляво или 
надясно. В цитирания сайт на външно министерство със 
същите цветове са обозначени: в червено – официалното 

Лого на Чешката република
Владимир Пенчев
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представяне, в жълто – икономика, стопанска дейност 
и наука, в зелено – туризъм и спорт, в синьо – културно  
наследство, в пурпурно – работа и образование. На 
самите страници се представят и снимки, изрязани в 
съответната форма.

Логото няма за цел да замества държавните символи, 
например герба и знамето, а е предназначено да бъде 
маркетингов символ на страната. Употребява се в 
различни езикови версии, като основната е с названието 
на държавата на английски език. Появата му предизвиква 
разнопосочни реакции. За противниците му и за 
застъпниците на държавните символи наличието му 
е абсолютно излишно, а и се смята, че не отразява по 
никакъв начин чешката идентичност. От друга страна 
логото има и много привърженици, които подчертават 
факта, че то е много оригинално, лесно се запомня и е 
въздействащо.

В текста са използвани материали от интернет.
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Знаците на кралската власт и на самостоятелната 
държавност са с първостепенна важност за 

поддържането на чешкото национално съзнание и се 
съхраняват, естествено, в Пражкия храд. Симптоматично 
е, че могат да бъдат излагани и показвани единствено 
на неговата територия. Това обаче се случва само при 
изключителни обстоятелства, например за последно 
във връзка с тържествата по случай 80-годишнината от 
създаването на Чехословашката република през 1998 г. 
Правото на решение за тяхното излагане има единствено 
президентът. През 1962 г. чешките регалии са обявени за 
паметник на културата.

Коронната зала във великолепната катедрала „Свети 
Вит“, в която се съхраняват чешките регалии, определено е 
най-непристъпното кътче в целия Пражки храд. 

Чешките регалии
(KORUNOVAČNÍ  KLENOTY)

Владимир Пенчев
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И вратите на залата, и бронираният шкаф, където са 
положени, се заключват със седем ключа и за да бъдат 
отворени, там трябва да се съберат и седемте пазители 
на ключовете: президентът на републиката, министър-
председателят, пражкият архиепископ, председателят на 
Камарата на представителите, председателят на Сената, 
председателят на църковното настоятелство на храма 
„Св. Вит“ и кметът на Прага. Традицията на седемте 
ключа възниква през 1791 г., когато императорът и чешки 
крал Леополд ІІ откликва на молбата на чешките съсловия 
за връщането на регалиите от Виена в Прага. Тогава те 
са положени зад железни врати с пет ключалки в кралския 
архив зад Светивацлавския параклис в катедралата 
„Св. Вит“, като за тях е предназначен специален шкаф, 
отключващ се с още две ключалки, ключовете от които 
съхраняват двама пазители на регалиите. Въпреки че по-
късно местоположението им се променя, традицията на 
седемте ключа се запазва и до днес.
Регалиите се състоят от Светивацлавската корона на 
Карл ІV и принадлежащите към нея калъф и възглавница, от 
кралския жезъл и неговия калъф, от кралския скиптър и 
неговия калъф, както и от части от кралското облекло – 
колан, украсена нагръдна лента, епатрахил и хермелинова 
наметка. През Средновековието към тях принадлежат и 
кралски пръстен, златна гривна и кристално шишенце с миро.

Светивацлавската корона

Короната, която е най-старата 
от регалиите, е изработена 
от злато висока проба – 21-
22 карата, и е украсена със 
скъпоценни камъни и перли. Тежи 
около два килограма и половина и 
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заедно с кръста, който я увенчава, е висока 19 см. Изготвена 
е за коронацията на Карл ІV през 1347 г., а той я посвещава 
по-късно на патрона на чешките земи св. Вацлав и я завещава 
като символ на държавната власт на своите наследници на 
трона. Предполага се, че до края на живота си през 1378 г. 
Карл ІV постоянно я доукрасява с нови скъпоценни камъни, 
докато придобие сегашния си вид. На короната има общо 
18 сапфира, 1 аквамарин, 31 спинела, 15 рубина, 1 рубелит, 25 
смарагда и 20 перли. 
По своя външен вид кралската корона наподобява предишната 
корона на династията на Пршемисловците, както и короната 
на френските крале. Тя се състои от четири части, всяка от 
които завършва на върха с голяма лилия. 
По заповед на Карл ІV короната трябвало да се съхранява 
постоянно в катедралата „Св. Вит“. Но още неговият 
наследник, синът му Вацлав ІV, вероятно в началото 
на ХV век се разпорежда регалиите да бъдат пренесени в 
крепостта Карлщейн, където според него щели бъдат 
съхранявани по-сигурно в онези бурни времена. Оттогава 
местоположението им се променя много пъти, най-често 
при вътрешни размирици, борби за чешкия трон и войни. 
След загубването на чешката независимост Хабсбургите ги 
пренасят за постоянно във Виена, където остават почти 
до края на ХVІІІ век. Винаги обаче, когато се стигне до 
коронация на поредния чешки крал, регалиите се отнасят в 
Прага, в Пражкия храд.
Златните кралски скиптър и жезъл, които днес са 
неотменна част от чешките регалии, са изработени 
много по-късно от короната, имаща сред тях доминантно 
положение. Те се датират от първата половина на ХVІ век, 
вероятно по време на управлението на Фердинанд І, който 
е коронясан за чешки крал през 1527 г., за римски крал – през 
1531 г. и за император – през 1556 г. Тези две регалии са 
уникални произведения на ренесансовото златарство.
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Кралският жезъл

Кралският жезъл е изработен от злато висока проба (18 
карата), също както и скиптърът. Дълъг е 67 см и тежи 
1013 г. Замества дотогавашния жезъл на династията 
на Пршемисловците. Украсен е с 4 сапфира, 5 спинела 
и 62 перли. Състои се от няколко части с различна 
форма, свързани с пръстени, които при ръкохватката са 
украсени с перли. Повърхността му е фино инкрустирана 
с преобладаващи мотиви на лозови ластари, листа, цветя 
и аканти. На някои места е покрита и с цветен емайл. 
Главата на жезъла е украсена с нежни аканти, от които 
израстват скъпоценни камъни и перли.

Кралският скиптър

Изработен е от злато висока проба, тежи 
780 г и е висок 22 см. Състои се от две 
полукълба, свързани с украсен пръстен, 
увенчани със сравнително голям кръст. 
На кръга под кръста е инкрустиран надпис 
„DOMINE IN VIRTUTE TUA LETABITUR REX 
ET SUPER SALUTARE TUAM EXULTABIT“ 
(Господи, на мощта ти се уповава кралят 
и на помощта ти се радва). Сред богатата 
орнаментална украса на скиптъра изпъкват 

скъпоценни камъни и перли, а характерен детайл са шестте 
дребни фигурки на сфинксове, оформящи подножието 
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на кръста. Съчетанието от злато, червени спинели и 
сини сапфири, подчертано на места от пъстри емайли 
е наистина впечатляващо. Повърхността на двете 
полукълба е покрита с прецизни фигурални изображения, 
свързани по своята тематика с коронацията. Върху 
горното полукълбо са изобразени сцени от притчата за 
Давид – помазването му за крал и битката му с Голиат, 
а върху долното – сцени от Битие, изобразяващи Адам, 
преклонен пред Създателя, въвеждането на Адам в рая и 
Създателят, предупреждаващ Адам и Ева пред Дървото на 
познанието.

Кралската мантия

Кралската мантия, съхранявана в Пражкия храд, е 
изработена от луксозна златнопурпурна материя. 
Мантията е без ръкави, удължена отзад в шлейф. Широка 
е 312 см и е дълга 236 см. По кантовете е обрамчена с 
хермелинова кожа, смятана заради своята изключителност 
за кралска кожа. Историците датират мантията към 

началото на ХVІІ век, най-вероятно по 
времето на Фердинанд ІІ. Той е коронясан 
за чешки крал през 1617 г. и както пише в 
изворите, облечен бил в „златнопурпурна 
мантия“. Последният крал, наметнал 
мантията, е Фердинанд V при коронацията 
си през 1836 г. Оттогава кралската мантия 
има само историческо и художествено 
значение.
Има още два предмета, използвани при 
коронация на чешките крале, които са 
запазени също: златният реликвиен кръст 
и светивацлавският меч. Златният 
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кръст е изработен през 1354 г. От началото на ХVІ век има 
доказателства за участието му в кралските коронации. В 
кръста са втъкани реликви от Христовите мъчения (дърво 
от кръста, тръни от венеца, части от гвоздеи, въжета и 
др.). Корпусът на кръста е украсен с камеи, сапфири и перли. 
Светивацлавският меч е използван при коронациите като 
част от тържествените одежди. Първото му споменаване 
е от 1333 г. Мечът със сигурност не е от епохата на 
светеца, а представлява типично готическо оръжие. В 
горната част на ръкохватката има отвор, където е бил 
инкрустиран реликвиен кръст, който обаче не е запазен. 
С чешките регалии е свързана една легенда, внушаваща, че 
онзи, който постави кралската корона на главата си, без 
да има право на това, до година ще умре. На 19 ноември 
1941 г. тогавашният райхспротектор Райнхард Хайдрих се 
фотографира с чешките регалии като символ на мощта си 
в чешките земи. Няколко месеца по-късно, на 27 май 1942 г., 
чешкото съпротивително движение извършва атентат 
срещу Хайдрих, който умира малко по-късно от раните си.
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Сребърният лъв с две опашки се появява като символ на 
Чешкото кралсто в началото на ХІІІ век, вероятно дори 

от средата на ХІІ век.  Най-старото изображение на този 
лъв се намира на печат от 1213 г. Там не се вижда броят 
на опашките, но двуопашат лъв със сигурност е изобразен 
на по-късен печат от 1247 г. Същевременно през първата 
половина на ХІІІ век се появява и е използвана като символ 
орлицата на Пршемисловците. Моравската (използвана от 
1272 г. за герб на града Зноймо) и силезийската (от герба на 
княжество Вроцлав) орлица се появяват по същото време. 
Шахматното оцветяване на моравската орлица е било 
променено в жълто-златно с „привилегията” на император 
Фридрих ІІІ през 1462 г. По време на хуситската революция 
е разпространен като символ потирът (на първия печат 
на Ян Жижка от 1420 г.). Чешките червени флагове с бял 
лъв се появяват от ХV век. От ХІХ век започват да се 
използват по-често цветовете на области, производни 
от областните гербове на провинциите в Австрийската 
монархия. Белият и червеният цвят се появяват например 
на пражките барикади през 1848 г. В Моравия се използва 
жълто-червеният двубагреник. Това знаме са развявали повече 
моравските немци, докато чехите, населяващи Моравия, 
предпочитат бяло-червено-синия трибагреник. В публикации 
от ХІХ век за цветове на Моравия се посочва комбинацията 
от жълто, червено и синьо. Силезия пък използва жълто-
черния двубагреник.

Историческите символи 
на чешките земи
Дора Солакова
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Големият държавен герб
Може да се каже, че големият държавен герб е най-
използваният символ като цяло. Изобразен е на всички 
обществени сгради, кметства,  учреждения и т.н. Той 
символизира държавната власт.
Държавният герб се състои от четири части: 
– Орлица, оцветена шахматно със сребърен и червен цвят 
и златни доспехи, изобразена в синьото поле, която е 
символът на Моравия.
– Черна орлица със сребърен полумесец, с трилистни 
детелини в двата му края и златни доспехи, която е 
изобразена в златното поле и символизира Силезия.
– Изправен на задни лапи за скок лъв с две опашки на червен 
фон, със златна корона и доспехи, който е символ на 
Бохемия.
– Втори лъв (в същата поза) е символ на цялата Чешка 
република.

Малкият държавен герб
Той се среща доста по-рядко, отколкото големия 
държавен герб. Използва се най-вече при печатите и в 
кореспонденцията на държавните институции. На него е 
изобразен бял лъв с две опашки, със златна корона и доспехи, 
символизиращ цялата Чешка република. Лъвът е на червен 
фон, а формата на герба напомня щит със заострен долен 
край. Като цяло малкият държавен герб е опростена форма 
на големия.

Националният химн на Чешката република
След чешкото знаме националният химн е най-известният 
чешки символ. Химнът е първият куплет от песента 
на Франтишек Шкроуп „Kde domov můj” (Къде е домът 
ми). Изпълнява се при тържествени церемонии, спортни 
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събития, национални празници и др. Текстът е на Йозеф 
Кайетан Тил.

„Kde domov můj, kde domov můj,
voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví, se jara květ,
zemský ráj to napohled,
a to je ta krásná země,
země Česká, domov můj,
země Česká, domov můj.“
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Гербът

В днешния си облик държавният герб на Чешката република 
е утвърден през 1990 г. (в рамките на Чехо-Словашката 
федеративна република, 1990-1992 г.) и е потвърден след 
раздялата през 1992 г. с блазон1: четириделен,  1 и 4: на 
червено, сребърен изправен лъв с раздвоена опашка, коронован 
в злато (Чехия), 2: на синьо, шахматно сребърно-червен орел, 
въоръжен и коронован в злато (Моравия) и 3: на злато, черен 
орел със сребърно тривърхо детелиново стебло на гърдите, 
въоръжен в червено и коронован в злато (Силезия). Тоест 
гербът е маршалиран (съставен) от три различни герба, 
представящи трите исторически земи: Чехия (или 
Бохемия), Моравия и Силезия2. Малката форма на герба е 
собствено чешкият герб: на червено, сребърен изправен лъв с 
раздвоена опашка, въоръжен и коронован в злато.

Наличието на съставен герб, подобно на гербовете 
на Великобритания, Испания и Румъния, отразява 
историческата приемственост и е жест на признаване 
на отделните региони, докато употребата и на малката 
форма от изцяло чешкия герб налага разбирането за 
унитарния характер на модерната чешка държава. Тази 
“двойственост” разкрива онази сплав от наследство и 
съвременност, характерна за европейската хералдика в 
наши дни. От гледна точка на хералдическите ареали, 

гербът е показателен с 
пресичането на пространствата 
на основните гербови 
фигури: лъва и орела. И двата 

Гербът и знамето на Чехия
Стоян Антонов

1 Хералдическо описание.
2 В състава на Чешката република 

е съвсем малка част от Силезия, 
докато основната територия е в 
състава на днешна Полша.
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символизират властта и поради тази причина в местата, 
в които доминира лъвът, орелът се среща рядко, и 
обратно3. С други думи, само на основата на блазона може 
да се обобщи, че става дума за средноевропейска страна с 
богато хералдическо наследство и съхранени регионални 
традиции.

Изследователите на чешкия герб представят неговите 
исторически корени в средата на ХII в., когато крал 
Владислав II сменя дотогавашния на сребро, черен орел с 
излизащи от него червени пламъци, приписван на св. Вацлав и 
определен като родов герб на Пршемисловската династия, 
с на червено, сребърен изправен лъв. През ХIII в., при Пршемисъл 
Отакар II, лъвът бил изобразяван с раздвоена опашка и 
тази фигура се запазва до днес. От същия период датират 
и гербовете на Моравия и Силезия, като вторият е тясно 
свързан с интерпретацията на полския орел на Пястите 
на местна почва. Тук е важно да се уточни, че гербовете 
на държавите се развиват от владетелските гербове по 
силата на тъждеството между личността на монарха 
и на неговия домен. Независимо от факта, че от ХIII в. 
насам гербът на чешките крале/Чехия е засвидетелстван 
в различни вариации на емблазона4 (от наклонени към 
водоравни щитове, от асиметричен към симетричен 
изглед, с различни нашлемници от щраусови пера до лъвски 
предници), блазонът остава един и същ. Извън стиловите 
особености на различните периоди, от хералдическа гледна 

точка заслужава да се отбележат 
два контекста: включването 
на чешкия герб в съставните 
владетелски гербове заедно с 
гербовете на други кралства, от 
една страна, и съставянето на 
гербове на земите на чешките 
владетели или т. нар. земи на 

3 Например оснвният ареал на 
хералдическия лъв, най-общо казано, 
е Северна и Западна Европа, докато 
на Изток и Юг по-скоро доминира 
орелът. В земите на “Свещената 
Римска империя на немската нация”, 
към които се е числяла и Чехия, 
господството е поделено.

4 Художествената интерпретация, 
рисунката на герба.
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Чешката корона, от друга страна. В първия случай чешкият 
герб отразява преминаването на чешката корона от една 
династия в друга и обвързването є с други корони. Във 
втория случай се показват собствено владенията на чешкия 
крал. Например след наследяването на чешкия престол от 
страна на Хабсбургите гербът на земите на чешката корона 
(четириделен, 1. Моравия, 2. Силезия, 3. Горна Лужица (зъберно 
пресечен на синьо и златно) и 4. Долна Лужица (на сребро червен 
бик, въоръжен в злато), с наложен щит – Бохемия) се помества 
предимно във втората четвърт след герба на земите на 
унгарската корона.

Тези примери показват една от функциите на хералдиката, 
а именно – стриктно да представя статута на 
гербовладелеца. Естествено, с ликвидирането на монархията 
след Първата световна война връзката сюзерен–домен, 
която дотогава хералдически е отразявана във владетелския 
герб, отпада и вече може да се говори за държавен герб. 
Чешките земи обаче са обединени със Словакия (дотогава 
неразделна част от Кралство Унгария) и на чешкия 
двуопашат лъв му предстои съчетаване с нови знаци. В 
крайна сметка на основата на проекти на Ярослав Курса 
се разработва система от три форми на държавния герб: 
голяма, средна и малка, утвърдени през 1920 г. Големият 
герб е: два пъти пресечен и разсечен на редове по 2, 2 и 3, 1: 
Словакия (на червено, в основата тривърха планина в синьо, от 
която излиза сребърен патриаршески кръст), 2: Подкарпатска 
Рус (разсечен, 1: на синьо 4 златни ивици, 2: на сребърно червена 
изправена мечка), 3: Моравия, 4: Силезия, 5: Тешин (на синьо, 
златен орел), 6: Опава (разсечен на червено и сребърно) и 7: 
Ратиборж (разсечен, 1: на синьо, златен орел, 2: разсечен на 
червено и сребърно), наложен щит – Бохемия. Щитодръжци: 
два златни короновани лъва с раздвоени опашки, на постамент 
от златни липови клонки. Девиз: Pravda vítězí (Истината 
побеждава), изписан върху златно със синьо. Използвани са 
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историческите гербове на включените в новата държава 
области, с изключение на герба на Подкарпатска Рус (дн. 
Закарпатска Украйна), който е бил проектиран заедно с 
новите символи на Чехословакия. Нов елемент към герба 
е девизът, означаващ “Истината побеждава” – мото 
на чешкия крал хусит от ХV в. Иржи Подебрадски. 
Големият герб бива изобразен на щандарта на президента 
на Чехословашката република. Средният герб е съставен 
от гербовете на Словакия, Подкарпатска Рус, Моравия, 
Силезия и Бохемия (четириделен с наложен щит), а малкият 
герб е: на червено сребърен изправен лъв с раздвоена опашка, 
въоръжен и коронован в злато, на гърдите с щита на Словакия 
(на червено, в основата тривърха планина в синьо, от която 
излиза сребърен патриаршески кръст). Вижда се, че независимо 
от републиканското управление е запазена традицията 
на представяне на съставните територии на страната, 
с което се отразяват и новите реалности в една нова 
многосъставна, макар и формално унитарна държава. 
Разбира се, предвид премахването на монархията короната 
на св. Вацлав, която дотогава увенчава герба на чешките 
земи, вече не е елемент от герба.

Следващите хералдически решения също са резултат 
от промените в държавното устройство. По време 
на Втората световна война Чехия е протекторат 
(наречен Бохемия и Моравия) на Германския райх. Гербът на 
протектората е четириделен, 1 и 4: Бохемия, 2 и 3: Моравия, 
като за малък герб се използва собствено чешкият. След 
възстановяването на Чехословашката република, от 1945 
до 1960 г. е възстановен и гербът от 1920 г., но само в 
малката му форма. Същевременно е запазен президентският 
щандарт с големия герб. Съществена промяна настъпва 
през 1960 г. когато гербът, е “съветизиран”, въпреки че 
не чак дотам, за да бъде обезличен в съветска емблема по 
подобие на останалите страни, сателити на СССР, но 
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и значително повече хералдически ощетен от полския. 
Макар и да е добавена червена петолъчка със златен 
контур вместо короната и наложеният щит, представящ 
Словакия, да е неузнаваем с промяната на патриаршеския 
кръст в златен пламък, излизащ от синя планина, все пак е 
запазена идеята за щит, за разлика от добре познатите ни 
случаи на премахване на щитовете в “гербовете”5 на т.нар. 
социалистически страни. Особеното в чехословашкия 
случай е, че е използван щит, наречен “хуситски”, дотогава 
неизвестен в хералдиката6. През 1990 г. страната излиза 
от съветската орбита, терминът “социалистическа” 
е отстранен от названието на държавата и наред с 
останалите демократични промени е възстановена 
хералдическата традиция по отношение на държавния герб. 
За двугодишното съществуване на федерацията паралелно 
се използва както общият герб: четириделен, 1 и 4: Чехия, 2 и 
3: Словакия, така и гербовете на двете съставни републики. 

Този съвсем кратък обзор показва пряката връзка и 
зависимост на блазона от статута на неговия субект. 

За посветените в хералдиката 
един герб дава информация 
за правната същност и 
претенции на гербовладелеца. 
Ограничеността откъм 
илюстрации не позволи да се 
обърне внимание на стиловите 
особености на емблазона, което 
пък би разкрило художествените 
характеристики на различните 
периоди. Освен правна 
информация гербовете носят 
и информация от сферата 
на трансцеденталното. За 
един герб е задължително да е 

5 Щитът е задължителен елемент на 
герба – без щит няма герб. Затова и 
емблемите, проектирани по модела 
на “герба” на СССР, от хералдическа 
гледна точка не са гербове.

6 Днес такава форма може да се види 
в креста на герба на Хърватско, 
който е като корона, съставена от 
пет “хуситски” щита с гербовете 
на историческите хърватски 
земи. При абстрахиране от 
съществуването на действително 
употребяван щит през ХV в. с 
подобна форма, тя е проблематична 
за хералдиката, доколкото 
наподобява обърнат щит – способ, 
чрез който са били маркирани 
лишените от достойнство гербове 
и съответно – гербовладелци.
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символна представа, да има значение отвъд реалността. 
За съжаление, когато не са изрично записани в трактати и 
обяснения, смислите се преобразуват и изгубват в течение 
на времето и днес остават само като интелектуално 
предизвикателство пред нерешима загадка (или с безброй 
отговори) и обект на интерпретации. 

Знамето

Знамето на Чешката република се състои от бяла и червена 
хоризонтални ивици със син триъгълник откъм копието, 
чийто връх достига до центъра на знамето; общото 
отношение ширина : дължина е 2:3.

За разлика от герба, който е преди всичко атрибут на 
властта, развитието на идеята за знаме е довела до 
неговото “национализиране”, т.е. от края на ХVIII и ХIХ в. 
флагът е общонародно достояние. Във вексилологията са 
регистрирани няколко възможни пътища за създаването на 
знаме от герб7. Единият вариант е гербовото знаме, при 
което изображението от щита са пренася директно върху 
плата. Вторият вариант е изобразяването на герб върху 
знаме. Третият вариант е чрез използването на гербовите 
цветове, но не и на гербовите фигури. Чешкият случай ни 
представя и трите варианта плюс една иновация, станала 
нарицателна във вексилологията.

През Средновековието знамето на Чехия е било гербовото 
знаме: червен плат, с изобразен на него бял изправен лъв 
с раздвоена опашка. През ХIХ в. всяка съставна част на 
Австрийската империя и нейния наследник Австро-Унгария 
е била отъждествявана със своите цветове. Те се образуват 
основно като покритието на щита дава цвета на долната 

част на плата, а покритието на 
гербовата фигура дава горната 
част. По този начин чешките 

7 Тук не се визира архаичната 
традиция в сигналната функция на 
знамената.
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цветове бяло и червено като знаме имат облик на двуцвет 
с горна бяла (лъвът) и долна червена (фонът на щита) 
ивица8. В първите две години след Първата световна война 
именно такова знаме е идентифицирало не само Чехия, 
а и Чехословашката република като цяло. Идентично е 
и знамето на протектората Бохемия и Моравия (1939-
1945), както и флагът на Чешката република в състава на 
Чешко-Словашката федеративна република (1990-92). Но 
заедно с утвърждаването на герба на Чехословакия през 
1920 г. е утвърдено и ново знаме, което да представя 
не само чехите, а и останалото население на новата 
държава. За негов автор се сочи както Ярослав Яреш, така 
и Джоузеф (Йозеф) Кнедълханс – американец от чешки 
произход. Особеност на дизайна е вклиняването на син 
триъгълник между бялата и червената полоса откъм 
страната на копието. Синият цвят, освен че присъства 
в гербовете на Словакия и Моравия, е основен цвят от 
словашкия бяло-синьо-червен трикольор, използван в 
революцията от 1848 г. Роля може би е изиграл и т.нар. 
панславянски (синьо-бяло-червен) флаг, проектиран през 
същата революционна година на панславянския конвент 
в Прага – мнозинството от участниците са били чехи с 
антиимперски (антиавстрийски и антируски) убеждения. 
Триъгълната форма от своя страна може да представя 
както словашките Татри, така и да символизира 

триединството на славянските 
народи на Чехословакия – чехи, 
словаци и руси. Интересното 
обстоятелство е, че след 
“кадифената раздяла” Чехия не 
се връща към традиционния 
си бяло-червен двуцвет, 
който би бил неразличим от 
полския, а запазва бившето 

8 Този модел понякога се нарича и 
“немски”, защото германският 
национален флаг е типичен пример 
на знамеобразуване от герб: долу 
е жълтата ивица (фон на щита), 
горе е черната ивица (от черния 
орел), а между тях е червената 
(въоръжението на орела – червените 
крака и клюн). Знамето на Полша 
следва същата логика: червено долу и 
бяло горе (на червено, сребърен орел). 
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чехословашко знаме. Независимо от символното значение 
при създаването на флага или в неговата промяна при по-
нататъшните преозначавания, за вексилологията това 
знаме има особено място, защото се използва като модел. 
Въпреки че и преди него съществуват прецеденти по 
отношение на дизайна – например знамето на Филипините, 
проектирано в края на ХIХ в. – при обозначаване на 
двуцветни знамена с триъгълник откъм копието в трети 
цвят често се правят позовавания “по чешки модел”. А 
относно споменатия вариант с изобразяване на целия герб 
на флаг добър пример е вече посоченият по-горе щандарт на 
президента на републиката.

За разлика от историята на герба, илюстрираща силата 
на традицията в хералдиката, разказът за чешкото знаме е 
показателен за силата на модернизма във вексилологията.
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Несъмнено всяко чешко дете познава националното 
знаме на страната си. Кой обаче го е създал, това 

не знае почти никой. Името на Ярослав Курса днес 
вероятно е известно единствено на гражданите на 
Бловице. В неговата родна къща в това западночешко 
градче през септември 2005 г. бе открита бронзова 
паметна плоча, която едва след десетилетия ни показва 
лицето на Курса.
Днес повечето специалисти са на мнение, че тъкмо 
Курса е създател на познатия чешки (първоначално 
чехословашки) флаг. Той е роден през 1875 г. в семейство 
на учители. От 1886 до 1891 г. учи гимназия в Прага, след 
това в Чешката национална гимназия в Пилзен, където 
полага матура на 16 юни 1894 г. От 1894 до 1898 г. 
Курса следва филология, литература и лингвистика във 
Философския факултет на Карлово-Фердинандовия 
университет (днес Карлов университет) в Прага. През 
учебната 1898/1899 г., след седем завършени семестъра, 
Курса изоставя учението. 
Както своите родители, той започва да упражнява 
учителската професия и преподава  първоначално 
в реалната гимназия в Ческе Будейовице, после в 
търговското училище в Прага, но през по-голямата 
част от живота си Ярослав Курса работи като 
архивар в Министерството на вътрешните работи, 
а в края на живота си – като библиотекар и архивар на 
Централното училищно дружество. 

Ярослав Курса – създателят на 
чешкото национално знаме
Александър Попов
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Курса е талантлив художник и има сериозни познания 
по хералдика и вексилология. След създаването на 
самостоятелната чехословашка държава неговият 
приятел проф. Густав Фридрих представя през 1918 г. 
пред Комисията за националните символи рисунки на 
Курса, които му осигуряват място в нея. На 4 юли 1919 г. 
той предлага на комисията подробно разработен собствен 
проект за национално знаме с характерния син клин, 
който на 30 март 1920 г. е узаконен от Националното 
събрание като национален символ. За работата си в 
комисията, която е засипана с многобройни предложения 
за национални символи, получава възнаграждение на 
стойност 4000 крони.  Макар през първите две години от 
съществуването на държавата нейното знаме да е в бяло 
и червено, които са историческите цветове на Чешкото 
кралство, разположени един под друг, става ясно, че то не 
може да остане в този си вид, тъй като същите цветове 
присъстват вече в австрийския и полския национален флаг. 
Ясно е и че трябва да се добави трети цвят – синият, 
защото тъкмо тези три са цветовете на славянството. 
Явно Курса е този, на когото идва идеята синият да бъде 
вместен между белия и червения под формата на клин или 
триъгълник. 
Въпреки това в продължение на много десетилетия 
авторството му на националното знаме е оспорвано. За 
негов автор е смятан известният художник Ярослав Яреш, 
който също налага знаме с клин, но в черен цвят. По време 
на конкурса за националните символи Курса е изпратен във 
Виена, за да преговаря за разделянето на собствеността на 
бившата Австро-Унгария и това поражда впоследствие 
спекулации с авторството. Възможно е също така и 
американският чех Йозеф А. Кнедълханс да е изготвил 
подобен флаг, като дори се говори, че още през 1918 г. той 
посреща с него президента Масарик при посещението му 
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в Ню Йорк. Доказателства обаче не съществуват 
и съответната комисия не познава неговото 
предложение. 
Чешката вексилологична общност, занимаваща 
се с флагове и знамена, едва наскоро защитава 
действителното авторство на Курса на 
националното знаме, за което самият Курса не успява 
да се пребори, докато е жив. 
Негова праплеменничка, открита благодарение на 
интернет от директора на библиотеката в Усти 
над Лабем, го описва като скучен, скромен, живеещ под 
чехъл мъж. Дълги години той живял в пражкия квартал 
Винохради. Умира през 1950 г. без потомци и без да е 
известен на широката общественост. 
Оцелели са едва две не особено качествени семейни 
снимки. Тъкмо те са използвани за образец на паметната 
плоча в Бловице.

В текста са използвани материали от интернет.
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Ти знаеш ли края, където лимони цъфтят,
всред тъмната шума неранзите златни блестят,
под свода небесен на Юга полъхва ветрец,
от мирти и лаври увива прекрасен венец.
Ти знаеш ли края?
Далечен е той!
Там искам със тебе, любими, да найда покой.

А стария дом, украсен със колони безчет,
където във залата бляскава ред срещу ред
стоят изваяния мраморни, питат ме те:
Какво са направили с тебе, о бедно дете?
Ти знаеш ли края?
Далечен е той!
Там искам със теб да отида, закрилнико мой.

В приоблачна вис се издига невидим върхът,
възлизат мъските в мъглата и търсят си път,
в дълбока бърлога спотайва се змеят крилат,
скалите се къртят, гърми несмирен водопад.
Ти знаеш ли края?
Далечен е той!
Там искам със тебе, о татко, да найда покой!1

Чешкият национален химн (“Kde 
domov můj”) в България
Григор Хар. Григоров

1 Превод: Тодор Берберов. 
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Любовно стихотворение се превръща в матрица за 
създаването на един или може би дори два национални 
химна – това е пробуждащият любопитство сюжет, 
който ще разнищваме. Произведението възпява 
красотите на Италия, авторът му е германец, а в по-
сетнешната интрига се оказват въвлечени Чехия и 
България. Действието задвижва цитираната по-горе 
Миньонина песен от Гьотевия „Вилхелм Майстер”, а 
завесата ще се спусне след неочаквана развръзка. 

* * *

Завръзката е добре проучена – образецът „Kennst du 
das Land” („Ти знаеш ли края”) е перифразиран от Йозеф 
Кайетан Тил (1808-1856), който я влага в устата на слепия 
гуслар Мареш в последното действие на комедията 
„Фидловачка” („Fidlovačka”). Така се ражда песента „Къде 
е домът ми?” („Kde domov můj”), изпълнена официално на 
премиерата на постановката на пиесата на 21 декември 
1834 г. в пражкия Съсловен театър. Снабдена с музиката 
на Франтишек Шкроуп (1801-1862), песента е толкова 
обикната от чехите, че става съставна част от 
чехословашкия химн (съвместно със словашкия химн), а от 
1992 г. е обявена и за национален химн на Чехия. 

И все пак: как става възможно любовно стихотворение да 
функционира като държавен химн? С цената на известни 
редакции: получил подтик от Гьоте, Тил не превежда, 
а претворява, като заменя Италия с Чехия, а любовта 
към любимата – с любов към родината. Резултатът 
значително се е отдалечил от първоизточника, макар 
влиянието му да се усеща: 
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Kde domov můj, 
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách.
V sadě stkví se jara květ –
zemský ráj to na pohled!
A to jest ta krásná země –
země česká – domov můj.
Země česká – domov můj!

Kde domov můj,
kde domov můj?
Znáte v kraji bohumilém
tiché duše v těle čilém,
jasnou mysl, vznik a zdar
a tu sílu, vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy – domov můj,
mezi Čechy – domov můj!

Къде е домът ми,
къде е домът ми? 
Река бълбука по лъките,
борове шумят по скалите.
Градината сияе в цветове –
същински рай на земята!
Тази красива страна  –
Чехия е моята родина,
Чехия е моята родина!

Къде е домът ми,
къде е домът ми? 
Знаеш ли, че в Божията земя има
тиха душа в живо тяло,
ясна мисъл, гарантираща успех,
и сила, осуетяваща провалите?
Това е чешкото славно племе,
между чехите е моят дом, 
между чехите е моят дом!

Чрез посредничеството на чешката патриотична песен 
действието се пренася и в България – „Къде е домът 
ми” е сред образците, пренесени на българска почва 
през Възраждането (наред с „Хей, славяни”, „Драга наша 
бащинийо” и др.). Неин български превод влиза в културно 
обращение през 1868 г., отпечатан във втората книжка на 
издаваното в Болград (Румъния) списание „Общ труд” 
(с. 69). Преводът е дело на главния редактор на списанието 
Теодосий Икономов (1836-1871) – български възрожденски 
интелектуалец: книжовник, етнограф, директор на 
Болградската гимназия. Първата публикация е препечатвана 
нееднократно до Освобождението (от Д. Войников през 
1871 г., в сп. „Летоструй” през 1869 и 1875 г. и т.н.).

Кръгът въпроси около времето на създаване и 
извършителя на превода изглеждат ясни, но се заплитат 
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покрай известна научна недобросъвестност и локален 
патриотизъм. Те са проявени от шуменския музикален 
краевед Ангел Виденов, който в своя труд „Из музикалната 
дейност в Шумен през Възраждането (1850-1878)” (може 
би ръкописен, защото не съумях да го открия) твърди, 
че различен превод на чешкия химн е направен от Добри 
Войников – мнение, намерило място в книги на Н. 
Кауфман (Български градски песни. София: БАН, 1968: 
140), Ст. Аршинков („Мила родино”. Цветан Радославов 
Хаджиденков. Второ издание. София: АИ „Проф. Марин 
Дринов”, 2002: 79) и др. По-късен труд на същия автор 
(А. Виденов. Очерци върху историята на музиката в 
Шумен. Част първа. Възраждане. Шумен, 1979, 133-134) ни 
дава възможност да проследим механизма на възникване 
на недоразумението – без да знае за съществуването на 
Теодосий Икономов, Виденов приема, че зад подписа „Т. 
Икономов” не може да се крие друг, освен шуменецът Тодор 
Икономов. Следва второ сватбарско заключение: „Де є 
родът ми” е публикувана в пиесата „Възцаряването на 
Крума Страшний” (1871), чийто автор може би е Добри 
Войников, следователно двамата са съавтори. И това не е 
нетипично – в книгата се срещат и други неаргументирани, 
голословни и направо неверни твърдения (като например 
това, че Ботев е заел от Д. Войников стиха „Зададе се 
облак тъмен” – Виденов изглежда не подозира, че с този 
стих започва разпространена фолклорна песен, изпълнявана 
най-често сред жътварския цикъл). 

От недоглеждане Ст. Каракостов произвежда втора 
лъжлива следа, която също ще бъде повтаряна неведнъж 
след това. Според изследователя преводът на Теодосий 
Икономов е публикуван в „Общ труд” през 1861 г. 
(списанието е основано 7 години по-късно – Г. Г.), а сетне е 
препечатан в съкратен вид (всъщност в разширен – Г. Г.) в 
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„Летоструй”, IV, 1872 (това е поне трета публикация – Г. 
Г.). Без да съобщава откъде черпи това сведение, ученият 
твърди, че Добри Войников е знаел превода от 1861 г. и 
вмъква преведената песен в драмата си „Възцаряването 
на Крума Страшний” (което е факт – Г. Г.) „с известни 
свои преправки, които говорят и за негов превод”. При 
сравнение наистина се откриват дребни разлики между 
вариантите на Икономов и Войников („там де бистър” 
вм. „сребробистър”; „клас расте в нивята хубав” вм. „грозд 
расте в лозята хубав” и др.), но те са съвсем незначителни, 
та да може да се говори за нов превод; точно обратно – 
дори след промените личат следите на Икономовия превод. 
Николай Кауфман пък добавя трето грешно сведение – че 
песента е изпълнена в рамките на пиесата „Възцаряването 
на Крума Страшний” още през 1868 г., когато премиерата 
на пиесата се е състояло на 11 април 1871 г. в Букурещ. 
Всички тези недоразумения са повторени накуп от Николай 
Русев (По следите на една безсмъртна песен. Т. 1-2. 1988: 
101), който заявява: „Счита се, че и Д. Войников е правил 
превод на „Де є родът ми?” и през 1868 г. я е ползувал в 
пиесата си „Възцаряването на Крума Страшний”. 

Ето защо тук прилагаме две от първите публикации на „Де 
є родът ми” – в сп. „Общ труд” от 1868 г. и „Летоструй” 
от 1872 г.2 

 

И повърхностно сравнение на чешкия химн и „Де є 
родът ми” е достатъчно, за да се убедим, че Икономов 
нито превежда, нито претворява авторски чешката 

патриотична песен – той не 
остава близко до оригинала, 
но и не го загърбва, не надмогва 
модела му. Личи обаче ясно 

2 Текстът е осъвременен само по 
отношение на гласните: ятовете, 
еровете, носовките и „ы” са 
заменени с днешните им книжовни 
наследници. 
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стремежът на книжовника образът на земята-рай да 
бъде еднозначно локализирана у нас чрез поместването на 
български реалии. Прокараната идейна тенденция е в съзвучие 
с настроенията на българските патриоти от това време и 
би могла да събуди симпатиите им, изпълнението є обаче не 
удовлетворява. Поради това не закъсняват и критическите 
отзиви – Каравелов („Знание”, 1875, бр. 4, 62-63) негодува: 
„Но най-напред ние желаеме да попитаме г-на Данова или 
г-на Ковачова – за кой дявол се препечатва толкова пъти 
бездарната, куцата, сляпата и безсмислената а ла „Българ 
рода” поезия „Де е родът ми?” Докога и до кой ден ще да 
бъдеме ние идиоти и безтактни мислители? Докога ще да 
се възхищаваме с глуповатото и с безцветното?”. Въпреки 
далеч по-спокойния тон, поетическият неуспех на Икономов 
е признат и по-късно от Борис Йоцов (Българската 
действителност търси автор,1935: 8-12) и Емил Георгиев 
(Разпространение и влияние на чешката литература 
в България в епохата на Българското възраждане. – В: 
Чехословакия и България през вековете. София: БАН, 1963: 
283-284). 

За нас интерес представлява появата на допълнителна 
строфа след първото издание на българския вариант на 
песента. Въпросите са два: чие дело е тя и какво е наложило 
дописването? При наличните данни първият въпрос сякаш 
не може да получи друг отговор, освен допускането на 
Борис Йоцов, че добавката може да е дело или на починалия 
към този момент Икономов, или на Йоаким Груев, който 
редактира по това време „Летоструй”. Въпросът какво е 
мотивирало дописването обаче има отговор, който може 
да бъде предложен с предпазлива категоричност: трета 
строфа е била нужна, за да закръгли бленуваното национално 
пространство, като го сведе до познатата триада на 
„извечните” български територии: Мизия (маркирана в 1-ва 
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строфа чрез Дунав и Балкана), Тракия (подсказана във 2-ра 
строфа чрез Марица) и Македония (3-тата добавена строфа 
– Вардар). По всичко изглежда, идеята, че българската 
национална територия включва териториите на трите 
бивши римски провинции, вече е популярна – без други 
примери ще посочим само цитат от написаното от 
Никола Живков възвание „На бой”, разпространявано от 
Ботевите четници на кораба „Радецки”: „На бой, братя 
мизийци, тракийци и македонци!” 

Съществува още по-красноречив пример, че отсъствието 
на Македония е провокирало дописването на „Де є родът 
ми” – в мемоарите на Давид Проев вариантът на песента 
не само включва строфата за Македония, но и се изчерпва с 
нея (без да говорим, че е настъпила и контаминация с „Де е 
България): 

 Где е родът ми
 бързотечни Вардар бистри?
 Гдето расте памук сребристи,
 гдето реки Вардар и Струма
 и Бистрица си текат. 
 Там живее народ добър (Проев 2007).

Сравнен с „Kde domov můj”, авторският превод на Т. 
Икономов подсказва нещо симптоматично за българското 
национално движение – към края на XIX век, а и по-късно, 
е важно не само да бъде пропагандирана идеологемата за 
България като земен рай, но и друга, може би по-важна – 
естествената съпричастност на провинциите Мизия, 
Тракия и Македония към националното тяло. Това може 
да стане дори за сметка на поотслабването на идеята за 
национална богоизбраност, внушена в чешката песен и почти 
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заличена в българската. Да бъде обаче „изоставена” част от 
националната цялост е немислимо – затова допуснатото от 
Икономов пропускане на Македония е заличено (възможно е и 
от самия него), но предпочитам да мисля, че това е дело на 
редакцията (и вероятно на Й. Груев), активно произвеждаща 
идеята за триединството – нека напомним, че на корицата 
на „Летоструй” като места на издаване са посочени 
градовете: Пловдив, Русчюк и Битоля. 

Какво стои зад тази особена черта на българския 
национализъм? Тя е мотивирана – и това не е трудно да 
се установи – от факта, че до късен исторически период 
българите проявяват локален патриотизъм, приемайки 
за своя родина близката околност до техния град. Това 
се долавя от изявления като следното, писано от Васил 
Априлов през 30-те години на ХIХ век: „...Никой да не 
говори: „Аз съм сопотец или карловец, не ми е грижа за 
другите места.” Такова изречение е малосмислено. Секий 
българин принадлежи на сичката България, не особно на 
едно село или град...” (В. Априлов. Съчинения. София: 
Български писател, 1968: 209). Подобни свидетелства са 
множество – да добавим и едно от по-късно време: Любен 
Каравелов уплътнява образа на дядо Либен от „Българи от 
старо време” с характеристиката, че той обича „своето 
отечество, но не сичкото, а само Копривщица”. 

Освен посочената тенденция по локализъм, съществува 
и друг проблем – формиращата се нация няма изградена 
представа за териториите, които поместват 
българското: в този момент въпросите „Де е родът 
ми” и „Де е България” са пълноценни, а не реторични. С 
излъчването и утвърждаването на техните отговори се 
нагърбват елитите, а особено ефикасна медия се оказва 
поезията. Неслучайно именно в този момент са написани 
български стихотворения (или са приспособени чужди), 
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които очертават националните граници или които чрез 
топоними създават внушението за триединството 
Мизия – Тракия – Македония. 

Тези наблюдения ни подтикват към два извода. Първо, 
надали може да се приеме, че песента „Де є родът ми” 
изиграва ролята на първоподтик за създаването на „Де е 
България” и „Татковина”, както смятат мнозина (Йоцов, 
Е. Георгиев, Н. Русев), а и на други стихотворения като 
неподписаното „Ma patrie” и „Отечество” на Пантелей 
Кисимов – връзката между тези текстове е типологическа, 
а не генетическа: ред творби отговарят на нуждата по 
очертаване на образ на националната цялост, без да може 
да се установи каквото и да е конкретно влияние на текст 
върху друг. Вторият извод е, че определянето на песни 
като „Драга наша бащинийо”, „Питат ли ме де зората” 
и т.н. като „песни за земеописание” (Кауфман) е явно 
несполучливо – по-уместно е да наречем тази група „песни за 
описание на националната територия”. 

С възникването на независима българска държава 
необходимостта от създаване на художествен образ на 
националната територия не изчезва, тъй като поезията 
следва да излъчва тезата на националната доктрина, че 
български територии съществуват и отвъд държавните 
граници. Затова и не изненадва фактът, че песента е 
препечатвана многократно по песнопойките и учебниците 
по музика след Освобождението, неизменно с добавената 
„македонска” строфа, изтикваща понякога дори последната 
строфа „Знаеш ли нейде да царува”. Многобройните 
публикации са симптом за популярността на песента, 
свидетелство за която е и разпознаването є като 
„българска”, фиксирано в любопитен епизод от „Бай Ганю”: 
„На перона задръстено с хора. Веднага една музика гръмна 
„Шуми Марица”. Един хор след това изпя „Hde domov muj!” 
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за безкрайно удоволствие на всички ни, а особено на бай 
Ганя, който похвали между нас ческия народ, че доста добре 
изучил гласа на народната българска песен „Где є родът ми”, 
само че думите изговаряли малко неясно, та не се твърде 
разбирало” (с. 129). 

Някъде в началото на ХХ век „Де є родът ми” постепенно 
започва да губи популярност – причината за това се крие 
във факта, че функцията є е поета от други художествени 
творби и дори в научни текстове.
 

* * *
Време е за обещаната развръзка. Съществува все пак 
втори превод на „Kde domov můj”, дело отново на 
свищовлия – Цветан Радославов. Преводът е поместен 
във възрожденски ръкописен нотен сборник, който носи 
заглавието „Ноти за черковно пеене на Цветан Радославов, 
написани от учителя Янко Мустаков в Свищов, 1870 
година”3. С юношески почерк тук Радославов е изписал 
следните стихове: 

За разлика от превода 
на Теодосий Икономов 
Радославовият вариант остава 
по-близко до чешкия оригинал, 
като избягва да назове България 
чрез топонимни координати. 

Гдей домътъ ми? [Гд]е домът ми? 
Где домът ми вода тече, 
Ливади, бори шюмулят 
по скали, поля напъстрени съцвет 
също земски рай наглед; 
а тази прекрасна земя е България 
домът ми – България домът ми. 

Гдей домът ми? (2) 
в страна красна, богу мила, 
що славни е деди родила, 
ней любя от душа. 
В странство по ней въздишам, 
че в ней съ моите мили, 
В България е домът ми. 

3 За съжаление информация 
къде се съхранява сборникът 
не е предоставила нито 
изследователката, която 
афишира съществуването му (П. 
Цалова), нито ученият, който 
дава факсимиле на превода (Ст. 
Аршинков). 
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Топоними обаче ще се появят в неговата песен „Мила родино”, 
която е днешен химн на република България. Нейният първи 
вариант е следният: 

 
Горда Стара планина,
до ней север се синей.
Слънце Витоша позлатява
към Цариград се белей.

Припев:
Мила родина,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта 
прелест
ах, те нямат край.

Хайде братя българи,
към Балкана да вървим.
Там се готви бой юнашки,
за свобода, правдини.

Въпросът е: оказали ли са влияние „Kde domov můj” и неговият 
превод „Де є родът ми” върху „Мила родино”, послужили ли са 
като неин модел? Ако допуснем това, ще можем да заключим, че 
далечен първоподтик за създаване на днешния ни държавен химн 
е дал... Гьоте. Аз предпочитам да мисля, че Цветан Радославов, 
както в превода си на „Kde domov můj”, така и с „Мила родино”, 
не очертава образ на националната територия. Но това е 
аргументирано в друга разработка4. 

4 Григоров, Гр. Два етюда за „Мила 
родино”. – Литературна мисъл, 
2010, № 2, 90-119.
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Известно е, че липата (и липовият лист) са типични 
чешки символи още от възрожденската епоха и те 

често се срещат и до днес в различни графични варианти 
в логата на държавни и обществени институции, в 
гербовете на градове и села и къде ли още не. Това веднага 
повдига въпроса за същността на този символ и за 
пътищата на неговото внедряване в чешкото национално 
съзнание.

Със сигурност може да се смята, че в средата на ХІХ век, 
когато прославянските настроения в тогавашното 
чешко общество са изключително силни, изборът на 
подобен символ, свързан тъкмо със славянството, е 
напълно обясним. Лесно може да се докаже, че за първи 

Чешката липа
Владимир Пенчев
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път фокусират вниманието върху липата като символ 
на славянството известните със славянските си 
пристрастия поети Ян Колар и Зигмунт Крашински. Те 
всъщност правят обществено популярна славянската 
митологична дихотомия дъб–липа, в която дъбът 
олицетворява мъжкото, а липата – женското начало. И 
тъй като дъбът, от друга страна, е и германски символ, 
обществените настроения в периода на славянското 
Възраждане логично слагат акцент върху втория символ 
в древната бинарна опозиция – липата. Когато през 
юни 1848 г. в Прага е свикан Първият славянски конгрес, 
той избира липата за славянски символ в противовес 
на „германския“ дъб. Този избор също е лесно обясним – 
почитането на природни реалности (в случая дърво) 
е емблематично за старите славяни, а славянското 
възрожденско движение през ХІХ век се стреми тъкмо към 
възстановяване на нарушената хармония, т.е. към славянско 
единство.

В този контекст, благодарение най-вече на огромното 
въздействие, което оказва Ян Колар върху тогавашното 
чешко общество, а и на факта, че с липата са свързани 
редица обичаи и вярвания в чешката фолклорна култура, 
тя започва да се възприема като чешко национално дърво, 
а липовият лист – като елемент от чешката държавна 
символика.
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Знамето, гербът и химнът са официалните символи, 
по които идентифицираме държавите една от друга. 

Те са белег на суверенитет и независимост, те са плод на 
исторически моменти или пък на културни традиции. Те 
са не просто символи задължителни за всяка държава, те 
са онази независима част от националното самосъзнание, 
която не се влияе от това коя партия управлява, кой е 
президентът, има ли корупция в държавата. Националните 
символи на една държава са преди всичко неразделна част от 
историческото є минало, сърцевината на настоящето и 
гордостта на нейното бъдеще.
Задавам си въпроса дали под национални символи строго 
трябва да разглеждаме именно знаме, химн и герб, или в 
тази категория спадат и онези символи, които рекламират 
държавата по света, които оформят нейната визитна 
картичка.  Това са онези характерни белези, които, като 
видим и чуем, първото нещо, което изниква в съзнанието 
ни, е именно съответната държавата. И в този ред на 
мисли кое е първото нещо, което ни идва на ум, когато 
чуем Чехия? Дали си представяме цветовете на чешкото 
знаме, или в нас закънтява мелодията на чешкия химн? Едва 
ли… Но със сигурност знам коя е първата ни асоциация, 
която правим, когато чуем Прага, Швейк, шкода, бехеровка, 
будвар, бата, брамборак, градът на 100-те кули, Кадифената 
революция, Карел Чапек – разбира се, Чехия. Списъкът 
с местата, имената, забележителностите, които ни 

Националните символи на 
Чехия – конституционни, но и 
модерна реклама пред света
Владислава Андреева
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препращат към Чехия, е почти безкраен. И няма значение, че 
тези символи не спадат в официалната графа „национални”, 
значение има фактът, че те са досегът на чужденците със 
страната, че те са представата, споменът и препратката 
към сърцето на Европа.
Преди време, когато попитах мой приятел чех, кое е нещото, 
което характеризира страната и остава в съзнанието на 
чужденците, отговорът беше: „Без свинско със зеле и кнедли 
няма да я бъде... чешката кухня е за Чехия същото, което са 
Храдчани или Карлщейн” („Bez knedlo-zelo-vepřa to nepůjde... 
české jídlo k Čechám patří stejně, jako Pražský hrad nebo Karlštejn”). 
След като за самите чехи лицето на държавата им се побира 
в рамките на националната кухня, на халбата хубава бира, на 
страниците на класическия роман на Чапек, на витрините 
с чешки кристал и порцелан или просто във всичко онова, 
което е дало повод за национална гордост и популярност 
по света, не е ли достатъчно, за да определим тези символи 
като част от националните такива, макар и не на едно ниво с 
конституционно приетите. 
И предвид всичко казано дотук, вече не ми изглежда 
странно, ако на въпроса какво представлява Чехия като 
държава, получа отговор: „Тези, с които се гордеем” („Ti, na 
které jsme hrdy”) или пък „Времето от контактните лещи 
до лекарството срещу СПИН” („Dobа od kontaktních čoček 
k léku proti AIDS”). Макар да не са общоприети, гласувани 
от правителството, записани в закона или пък не стоят 
на входа на президентството, тези символи са не по-малко 
ценни и важни за националното самосъзнание на чехите. 
И всеки успех на националния отбор по хокей или футбол, 
всеки златен медал и купа, новите успехи на театралната 
и музикалната сцена, всяка нова продукция на Форман или 
Менцел,  постиженията в науката и техниката, всяко 
ново нещоя направено в името на националната гордост, 
просперитет и слава може да намери място в челните 
редици на държавните символи.
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За символи на Чехия някои ще посочат храната, други 
пък – Мала страна, трети – Карловият мост…, а защо 
не марката „Шкода”!? Без значение обаче сами или ръка за 
ръка, тези символи градят очарованието у всеки, който 
е посетил поне веднъж Чехия. Та не са ли разходките по 
Карловия мост или по улиците на Кафка тези, които 
оставят траен отпечатък в съзнанието на посетителите, 
били част от ежедневието на Златна Прага дори и за 
миг. Символът е онова, което представя същността или 
значението на даден предмет, събитие или дело. А в Чехия 
сградите не са просто сгради, улиците – не са просто 
улици, храната – не е просто храна, те са история, те са 
култура и отколешна традиция, те са онова, което остава 
в наследство на поколенията. Те са онова, което говори от 
името на нацията, от името на миналото и хвърля мост, 
за да пренесе по него опита на поколенията и иновацията 
на бъдещето. Това са символите, които въздействат по 
своеобразен начин и оформят истинския облик на Чехия, 
такъв, какъвто официалните символи на страната не 
могат да изградят. 
Без да правя анкети, проучвания и изследвания, знам, че 
масата хора свързват Чехия с нейните архитектурни 
паметници, забележителности, литература, спорт, 
култура, кухня. Без да омаловажавам значението на 
установените държавни символи и знаци, съвсем нормално 
можем да прибавим към тяхната стойност и значимост 
и всички  характерни белези на онези 79 000 кв. km, които 
са гордост за нацията и символ на държавата. И какво по-
хубаво от съвместното съжителство на националното и 
глобалното,  на конституционното и традиционното, на 
старите порядки от  времето на Карел IV до модерната 
реклама пред света на новата чешка власт. Струва ми се, 
позитивно, нали!?   
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Няма две мнения, че бирата е сред чешките национални 
символи, и то на доста предно място, ако не и 

на най-челното. Тя е толкова известна, че от 2008 г. е 
запазена марка в Европейския съюз.

И това не е случайно. Още през 1842 г., благодарение 
на качествените суровини, се ражда най-известната 
чешка бира – пилзенската, която дава името на 
конкретен тип – pilsner, pils, разпространен по целия 
свят. Чехите освен това изпиват около 160 л бира 
годишно на човек от населението и упорито се борят с 
немците за първото място в света по този показател. 
Несъмнено основанията им за това се дължат най-вече 
на качеството и уникалността на чешката бира. Тя се 
отличава с голямо съдържание на неквасен екстракт и 
полифенолни вещества, с наситен цвят и висок рН, но 
и с ниско съдържание на алкохол. Изчислено е, че в нея 
се съдържат над 2000 вещества, най-вече качествена 
вода, захариди, хлориди, белтъчини, горчиви вещества 
от хмела, калций, фосфор, магнезий, силиций, въглероден 
двуокис, витамини (предимно от група В), минерали и 
т.н. Комбинацията от всички тези елементи ражда 
физиологично изотоничен разтвор, т.е. намиращ се в 
равновесие с осмотичното кръвно налягане. Затова и 
се смята, че консумацията на бира има благоприятно 
въздействие върху човешкия организъм, че повишава 

Чешката бира
Владимир Пенчев
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доброто настроение, подпомага кръвообращението, 
намалява риска от сърдечни проблеми и влияе положително 
за нормализиране на кръвното налягане. 
Чешката бира се характеризира с пълноценен вкус, с 
горчивина, която отшумява по-дълго и с минимално 
присъствие на други вкусове и аромати. Тези є качества 
предизвикват желание за следваща и следваща бира и 
неслучайно порядъчният чех никога не минава само с една 
халба. А това от своя страна обяснява и факта, че днес в 
Чешката република съществуват около петдесет големи 
пивоварни и десетки по-малки. Характерно е, че половината 
от пазара на бира там се владее от „Plzeňský Prazdroj”.
Според специалистите уникалността на чешкото пиво 
се дължи на висококачествените суровини от точно 
обособени географски области, на използваната класическа 
технология и методи на работа, на уменията на чешките 
пивовари и особено на традицията. Традицията на 
чешкото пивоварене потъва в Ранното средновековие. 
Историците фиксират 1088 г., когато първият чешки 
крал Вратислав ІІ изисква като данък десятък върху хмела, 
използван за целта от църквата в пражкия Вишехрад, но 
повече от ясно е, че бира са е варила и по-рано. Показателно 
е, че за разлика от нас (които сме възприели основно 
немската „бира“) чехите използват старобългарската дума 
„пиво“, означаваща „най-обикновено и най-разпространено 
питие“. По-късно редица пивоварни придобиват статут 
на „кралски“, което носи не само редица предимства 
и облекчения, но и спомага за бързото развитие на 
пивоваренето. Затова и вече през ХV–ХVІ век бирата 
се превръща в основното чешко питие и в символ на 
чешкото (още според Тадеаш Хайек и Бохуслав Балбин).
На тази основа съвсем очаквано бирата се превръща 
постепенно в своеобразен култ, в елемент от чешкото 
национално съзнание. Показателен в това отношение е един 
пример от чешка песнопойка:
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Naši slavní předkové 
dobří staří Čechové 
dobré pivo milovali 
(…) 
My jsme také Čechové 
slavných dědů vnukové 
važme činů jejich sobě 
ctěme to, co oni pili 
ctěme tak své dědy v hrobě. 
Pivo píme, pivo vychvalujme 
píme ho a dokazujme 
že jsme jejich vnukové 
že jsme také Čechové!1

Всъщност към това едва ли има какво повече да се добави. 

В текста са използвани материали от интернет.

1 Цит. по Rak, J. Pivo jako konstitutivní prvek 
vlastenecké ideologie. – In: Novotný, V. (ed.) 
Hospody a pivo v české společnosti. Praha: 
Academia, 1997, s. 171.
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Ян Рихлик, Владимир 
Пенчев. История на 
Чехия. София, изд. 
„Парадигма”, 2010, 1055 с. 

Българското общество и 
особено онези просветени 
негови членове, които са 
подминали „на попрището 
жизнено средата”, все още 
трудно свикват с факта, 
че Чехословакия вече я 
няма. Това осъзнах ясно, 
докато работех като 
научен редактор върху 
внушителния във всяко едно 
отношение текст на Ян 
Рихлик, създаден с голямата 
помощ на Владимир Пенчев 
като преводач и съавтор. 
Защото вместо привичния 
за мен исторически разказ 
за развитието на двата 
народа, създали през 
1918 г. общата държава 
Чехословакия, разказът беше 
само за единия – чешкия. 

Вярно е, че и в предишните 
истории на Чехословакия 
(например „История на 
Чехословакия” на Вацлав 
Хуса, издадена през 1965 г.) 
повествованието следваше 
развитието на чехите, 
докато словаците като 
по-млада и по-неразвита 
общност оставаха на 
заден план (подценяването 
на словаците е сред 
причините за двукратното 
разпадане на държавата 
през ХХ в., второто от 
които през 1993 г. засега 
изглежда окончателно). 
Но излезлият в края на 
2010 г. обемист труд на 
Ян Рихлик вече не само 
представяше развитието 
само на чешките 
земи, а и откровено 
се казва „История на 
Чехия”. Тази книга още 
веднъж потвърждава 
известния стар принцип, 

Искра Баева
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Малка или голяма е чешката 
история
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че историята следва 
политиката – краят на 
съвместната държава означава 
край и на изследването на 
съвместната история.
Като оставим настрана 
тези повече или по-малко 
злободневни проблеми на 
научно-историческата гилдия, 
искам да запозная българския 
читател с новата книга на 
Ян Рихлик по същество. За 
целта ще започна с няколко 
думи за представяне на този 
изключителен чешки историк. 
На основата на собствения 
си опит ще кажа, че за един 
професионален историк 
изследовател да напише 
историята на един народ 
или една държава в пълнота е 

огромно предизвикателство, 
граничещо с невъзможното. 
Защото за свикналия да 
конструира миналото върху 
основата на изследвания – 
работа с документи, с 
предходната историография 
и с други, нестандартни 
източници, е ясно, че не е 
възможно да спазиш този 
професионален критерий за 
цяла епоха, с други думи – само 
част от историческия разказ 
може да отговаря на високите 
професионални стандарти, а 
за останалите епохи, периоди 
и събития трябва да се 
задоволим с чужди изследвания, 
съчетани с личното ни 
усещане за допустимите 
граници на историческата 
интерпретация.
Но Ян Рихлик отдавна се 
е справил с вътрешния 
си сблъсък между 
професионализма, разбиран 
sensu stricto, и изкушението 
от популярния исторически 
разказ (за опасностите и 
вредите от втория подход 
говори достатъчно ясно 
историческата поредица 
на поета Стефан Цанев 
„Български хроники”, 
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реализирана с претенцията 
да бъде истинската история, 
разказана интересно). Защото 
Рихлик е автор и на други 
цялостни истории на 
държави – първата беше 
особено важна за нас – „Dejiny 
Bulharska” (Nakladatelstvi Lidove 
noviny, 2000), а и следващата 
е не по-малко, тъй като в нея 
беше разказана цялата история 
на Македония, част от която 
няма как да се отдели от 
българската история. Няма 
да споря по въпроса доколко 
и докъде Македония има 
самостоятелна история в 
периода поне до края на ХIХ 
в., но, подчинявайки се на 
политическия императив в 
съвременната история, ще 
се съглася, че всяка модерна 
държава се чувства длъжна и 
има право да се легитимира 
исторически. Така или иначе, 
за Ян Рихлик панорамният 
исторически поглед на една 
държава през вековете не 
е нещо ново. Все пак този 
подход към родната история 
е доста по-труден, а и по-
проблематичен като резултат. 
Вероятно на това се дължи 
и многозначителният факт, 

че излязлата на български език 
„История на Чехия” на Ян 
Рихлик е написана за българска 
публика и е издадена за пръв 
път в края на миналата 2010 г. 
именно в България.
Как изглежда тази оригинална 
и най-нова цялостна история 
на чехите и на държавите, в 
които са живели? 
Първото, което прави 
впечатление, е, че историята 
на Чехия е много по-обстойна, 
пълна и многостранна от 
предишните книги на Ян 
Рихлик. Това според мен се 
дължи на разликите между 
писането на чужда и родна 
история. Всеки, който познава 
лично Ян Рихлик, е наясно колко 
далеч е той от традиционния 
за региона на Централна, 
Източна и Югоизточна 
Европа национализъм, колко 
отворен е за позициите на 
всички – на Изток и на Запад, 
включително и на ожесточено 
спорещите за едно или друго 
парче земя, сменяло в течение 
на векове своята етническа 
и държавна принадлежност. 
Но когато става дума за 
родна история, оказва се, 
че изложението е много по-
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подробно и детайлизирано, 
отколкото е при разказването 
на историята на други народи 
и събития. Тези мои думи не са 
упрек, а по-скоро претекст да 
обясня защо това е неизбежно. 
На всички нас, историците по 
обща (световна) история, ни 
е по-лесно да пишем за другите, 
защото знаем, че няма да ни 
обърнат особено внимание, а 
ако го направят, то ще бъде 
или за да демонстрират колко 
е важна историята им, та е 
заинтересувала един чужденец, 
или за да развият старата 
националистическа теза, че 
чужденците са виновни за 
всички беди. Но когато става 
дума за родна история, трябва 
да се съобразяваме с тезите 
на всички колеги, писали преди 
нас, с най-новите открития и 
с последните интерпретации 
на събитията, изкушени сме 
и да заявим своята позиция в 
някои стари спорове. Така е 
постъпил и Ян Рихлик. А ако 
имам някаква бележка към този 
подход, тя е в това, че книгата 
е станала не само много дебела 
и буквално много тежка (което 
затруднява четенето и прави 
просто невъзможно да я вземеш 

на почивка или да я разлистиш 
вечер в леглото), а затруднява и 
нишката на повествованието. 
С други думи, човек от време на 
време потъва в подробности, 
които му пречат да следи 
нишката на събитията.
От ранната история на 
чешките земи прави най-силно 
впечатление неспоменаването 
на Великоморавия. Тъй като 
тази ранна славянска държава 
е пряко свързана с българската 
история чрез мисията на 
братята Кирил и Методий и е 
едно от първите свидетелства 
за историческата връзка между 
южните и западните славяни, 
за нас изглежда странна липсата 
є. Този въпрос беше дискутиран 
и при подготовката на 
книгата, но Ян Рихлик 
зае твърдо позицията, че 
държавата във Великоморавия 
не е свързана с чешката 
история. Той несъмнено е 
прав от историческа гледна 
точка. Същевременно обаче 
е правомерен и въпросът 
какво става с историята на 
държавите, които не успяват 
да продължат съществуването 
си до ден днешен: дали те не 
биват забравени и съответно 
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изтрити от историческото 
съзнание на съвременниците 
и дали това не ни лишава от 
полезен исторически опит 
(полезен, защото е важно 
не само да знаем как и защо 
държавите са се запазили, а и 
защо са изчезнали).
В „История на Чехия” има 
още една новост, която 
предизвика полемика. Става 
дума за начина на изписване на 
чешките имена, по-специално 
тези на аристократите. 
Отдавна вече сме свикнали със 
западноевропейските частици, 
маркиращи аристократичен 
произход: дьо, фон и др. Но 
когато отнесем тази практика 
към чешката история, нещата 
изглеждат доста непривично. 
Става дума за частица, която 
означава същото, но изразено 
със славянското „з” (от). 
Радвам се, че съавторът, 
който едновременно с това 
беше и преводач, Владимир 
Пенчев се наложи и имената 
останаха в този оригинален 
вид. Убедена съм, че това е 
пътят да приемем света и 
неговата история, пречупени 
през нашата гледна точка, 
а не да продължаваме да 

се опитваме да ги видим 
през очите на Запада. 
Историческите примери за 
отказ да защитим нашата 
езикова система са много и 
като че ли продължават да се 
множат, затова начинът на 
изписване на чешките имена в 
тази книга трябва горещо да се 
приветства.
Сравнението между 
историята на българите и на 
чехите през вековете, когато 
и двете държави са загубили 
своята държавност, винаги са 
служели на историците, за да 
доказват геополитическите 
разлики между двата народа, 
разположени относително 
близо, но попаднали в 
съвършено различни държави: 
едната в европейската 
Хабсбургска империя, а 
другата в извъневропейската 
Османска. Това е безспорно 
и личи ясно в онази част 
от повествованието 
на Ян Рихлик, която е 
посветена на историята 
на чешките земи под чужда 
власт. Същевременно, 
прави впечатление колко 
много място е отделено 
на този период – пет глави 
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(от 189 до 397 с.), а колко 
малко ние отделяме на 
почти петвековното си 
„пребиваване” в държавата на 
османските турци. Разликата 
се дължи както на нежеланието 
ни да приемем като наша 
тази част от собствената си 
история, така и на липсата 
на интерес към всичко, което 
не може да се приеме като 
съпротива срещу османската 
власт. Заслугата на Ян Рихлик 
се състои в желанието му 
да обясни колко важна е 
„органичната работа”, сиреч 
развитието на образованието, 
самоуправлението, 
икономиката в условията на 
липса на собствена държава. 
Струва ми се, че няма да е 
лошо и ние, българите, да 
се опитаме да се помирим с 
историята си дори и когато 
е толкова негероична, каквато 
е в периода от 1396 до 1878 г. 
Защото в онези векове 
нашите предшественици 
са съществували, живели и 
трупали исторически опит, 
запознаването с който 
би могло да ни помогне 
да си обясним много от 
последвалите събития.

Както и да се опитваме 
да разделим историята 
на чехи и словаци, когато 
стигнем до ХХ в., няма как 
да пропуснем общата им 
държава. През повечето 
време през отминалия 
век Чехословакия не само 
съществува на политическата 
карта, но и играе важна 
роля в политическата 
история на Европа. Нейното 
насилствено разпадане от 
септември 1938 до март 
1939 г. се оказва преддверие 
към най-унищожителната 
война в историята на света, 
а краткотрайната „Пражка 
пролет `68” демонстрира 
краха на следвоенната 
модернизационна идеология 
в Източния блок. Тези две 
събития са достатъчни, за 
да предизвикат интереса 
на вечно изкушените от 
историята българи. Ян Рихлик 
косвено се е включил и във 
вечния спор докога можем 
да пишем историята. Той е 
довел историческия разказ 
до събитията от 2009 г., 
сиреч и според него писането 
на история не е въпрос на 
отдалеченост във времето, а 
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на подход към познанието.
И съвсем накрая в този кратък 
отзив за внушителната 
„История на Чехия” съм 
длъжна да обърна внимание 
и на заключителната част 
от книгата, която свързва 
историята на Чехия с 
българите и България. 
Последните две глави са 
посветени на чешката 
култура и на българо-чешките 
отношения. След като 
книгата не е просто превод 
на една чешка история, 
а е специално написана за 
българите, отрадно е, че 
анализът на чешката култура 
е направен от българска гледна 
точка (от Владимир Пенчев, 
който активно участва и в 
написването на останалия 

текст). А по отношение на 
взаимните ни връзки можем 
само с въздишка да кажем, че 
днес те вече не са толкова 
дейни, колкото са били в 
миналото. Но и общата ни 
сегашна принадлежност към 
Европейския съюз и НАТО 
днес ни кара да гледаме почти 
изключително на Запад за 
сметка на другите географски 
посоки.
А моят отговор на въпроса от 
заглавието – малка или голяма е 
чешката история, е следният: 
Историята на Чехия е голяма 
не защото е история на 
многомилионен народ, а защото 
този немногоброен народ играе 
важна европейска роля, а и има 
съзнанието за своето значение.
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Marek Jakoubek. Vojvodovo. 
Etnologie krajanské obce. 

Centrum pro studium 
demokracie a kultury. Brno, 

2010

Тази книга е посветена на 
Войводово. С това донякъде 
необичайно за стила на автора 
лаконично изречение започва 
прологът към книгата на 
Марек Якоубек „Войводово. 
Етноложко изследване на 
едно чешко село в България”. 
Разгръщайки различни аспекти 
на обединяващата ги тема, 
включените в книгата студии 
насочват и към редица други 
(не само) научни проблеми – 
за приемствеността в 
изследователската работа, 
за научните и житейските 
партньорства, за ангажимента 
на изследователя към 
неговия обект, за границите 
на научното познание и 
специфичната стойност 
на автентичното 
свидетелство…
Разположеното в северозападна 
България село Войводово 

е основано в началото на 
миналия век от чешки и 
словашки семейства, напуснали 
намиращото се в румънски 
Банат чешко село Св. Елена. 
До началото на 50-те години 
на ХХ век, когато се завръщат 
в Чехословакия, чехите 
съставляват по-голямата 
част от неговото население.  
Днес в селото живеят 
предимно българи и само 
неколцина твърде възрастни 
вече потомци на чешки или 
смесени българско-чешки 
семейства. У нас с темата 
за чешкото минало на село 
Войводово и общността на 
войводовските чехи са свързани 
редица изследвания на Владимир 
Пенчев, благодарение на когото 
Марек Якоубек „открива” за 

Михаела Кузмова
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себе си още като студент 
войводовската проблематика. 
Този факт поставя началото 
на продължаващия вече 
почти петнайсет години 
плодотворен диалог между 
двамата, в който постепенно 
за по-дълъг или по-кратък 
период биват въвлечени и други 
чешки изследователи. Сред 
тях са Т. Хирт, Зд. Нешпор, 
М. Хорнофова, М. Свобода, 
както и Ленка Якоубкова, 
партньорка на М. Якоубек не 
само в теренната работа, но 
и в живота. В този диалог, 
както споделя М. Якоубек 
в увода към книгата си, се 
крие и непосредственият 
подтик за нейното 
написване. Провокиран от 
едно изказване на Вл. Пенчев, 
той се заема да покаже, че 
независимо от натрупалите 
се през последните години 
научни и документални 
приноси към темата за 
Войводово (значителна част 
от които самостоятелно 
или в съавторство 
публикувани от самия 
Якоубек), тя все още предлага 
множество изследователски 
предизвикателства. Това 

намерение определя до голяма 
степен и мозаечния характер на 
неговата книга, която, както 
отбелязва в предговора Вл. 
Пенчев (Vojvodovský triptych 
aneb pokus o předmluvu, 
с. 9),  е твърде различна 
от класическите селищни 
монографии. 
След обширното въведение 
(Vojvodovo – etnologie krajanské 
obce v Bulharsku, с. 11–31), 
запознаващо читателя със 
съвременното състояние 
на проучванията върху 
войводовската проблематика, 
М. Якоубек предлага пет 
относително самостоятелни 
студии, насочени към 
конкретни въпроси, останали 
до момента, по една или друга 
причина, в периферията на 
изследователския интерес. 
Всяка от тези студии 
представя и нов, неизвестен 
досега изворов материал. Като 
отделни части в книгата са 
включени коментираните от 
автора спомени на родената 
във Войводово Барбора 
Чижкова и подготвеният от 
него Войводовски календар. 
Книгата завършва с резюме 
на английски и български език 
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и два показалеца – именен и 
предметен.
Първата от петте студии, 
озаглавена „Съсек – едно 
забравено чешко село в 
България” (Sesek – zapomenutá 
česká obec v Bulharsku, с. 
33–71), обобщава и коментира 
наличните към момента 
сведения за селището, където 
преди основаването на 
Войводово за около три 
години живеят преселниците 
от Св. Елена. Тук авторът 
привежда и непубликувани 
досега архивни документи, 
потвърждаващи макар и 
краткотрайния селищен 
статут на Съсек. Като 
приложение към студията е 
поместен с коментар разказът 
за заселването и напускането 
на Съсек, който един от най-
възрастните войводовски 
чехи, Щепан Хруза, предава 
според свидетелствата на 
непосредствените участници 
в това събитие. Разказът на Щ. 
Хруза в съпоставка с данните 
от другите анализирани в 
студията документални 
и мемоарни източници 
допринася за уточняването 
на някои конкретни факти, 

свързани с преселването от Св. 
Елена, а също и с основаването 
на Войводово, но както 
подчертава М. Якоубек, той 
е ценен и сам по себе си като 
пример за съществувалата 
сред войводовските чехи 
специфична наративна култура.
В следващата студия под 
заглавие „Другата половина от 
истината. Едно пренебрегвано 
измерение на вярата на 
войводовските чехи” (Druhá 
půlka pravdy. Opominutá 
dimenze víry vojvodovských 
Čechů, с. 73–121) М. Якоубек 
спира вниманието си върху 
един проблем, който е от 
особена важност за разбиране 
спецификата на войводовската 
чешка общност. Отбелязвайки, 
че ревностната религиозност 
на войводовските чехи се 
разглежда от изследователите 
предимно във връзка с 
ключовата роля на вярата 
като базисен организационен 
принцип на тяхната общност, 
тук авторът си поставя 
за цел да очертае нейните 
същностни – или както 
самият той ги нарича – 
екзистенциални аспекти. 
Опита си за „реконструиране 
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на войводовската вяра” (с. 
101), предложен без претенции 
за изчерпателност, той 
осъществява на фона на 
детайлно проследената 
„религиозна история” на 
войводовските чехи от 
преселването на предците им в 
Св. Елена до реемиграционните 
процеси след Втората 
световна война, като 
същевременно експлицира и 
методологическите трудности 
и ограничения, съпътстващи 
подобно начинание. Студията 
завършва с приложение, 
съдържащо два текста, 
написани по молба на автора 
от Барбора Чижкова, в 
които тя по изключително 
въздействащ начин описва своя 
път към вярата. 
Третата студия „Езикът 
на чехите от с. Войводово” 
(Vojvodovština – jazyk Čechů 
z bulharského Vojvodova, 
с. 123–176) е насочена към 
лингвистичния аспект от 
войводовската проблематика.  
Изхождайки от изследванията 
на Сл. Утешени, М. Якоубек 
представя накратко 
езиковата ситуация в Св. 
Елена, след което на базата 

на релевантните данни от 
редица мемоарни свидетелства 
разглежда езиковата ситуация 
във Войводово до началото 
на реемиграционните 
процеси. Освен това той 
отделя внимание както на 
адаптацията на войводовските 
чехи в чешката езикова среда, 
така и на някои особености, 
свързани с използването на 
чешкия език във Войводово 
след 1950 г. Като се опира на 
проучванията на В. Бланар върху 
езика на чехите и словаците в 
България, авторът отбелязва 
и някои от най-важните 
структурни особености на 
говора на войводовските чехи. 
Част от тази студия е т.нар. 
Slovník vojvodovštiny (Речник 
на войводовския чешки език), 
обхващащ над 500 „особени” 
думи и изрази, употребявани 
от войводовските чехи. 
Речникът е съпътстван от 
коментар, в който се излагат 
принципите на съставянето 
му и се отбелязват неговите 
източници, сред които основно 
място заемат материалите, 
предоставени на автора от 
Анна Свободова, потомка 
на чехи от Войводово. В 
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заключение се привеждат и 
кратки бележки във връзка 
с произхода на някои от 
присъстващите в речника думи.
Непосредствената задача, 
която си поставя М. Якоубек 
в студията „Войводовските 
надгробни надписи (като 
извор)” (Vojvodovské náhrobní 
kámeny (jako pramen), с. 
177–211), е да представи 
надгробните надписи върху 
всички (общо 35 на брой) 
чешки и словашки надгробни 
плочи, намиращи се във 
войводовското гробище. 
Работата по включването 
на тези надписи към 
изворовия материал, свързан с 
войводовската проблематика, 
несъмнено подпомага 
потомците на войводовските 
чехи в техните генеалогични 
проучвания (каквото е 
изрично заявеното желание 
на автора), но същевременно  
отваря възможност за анализ 
в няколко посоки. Така, от 
една страна, в студията се 
очертава войводовският 
антропонимичен узус, от 
друга страна, се проследява 
специфичното отношение 
на войводовските чехи към 

смъртта и мъртвите близки. 
Наред с това надгробните 
надписи се разглеждат и във 
връзка с дискусионния проблем 
за общностната идентичност 
на войводовските чехи, 
имаща според автора не 
етнически, а по-скоро 
конфесионални основания. 
(Тезата за доминиращата 
роля на конфесионалния 
фактор М. Якоубек разгръща 
в друга публикация, написана в 
съавторство с Т. Хирт (срв. 
Hirt, T., M. Jakoubek. 2005: 
Idea krajanského hnutí v světle 
konstruktivistického pojetí národa: 
proměny kolektivní identity 
vojvodovské náboženské obce. – 
Český lid/Etnologický časopis, 92, 
4: 337–366.)
В последната студия „Чехите 
през погледа на българските 
си съседи” (Vojvodovští 
Češi očima svých sousedů, 
с. 213–272)1 М. Якоубек се 
връща към имагинистичните 
разработки на Величко Тодоров 
върху „чешката другост”,  
1 Студията „Чехите през погледа 
на българските си съседи”, както 
и мемоарният текст на Б. Попов 
„Спомени за живота на чехите, живели 
във Войводово” са публикувани в кн. 4 
за 2009 г. на сп. Homo bohemicus.
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намерили радушен прием 
сред редица чешки слависти, 
българисти и балканисти. 
Проблематизирайки 
липсата на методологическа 
рефлексия в изследванията, 
споделящи имагинистичния 
подход, авторът ни 
предлага своя версия на този 
подход, „извличаща” от 
мемоарните свидетелства 
на съвременниците 
и наблюденията на 
изследователите множество 
щрихи от „образа” на 
войводовските чехи, който 
обаче в крайна сметка бива 
подложен на релативизация: 
„Очевидно е най-напред, 
че става дума за твърде 
положителен „образ”, който 
разкрива чехите като 
извънредно сплотена общност 
на пуритани, които са много 
трудолюбиви земеделци, но 
и предприемчиви търговци, 
подредени, с висока култура, 
порядъчни и отзивчиви, 
което ги прави добри съседи, 
с изключение на това, че не 
са особено гостоприемни 
към външни хора. (И освен 
това у дома имат пухени 
завивки и възглавници.) Ако 

обаче си зададем въпроса дали 
войводовските чехи наистина 
са били такива – т.е. дали 
„образът” съответства 
на действителността – 
направеният анализ не би могъл 
да ни даде никакъв отговор. 
„Образът” всъщност не ни 
разкрива какви са били те, 
а само как са ги възприемали 
техните (не само) български 
съседи. В този смисъл 
реконструираният тук образ 
е точно толкова правдив, 
колкото би могъл да бъде 
всеки друг образ” (с. 238). Като 
своеобразен контрапункт на 
своя имагинистичен етюд М. 
Якоубек предлага тук в превод 
на чешки език мемоарния текст 
„Спомени за живота на чехите, 
живели във Войводово”, чийто 
автор Божидар Попов е син 
на някогашния войводовски 
методистки пастор Симеон 
Попов. Специфичната 
позиция на Б. Попов спрямо 
общността на войводовските 
чехи – едновременно външна, 
доколкото не е чех, и 
вътрешна, доколкото не 
само израства сред тях, 
но и споделя техните 
религиозни убеждения – му 
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позволява  максимално да 
се доближи до начина, по 
който войводовските чехи са 
възприемали себе си, и в това 
според М. Якоубек се състои 
уникалната  значимост на 
неговите спомени.
В отделна част от книгата 
под заглавие „Историята 
на Войводово през погледа 
на една негова жителка” 
(Dějiny Vojvodova očima jeho 
obyvatelky. Edice „Historie rodů 
Karbulových a Čížkových”, с. 
273–299) е представен още 
един по-обширен мемоарен 
текст, наречен от авторката 
си Барбора Чижкова „История 
на родовете Карбулови и 
Чижкови”. Както отбелязва 
М. Якоубек във въведението, 
запознаващо читателя с 
личността и житейския път 
на Б. Чижкова, написаното 
от нея далеч надхвърля 
намерението є да съхрани за 
потомците си семейната 
история и „негов протагонист 
се явява цялата войводовска 

чешка общност”.   
Съставеният от М. Якоубек 
„Войводовски календар” 
(Vojvodovské kalendárium, с. 301–
327),  представляващ последна 
част от неговата книга, 
отразява в хронологичен ред и 
с препратка към съответния 
извор всички известни към 
настоящия момент датирани 
събития, свързани с Войводово 
и неговите чешки жители в 
периода между 1878 и 1950 г.
С разработените проблеми, с 
публикувания богат изворов 
материал и не на последно 
място с очертаните насоки за 
следващи изследвания книгата 
на М. Якоубек „Войводово. 
Етноложко изследване на 
едно чешко село в България” 
несъмнено представлява 
значим принос към темата 
за войводовската чешка 
общност.

Вариант на този текст е 
публикуван и в сп. „Български 
фолклор”.
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Петя Клинкова

Paměť města. Obraz města, 
veřejné komemorace a 

historické zlomy v 19.-21. 
století. Brno, 2009

 „Паметта на града” 
(„Paměť města”) е задълбочена 
колективна монография, 
предлагаща ни съвременен 
коментар на проблема  за  
колективната памет и града. 
Книгата е на чешки и словашки 
език. Нейният авторски 
колектив се обособява  в 
резултат на една научна 
конференция на тема „Градска 
памет. Градът и неговите 
жители”, организирана през 
ноември 2008 г. в Бърно от 
Етноложкия институт 
към Чешката академия на 
науките, в сътрудничество 
с Архива на гр. Бърно и 
Историческата катедра към 
Филологическия факултет на 
Масариковия университет 
в същия град. Тя обстойно 
коментира спецификата на 
понятието колективна памет 
в отделни обществени групи 
и протеклите в нея промени 

през ХХ век. В задълбоченото 
и обосновано изследване на 
гореспоменатия проблем дейно 
участие вземат  изследователи 
от най-различни области  на  
познанието – чешки и словашки 
етнолози, социални и културни 
антрополози, историци и 
социолози. Те  дискутират по 
редица теми, тясно свързани 
с паметта – взаимовръзката є 
с промените в общественото 
пространство на града, 
нейните функции, значението 
на промените в етническата 
и религиозна ситуация,  
обособяването на определени 
социални групи и техните 
субкултури (а субкултурата 
често се определя като 
противопоставяне на 
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собствените ценности с тези 
на по-широката култура), 
влиянието на големите 
исторически събития в 
живота на града и неговите 
обитатели и т.н.
Начало на монографията дава 
уводната статия на Михаела 
Ференцова и Яна Носкова 
(които сa и редакторки на 
книгата) с успешен опит за 
отговор на  основополагащия 
въпрос – „Има ли градът 
памет?”. Две са основните 
теми, съставляващи  
същността на монографията – 
проблематиката  на паметта 
като културно, абстрактно 
и психотворческо понятие 
и проблематиката  на 
градското пространство 
като специфично, обособено 
локално минипространство. За 
обстойното им и задълбочено 
изследване авторите  на труда 
изграждат миниатюрна мрежа 
от отделни изследвания, 
които със своите открития 
и заключения се включват 
адекватно и сполучливо 
в  обобщения отговор на 
поставения  въпрос. Тълкувани 
и проучвани са  градът  с 
неговите специфични 
особености в динамичен план 

– основни характеристики, 
големина (преди и сега), гъстота 
и хетерогенност, като са  
цитирани и трудовете на 
различни автори по тази тема 
досега. Процесите памет и 
спомняне са също предмет 
на интерес, погледнати през 
призмата на психологията и 
хуманитарните науки.
Важна за научното изследване 
е  темата, посветена на 
паметта и историята, на 
тяхната взаимовръзка, на 
отношението на историците 
към паметта.  Достига се до 
основополагащото становище, 
че всъщност историята 
(летописи и литература) 
представлява сама по себе 
си историческата памет на 
нейните носители. В подкрепа 
на това твърдение е приведена 
мисълта на английския историк 
Питър Бърк, говорещ за 
историята като социална 
памет. Цитирани са редица 
имена на  историци, социолози 
и хуманитаристи като 
Жак льо Гоф, Пиер Нора, 
Морис Халбакс и  Ян Асман.  
Дискутира се социалният 
характер на запомнянето, 
колективната памет, видяна 
като сбор от изяви, като 
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хранилище и ядро на изяви, 
като когнитивна метафора. 
Всички глави от монографията 
се отнасят до двете главни 
теми, като в тях се променя  
локусът и фокусът, т.е  
проследяват се промените в 
основните постановки   на 
антропологията на града.  
Открояват се две основни 
направления  – градът, 
който може да  моделира/
произвежда изследователското 
пространство (т.е. градът 
е локус) и градът, който 
произвежда своя обект/
образ (т.е. градът е фокус), 
а спомените са средство за 
възстановяване на миналото. 
В някои глави предмет на 
изследването стават паметта 
и спомнянето, а градът се 
превръща в негово средство, 
но някъде е обратното – 
спомнянето е средството за 
реконструкцията на миналото 
на града, а градът е предмет на 
изследването. 
В  едната тематична област 
(в първа глава) се изследва 
начинът, по който  в 
градското пространство се  
материализира  историята, 
с какви средства може да 
се приемат и оценяват 

отделните сгради (училища, 
административни сгради, 
жилищни сгради, дори 
зелените площи), създадени в 
публичното пространство; 
с какви средства в тях 
е вплетена културата, 
правителствената политика и 
режим; в кои случаи различните 
обществени групи пристъпват  
към битки за града и  т.н. 
Другата възможност, която 
занимава изследователите 
на града (във втора глава), 
е връзката му с неговите 
обитатели, историята 
и миналото, търсенето 
на локалната специфика и 
идентичност. Следващата 
област на изследователски 
интерес (в трета глава) е 
изследването на колективната 
памет на отделни социални 
групи – колективи, носители на 
един социален организъм, имащ 
знакови характеристики.
В публикацията, както 
стана дума, отделните глави 
са тематично разделени. 
„Паметта и образът на 
града”  е написана от Мартин 
Пелц, Якуб Махек, Катарина 
Кощялова и Йоана Дарулова, 
във втора глава, „Памет и 
идентичност”  приносите 
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са на Тобиас Вегер и Даниел 
Драпала, които се посвещават 
на изследване на локалната 
памет, а Хелена Бочкова 
съсредоточава вниманието 
си върху ситуацията в 
един конкретен град, но 
акцентира на народностния 
(култура, традиции) 
характер, а не на локалния.  
„Паметта и историческите 
трансформации” допринася 
за развиване на темата 
за  историческите  
преломни моменти и 
трансформационните процеси 
и техните следствия  в 
структурата и същността 
на градската популация, 
на обществения живот в 
градовете и на публичното 
пространство. Автори 
в тази част са Катарина 
Попелкова, Юрай Зайонц, 
Александра Битушикова 
и Михаела Ференцова. В 
последната глава  Моника 
Вързгулова интерпретира 
спомените на младежите от 
малък град през 60-те години 
на ХХ век. Проследява какво 
и как  остава в паметта 
на  определени възрастови 
групи  относно образа на 
градското прострнство и  

кои са начините, чрез които 
то се съхранява и оценява през 
годините.
Връзката между отделните 
глави в монографията се крепи 
именно на общата насоченост 
на изследователското 
внимание към градската среда. 
В отделните части на тази 
публикация читателят ще 
срещне проблеми, които на 
пръв поглед биха могли да му се 
сторят разнородни, като че 
ли нямащи връзка с паметта 
в рамките на социалните и 
хуманитарните є измерения, но 
тяхното разбиране идва след 
цялостния прочит на труда. 
Именно за това спомагат и 
съответните приложения.
Текстовият материал е 
умело съчетан със снимков. 
Съответните автори са 
онагледявали с голям брой 
изображения фактите, които 
привеждат в своите статии, 
което доказва сериозната им 
осведоменост и аналитичното 
им отношение към материята. 
Приложната част включва 
фотографии на скулптури, 
паметници, местности, сгради, 
титулни страници на издания, 
писма, карикатури и пейзажи, 
реални снимки – семейни 
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и панорамни, чрез които 
читателят дори зрително 
добива детайлна представа 
за времето и условията на 
живот и възможностите за 
комуникация. 
Тази монография е ценен труд, 
който би могъл да бъде в 
помощ на учените слависти, 
етнолози, антрополози, дори 
и историци, погледнали на 
историята в нейния най-
първичен смисъл, а именно като 
субективен човешки спомен, 
но спомен, който, примесен с 
обективни обстоятелства, 
създава паметта – 
историческата, културната, 
обществената, т.е.  паметта 
във всичките є неизброими 
измерения. Тази книга би могла 
да бъде оценена и от всеки 
един от нас, който си задава 
въпроси, свързани с това – 
защо днес живеем и мислим по 
определен начин, как решенията 
на нашите предшественици 
са предопределили съдбите 
ни, можем ли да бъдем 
самостоятелни единици, 
съществуващи независимо 
от своята среда, доколко 
колективът ни формира и 
как ние моделираме него и 
как да съхраним градивното 

и да извлечем поуката от 
изминатия път...
Считам настоящата 
монография, наподобяваща 
на пълноцветен калейдоскоп, 
за сериозен труд, търсещ  
правилните отговори на 
въпросите за паметта на 
колектива, формирал се в 
пространството на града, 
на това как и доколко в нея 
е заложено историческото 
битие, кои са характерните 
процеси, които консолидират 
или разединяват обществото 
и ред други въпроси. Техните 
отговори несъмнено ще 
откриете в тази книга, тя 
ще ви даде и много идеи, ще 
провокира нови мисли и ще ви 
срещне с нови гледни точки 
по въпросите за това по 
какви причини човек помни, 
забравя, приобщава се  или се 
разграничава към определено 
общество, култура или 
явление и доколко градът и 
обществото са катализатор 
за това.

Вариант на този текст е 
публикуван и в сп. „Български 
фолклор”.
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Панаирът на книгата “Svět knihy” в чешката столица, 
състоял се от 12 до 15 май 2011 г., предложи сгъстена 
и наситена програма със силно българско участие. Още 
в деня на откриването му беше организирана дискусия 
за възприемането на чешката литература в България 
и на българската в Чехия, която провокира един дълъг 
(и след установеното време) разговор (с модератор 
Ивана Сръбкова и с участието на Гинка Бакърджиева 
и Владимир Пенчев) за пътищата на литературната 
рецепция у нас и в Чехия и за финансовите є параметри, 
за преводаческите и поколенческите трансмисии, за 
инициативността на българските бохемисти и чешките 
българисти, за издателския интерес и т.н., в който взеха 
дейно участие не само представители на двете колегии, 
но и издатели, студенти, културни дейци и др. 
Подобна беше публиката и на състоялата се след два 
дни премиера на съавторския труд на Ян Рихлик и 
Владимир Пенчев „История на Чехия”, една стойностна 
книга, която е първият по рода си синтез на чешката 
история на български език, включваща периода от 
най-древни времена до днес, както и преглед на българо-
чешките отношения и на развитието на чешката 
култура през вековете. Изданието излиза благодарение на 
сътрудничеството между Масариковия институт при 
АН на ЧР и Института за етнология и фолклористика 
с Етнографски музей и Института за балканистика при 
БАН. 
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Българското участие 
на панаира „Светът на 
книгата”  в Прага
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Представянето, водено отново от Ивана Сръбкова, 
предизвика интерес и беше съпроводено с изказването на 
редица мнения за книгата, за трактуването на чешката 
история, за българското познание за нея и пр. Веднага след 
това последва премиера и на чешкото издание на „Български 
еротикон”, базиран както върху класически фолклорни 
текстове, фиксирани през ХІХ век (Марко Цепенков), така 
и върху съвременни фолклорни публикации (на Анатол 
Анчев и Владимир Пенчев, Симеон Мильов, Флорентина 
Бадаланова и др.) доведе в залата и по-различна (предимно 
чешка) аудитория, която оцени по достойнство усилията 
на чешкия етнолог и българист Ярослав Отченашек да 
представи пред чешкия читател българския „блажен” 
фолклор.
Като цяло българското участие на пражкия Панаир на 
книгата (за съжаление без български издателства) беше 
оценено като изключително положително и успешно.

Владимир Пенчев
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