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Evo Danchev photographer
„Ние, българите“ –
театрална постановка
от Васил Василев-Зуека
и Влади Априлов

„Месец на
фотографията“ в
Братислава

Конкурс за есе отличи
студенти българисти и
ученици в Братислава

„My Bulhari“ Divadelná
inscenácia Vasila VasilevaZueka a Vladi Aprilova

Mesiac fotografie
v Bratislave

V súťaži esejí ocenili
študentov bulharskej filológie
a žiakov z Bratislavy

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín

ВДЪХНОВЕНИЕТО
„НИЕ, БЪЛГАРИТЕ“
– театрална постановка от Васил
Василев-Зуека и Влади Априлов
На 07.10.2020 г. в Братислава се състоя
откриването на ежегодния Фестивал на българската
култура и изкуство. Събитието беше отбелязано с
театралната постановка „Ние, българите“ от Васил
Василев-Зуека и Влади Априлов, която не само
разпали емоциите по български, но и наистина
докосна сърцата на всеки гост.
Въпреки извънредната епидемична обстановка
в Словакия и необичайните трудности, пред които
бяха изправени организаторите, събитието се
състоя в Културния дом Zrkadlový háj. Само дни
преди провеждането на културното събитие

словашкото
правителство
затегна
мерките
срещу разпространението на коронавируса така,
че за огромно съжаление, много сънародници
не получиха възможността да бъдат гости на
представлението. Максималният допустим брой
хора в закрито помещение беше ограничен до 50.
Всички, които не присъстваха на постановката, ще
имат възможност да се докоснат до част от магията
на двамата творци в предаването Národnostný
magazín на телевизия RTVS. Артистите почустваха
липсата на публика така, както България липсва
на всеки един от нас. Именно това беше и едно
от основните послания, които главните герои се
погрижиха да оставят след всеки скеч.
Базираният на сатирата спектакъл е посветен
на българите, живеещи вчужбина. Незабравимите
два часа бяха изпълнени с палитра от емоции.
Класическият български хумор, който артистите
пресъздадоха във всеки скеч, често завършваше
с препратка към суровата реалност и оставяше в
гостите горчив привкус на тъга. Неслучайно очите
на публиката често се напълваха със сълзи.
Акцентите бяха поставени върху най-
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INŠPIRÁCIA „MY BULHARI“
Divadelná inscenácia Vasila VasilevaZueka a Vladi Aprilova
Otvorenie každoročného Festivalu bulharskej
kultúry a umenia sa uskutočnilo 7. Októbra 2020 v
Bratislave. Podujatie sa nieslo v znamení divadelnej
inscenácie- „My Bulhari“ od Vasila Vasileva- Zueka
a Vladiho Aprilova, ktorá nielen rozpálila emócie
v typickom bulharskom štýle, ale sa aj skutočne dotkla
sŕdc divákov.
Napriek mimoriadnej epidemiologickej situácii
na Slovensku a neobvyklým ťažkostiam, ktorým čelili
organizátori, sa podujatie uskutočnilo v Dome kultúry
Zrkadlový Háj. Len niekoľko dní pred uskutočnením
kultúrneho podujatia slovenská vláda sprísnila
opatrenia proti šíreniu korona vírusu, takže bohužiaľ
veľa krajanov nedostalo príležitosť zúčastniť sa
podujatia, pretože maximálny povolený počet osôb

v interiéri bol obmedzený na 50.
Každý, kto sa inscenácie nezúčastnil, bude mať
možnosť dotknúť sa kúzla týchto dvoch umelcov v
relácii Národnostný magazín na RTVS. Umelcom ste
veľmi chýbali, tak ako aj každému z nás chýba Bulharsko.
To bolo aj jedno z hlavných poslaní, ktoré sa hlavné
postavy snažili preniesť pri každej scénke.
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значимите аспекти от обществения живот, а именно
семейството, религията и училището, облечени в
пъстрата народопсихология, с която можем много
да се гордеем, но и от която да страдаме. Наред с
образите на велики умове, амбициозни и смели
младежи, творци и трудолюбиви хора бяха показани
и комплексите и парадоксите на националния ни
характер. С тази пъстрота артистите пресъздадоха
различни сцени от ежедневието на българина в
многообразните му съвременни социални роли
– на баща, учител, свещеник, търговец, ученик,
пенсионер, придружени с толкова истина, която
провокира размисли у всеки гост.
Представлението завърши със спиращ дъха
диалог за изпитанията и трудностите на борбения
български дух, съхранил българина въпреки
отдалечеността му от родината. То събуди
патриотични чувства и накара всеки гост да
повярва, че „българина го има“ с всяка една черта
на своя характер, добра и лоша, независмо от това
къде се намира по света. По подобен начин, чрез
изучаването, преоткриването и пресъздаването
на културното наследство и традиции, се запазва и
просперира един народ.
Автор: Моника Дочева

Hra je venovaná Bulharom v zahraničí a ak sa na ňu
pozrieme z pohľadu bulharského paradoxu, založenom
na satire, je úplne synchronizovaná s časom a miestom
v ktorom žijeme. Tie nezabudnuteľné dve hodiny boli
naplnené paletou emócií. Klasický bulharský humor,
ktorý umelci predniesli v každom vystúpení, často
odkazoval na krutú realitu a zanechával v hosťoch
trpkú príchuť smútku. To často zapĺňalo oči divákov
slzami, ale tie bolo vidno aj na pódiu. Dôraz sa kládol na
najdôležitejšie aspekty bulharského ľudu, konkrétne
na rodinu, náboženstvo a školu, prezlečených do
farebnej ľudovej psychológie, na ktorú môžeme byť
veľmi hrdí, ale aj kvôli ktorým občas trpíme. Stretli
sme sa s postavami veľkých mysliteľov, ambicióznych
a odvážnych mladíkov, umelcov a usilovných
pracovníkov, a prešli sme cez komplexy a paradoxy
národného charakteru. S veľkou rozmanitosťou
umelci vytvorili rôzne scény reality Bulhara, v jeho
rôznych súčasných spoločenských rolách- otca, učiteľa,
obchodníka, študenta, dôchodca, a každý z nich bol
natoľko pravdivý, že všetkým hosťom bol ponúknutý
priestor na zamyslenie.
Vystúpenie sa skončilo dychberúcim dialógom o
tom, koľkými skúškami a ťažkosťami prešiel bojovný
bulharský duch, ktorý napriek geografickým prekážkam
zachránil Bulhara. Dialóg vyvolal vlastenecké pocity
a prinútil každého diváka uveriť, že „Bulhar je stále
nažive“, s každou svojou vlastnosťou, dobrou aj zlou
a bez ohľadu na to, kde sa práve nachádza. Podobným
spôsobom, prostredníctvom štúdia, znovuobjavenia
a reprodukcie kultúrneho dedičstva a tradícií, sa
zachováva a prosperuje národ.
Autor: Monika Dočeva
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БУРГАС И БРАТИСЛАВА С
ОБЩИ ИНИЦИАТИВИ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ И ТУРИЗЪМ,
ВИЖТЕ КАК ЩЕ СИ
СЪТРУДНИЧAТ
Бургас и Братислава стартират серия от
инициативи за сътрудничество в
областта на образованието и туризма. Първото
споразумение за обмен на ученически практики
между Гимназията по туризъм в Бургас и
аналогичната в Братислава вече е факт и то беше
официално подписано в Посолството на България в
словашката столица.
На церемонията присъстваха посланикът
на България в Словакия Н. Пр. г-жа Йорданка
Чобанова, кметът на Бургас Димитър Николов, зам.кметът Йорданка Ананиева, официални лица от
Областна администрация – Братислава и местния
инспекторат по образованието.
Преподавателите и учениците от двете
училища ще имат възможност да обменят знания и
практически опит, както и да разработват съвместни
проекти.
Бургас ще си сътрудничи и с Българското средно
училище „Христо Ботев“ в Братислава, което
наскоро празнува 70-годишен юбилей. В него учат
120 деца, като финансирането на дейността му се
осъществява от словашката държава и българското
министерство на образованието. Част от учениците
са словаци и не са с български произход, но техните
родители са избрали децата им да учат на български
език и да се доближат до българската история
и култура. „Това се дължи на голямата любов на
словашките деца и родителите им към България“,
сподели директорът на училището Павлина Ценова.
На срещата на посланик Чобанова с кмета на
Бургас и заместника му Йорданка Ананиева тя
постави въпроса за преференциални условия на
завършилите Българското училище в Братислава в
българските висши учебни заведения. Желанието
на словашката общност е българската им
диплома да е основание за прием в българските
университети с такси не като за чужди граждани.
Голяма част от завършващите там ученици искат да
продължат образованието си в България. Някои са
заявили интереса си към Медицинския университет
в Бургас, както и към други специалности в
бургаските висши училища с обучение на български.
Кметът на Бургас се ангажира да постави проблема
пред българския министър на образованието,
а бургаските университети да представят
специалностите си пред словашката общност.
Завършилите Българското училище в Братислава
получават две дипломи – българска и словашка, и
владеят перфектен български език. Те се обучават
от 20 български учители, от които двама бургазлии
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BURGAS A BRATISLAVA SO
SPOLOČNÝMI INICIATÍVAMI
V OBLASTI VZDELÁVANIA
A CESTOVNÉHO RUCHU.
POZRITE SI AKO BUDÚ
SPOLUPRACOVAŤ.
Burgas a Bratislava rozbiehajú sériu
iniciatív pre spoluprácu v oblasti
vzdelávania a cestovného ruchu. Prvá dohoda o
študentských pobytoch medzi Vysokou školou
cestovného ruchu v Burgase a analogickou v Bratislave
je už skutočnosťou a bola oficiálne podpísaná na
bulharskom veľvyslanectve v hlavnom meste Slovenska.
Na slávnosti sa zúčastnila veľvyslankyňa Bulharska
na Slovensku JE Pani Yordanka Čobanova, starosta
Burgasu Dimitar Nikolov, zástupkyňa starostu
Yordanka Ananieva, úradníci okresnej správy Bratislavy
a tamojšieho inšpektorátu školstva.
Učitelia a študenti oboch škôl budú mať možnosť
vymieňať si vedomosti a praktické skúsenosti, ako aj
rozvíjať spoločné projekty.
Burgas bude spolupracovať aj s bulharskou
školou „Christo Botev“ v Bratislave, ktorá nedávno
oslávila svoje 70. výročie. Študuje v nej 120 detí
a jej činnosť financuje slovenský štát a bulharské
ministerstvo školstva. Niektorí študenti sú Slováci a
nie sú bulharského pôvodu, ale ich rodičia si vybrali,
aby ich deti študovali v bulharčine a spoznali bulharskú
históriu a kultúru.
„Je to kvôli veľkej láske slovenských detí a ich
rodičov k Bulharsku,“ uviedla riaditeľka školy Pavlina
Cenová.
Na stretnutí s primátorom mesta Burgas a jeho
zástupkyňou Yordankou Ananievou veľvyslankyňa
Čobanova položila otázku o preferenčných podmienok
pre absolventov bulharskej školy v Bratislave na
bulharských univerzitách. Túžbou slovenskej komunity
je, aby ich bulharský diplom bol dôvodom na prijatie
na bulharské univerzity bez poplatkov pre cudzích
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и четирима словаци.
Посланик Чобанова и кметът Николов
поставиха бронзова табела на барелефа на Христо
Ботев, изработена от преподавателите на филиала
на Националната художествена академия в Бургас
и по инициатива на ректора проф. Георги Янков.
Барелефът се намира върху фасадата на сградата,
където преди години се е създало Българското
училище в Стария град на Братислава и досега не
са били изписани имената на българския поет и
революционер. Само по-възрастните словаци са
имали информация, че се касае за български поет.
Посланик Чобанова и кметът на Бургас набелязаха
конкретни инициативи за представянето на
морския град в различни градове на Словакия
в началото на следващата година. България, и
особено Южното Черноморие, са предпочитано
място за почивка от словаците и Бургас може да
предостави разнообразни възможности за туризъм.
Морският град е готов да предложи и почивки за
ученици от Българското училище в Братислава,
чиито родители нямат възможност да финансират
пътуването и престоя им в Бургас.
Източник burgasinfo.com

БЪЛГАРИ И ГРУЗИНЦИ
ТВОРЯТ ЗАЕДНО
КОНЦЕРТ
Камерен концерт на класическа музика
звуча в Българския културен институт в Братислава
на 24 септември 2020 г. Той бе замислен в рамките на
проекта на БКИ „Творим заедно“ и бе посветен на 30та годишнина от демократичните промени в Грузия
и на датата 9 април – Ден на националното единство.
Поради пандемията от Ковид-19 концертът беше
отложен. Той беше осъществен само два дни
след българския празник на Независимостта.
Свириха пианистът Гиорги Давиташвили от

občanov. Mnoho študentov, ktorí ukončia štúdium
v bulharskej škole, chce pokračovať so svojím
vzdelávaním v Bulharsku. Niektorí už prejavili záujem
o univerzitu medicíny v Burgase, ako aj o ďalšie odbory
s bulharským vyučovacím jazykom, ktoré ponúkajú
burgaské univerzity.
Starosta Burgasu sa zaviazal uviesť tento problém
pred bulharským ministrom školstva a taktiež, že
bulharské univerzity ponúknu odbory bulharskej
komunite na Slovensku. Absolventi bulharskej školy
v Bratislave dostávajú dva diplomy- bulharský a
slovenský a hovoria perfektne po bulharsky. Školí ich 20
pedagógov, z toho dvaja sú z Burgasu a 4 zo Slovenska.
Veľvyslankyňa Čobanova a starosta Nikolov
umiestnili bronzovú plaketu na plastiku Christa Boteva,
ktorú, na podnet rektora Georgia Yankova, vyrobili
pedagógovia z detašovaného pracoviska Národnej
akadémie umení v Burgase. Plastika sa nachádza
na priečelí budovy v starom meste v Bratislave, kde
pred rokmi vznikla bulharská škola a doteraz meno
bulharského básnika a revolucionára chýbalo. Iba starší
Slováci mali informácie, že ide o bulharského básnika.
Veľvyslankyňa Čobanova a starosta Burgasu načrtli
konkrétne iniciatívy pre prezentáciu prímorského mesta
v rôznych mestách na Slovensku, počnúc budúceho
roka. Bulharsko a najmä južné pobrežie Čierneho mora
sú obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov a
Burgas môže poskytnúť rôzne turistické príležitosti.
Prímorské mesto je pripravené ponúknuť dovolenky aj
pre študentov z bulharskej školy v Bratislave, ktorých
rodičia nemajú možnosť financovať výlet a pobyt v
Burgase.
Zdroj: burgasinfo.com

BULHARI A GRUZÍNCI TVORIA
SPOLU
KONCERT
Komorný koncert klasickej hudby
sa uskutočnil v Bulharskom kultúrnom inštitúte
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Грузия и цигуларят Александър Нанчев от
България. Те изпълниха обичани произведения
от композиторите Лудвиг ван Бетховен, Петър
Христосков, Клод Дебюси, Йохан Себастиан Бах,
Николай Корсаков и Сергей Прокофиев. Талантът
им бе аплодиран от десетките присъстващи и лично
от Н. Пр. посланника на Грузия г-н Реваз Бешидзе
и съпругата му, както и от Н. Пр. извънредния и
пълномощен посланик г-жа Йорданка Чобанова
и извънредния и пълномощен министър на Р.
България г-жа Виктория Меламед. Директорката на
БКИ г-жа Ваня Радева представи гостите и изрази
радостта си, че въпреки пандемията Институтът
радва жителите на Братислава с културни прояви
при пълно спазване на мерките за сигурност.
Грузинският музикант Гиорги Давиташвили
завършва Тбилиската държавна консерватория,
специалност
„Диригентство“.
Продължава
музикалното си образование с аспирантура
в Московската консерватория в областта на
композицията и диригентството, учи също във
Философския факултет на Московския държавен
университет. През 1979 г. става лауреат на
Закавказкия конкурс за диригенти с Големия
симфоничен оркестър и Държавната хорова капела
на Грузия. През 80-те години изнася авторски
концерти на свои собствени произведения в
Съюза на композиторите на СССР в Москва и с
Московската филхармония под ръководството
на Емин Хачатурян. През 1988 г. става лауреат
на конкурса за композитори в Хелзинки (със
струнен квартет). През 1989 г. е победител в
конкурса в Москва за собствено симфонично
произведение за композитори от всички съюзни
републики. Става член на Съюза на композиторите
и Музикалния фонд на съюза в СССР. През 90-те
години продължава музикалната си дейност във
Франция, където композира музика за драматични
спектакли. През 2002 г. създава Фонд за подкрепа и
развитие на музикалното изкуство в Грузия, който
всяка година провежда конкурси и фестивали.
Личната му съдба го отвежда в Словакия, където
работи в Грузинското посолство.
Александър Нанчев е роден и живее във
Виена. Завършил е Музикалната академия на
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v Bratislave 24. septembra 2020. Koncert bol
naplánovaný v rámci projektu BKI „Tvoríme spolu“
a bol venovaný 30. výročiu demokratických zmien v
Gruzínsku a dňu 9. apríla- Deň národného zjednotenia.
Kvôli pandémii Covid 19 koncert museli odložiť, a tak
sa konal iba dva dni po Bulharskom dni nezávislosti.
Hrali klavirista Giorgi Davitašvili z Gruzínska a huslista
Alexander Nančev z Bulharska. Obaja uviedli milované
diela skladateľov Ludwiga van Beethovena, Petra
Hristoskova, Clauda Debussyho, Johanna Sebastiana
Bacha, Nikolaja Korsakova a Sergeja Prokofieva.
Ich talentu tlieskali desiatky prítomných a osobne
JE veľvyslanec Gruzínska pán Revaz Bešidze a jeho
manželka, a takisto JE mimoriadna a splnomocnená
veľvyslankyňa pani Yordanka Čobanová a mimoriadna a
splnomocnená predsedníčka Bulharskej republiky pani
Viktoria Melamed. Riaditeľka BKI, pani Vanya Radeva,
predstavila hostí a vyjadrila radosť, že napriek pandémii
inštitút potešil Bratislavčanov kultúrnymi podujatiami
v plnom súlade s bezpečnostnými opatreniami.
Gruzínsky hudobník Giorgi Davitašvili vyštudoval
dirigovanie na Štátnom konzervatóriu v Tbilisi. V
štúdiu hudby pokračoval postgraduálnym štúdiom v
odbore komponovanie a dirigovanie na Moskovskom
konzervatóriu. Študoval tiež na filozofickej fakulte
Moskovskej štátnej univerzity. V roku 1979 sa stal
laureátom Zakaukazskej súťaže dirigentov s Veľkým
symfonickým orchestrom a Štátnym speváckym
zborom Gruzínska. V 80. rokoch 20. storočia koncertoval
s vlastnými dielami v Zväze skladateľov ZSSR v Moskve
a s Moskovskou filharmóniou pod vedením Emina
Chačaturiana. V roku 1988 sa stal laureátom súťaže
pre skladateľov v Helsinkách (sláčikové kvarteto). V
roku 1989 zvíťazil v súťaži pre skladateľov zo všetkých
zväzových republík v Moskve s vlastnou symfonickou
tvorbou. Stal sa členom Zväzu skladateľov a Hudobného
fondu ZSSR. V 90. rokoch pokračoval v hudobnej
činnosti vo Francúzsku, kde komponoval hudbu k
dramatickým predstaveniam. V roku 2002 založil Fond
na podporu a rozvoj hudobného umenia v Gruzínsku,
ktorý každoročne organizuje súťaže a festivaly.
Osud ho zavial na Slovensko, kde pracuje na gruzínskom
veľvyslanectve.
Alexander Nančev sa narodil a žije vo Viedni.
S vyznamenaním vyštudoval Viedenskú hudobnú
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Виена и Тринити Колидж в Лондон с отличие. Той е
изградил свой собствен артистичен диапазон, който
обхваща от барокови класически произведения
до съвременни танцови пиеси. Издал е два
албума с марката на музикална издателска къща
Crystalhorizon Records и е работил с музиканти
като Клаудио Абадо, Пиер Булез, Рено Капюкон,
Кент Нагано и Даниел Гати с Младежкия оркестър
на Густав Малер. Александър свири на цигулка,
изработена от Джузепе Гуаданини от Кремона
през 1795 г., като солист и камерен изпълнител
на различни световни сцени в Америка, Европа и
Азия и на международни фестивали. В момента
работи върху композиции на Оливие Месиен,
Диего Колати, Антонин Дворжак, на българския
джазмен, живял в САЩ, Милчо Левиев, както и
върху собствени композиции. През последните
две години Александър се увлича от интерактивно
аудио-визуално изкуство и мултимедиен дизайн.
Прекрасният концерт завърши с прочувствено
изпълнение на двамата музиканти заедно на
композициия от българския духовен учител Петър
Дънов (Беинса Дуно) с названието „Бершид Ба“.
			
Автор: БКИ

ЩЕ ДОЙДЕ 2020 ГОДИНА
Откровен разговор за нещата, които не
се случиха, за тези, които очакваме и за
случилото се в нас. За кризата, за изкуството и
радостта.
Не, няма грешка в заглавието. Наш събеседник
е Радостина Доганова, художничка, с която ще
поговорим за отминаващата година. Една година,
която според нейните думи все още предстои да се
случи.

akadémiu a Trinity College v Londýne. Vybudoval si
vlastnú umeleckú škálu od barokových klasických
diel po súčasné tanečné hry. Vydal dva albumy
s
vydavateľstvom
Crystalhorizon
Records
a
spolupracoval s hudobníkmi ako Claudio Abbado,
Pierre Boulez, Renault Capucon, Kent Nagano a Daniel
Gatti a takisto s Mládežníckym orchestrom Gustava
Mahlera.
Ako sólista a komorný hráč na rôznych svetových
scénach v Amerike, Európe a Ázii a na medzinárodných
festivaloch, Alexander hral na husliach, ktoré vytvoril
Giuseppe Guadanini z Cremony v r.1795. V súčasnosti
pracuje na skladbách Oliviera Messiena, Diega Kolatiho,
Antonína Dvořáka, Milcha Levieva, bulharského
jazzmana, ktorý žil v USA, ako aj na vlastných
skladbách. Za posledné dva roky Alexandra fascinovalo
interaktívne audiovizuálne umenie a multimediálny
dizajn.
Nádherný koncert sa skončil srdečným vystúpením
oboch hudobníkov so skladbou bulharského
duchovného učiteľa Petara Danova (Beinsa Duno) s
názvom Bershid Ba.
Autor: BKI

PRÍDE ROK 2020
Úprimný rozhovor o veciach, ktoré sa
neuskutočnili, o tých, na ktoré čakáme, a
o tom, čo sa stalo s nami. O kríze, o umení a o radosti.
Nie, v názve nie je spravená chyba. Rozhovor nám
poskytla Radostina Doganová, umelkyňa, s ktorou
sa budeme rozprávať o uplynulom roku. Roku, ktorý
podľa nej ešte len bude.
Radostina, ahojte! Odprevádzame ťažký rok,
počas ktorého umelci čelili mnohým problémom.
Ako vnímate uplynulé mesiace?
Bohužiaľ, uplynulý rok prebehol v očakávaní vecí a
procesov, ktoré sa neuskutočnili. Bol to čas neustáleho
boja so všetkým negatívnym, čo sa dialo napriek našej
snahe zvíťaziť a nájsť riešenie. Všetky naše plány sa
zmenili a my sme prešli do takmer stáleho procesu
očakávania. Chaos, ktorý nás neustále obklopoval,
viedol k pocitu nekonečného opakovania tých istých
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Здравейте, Радостина, изпращаме една
трудна година. Хората на изкуството се сблъскаха
с много проблеми. Как виждате Вие отминалите
месеци?
За съжаление, отмина една година в очакване
на неща и процеси, които не се случиха. Време на
непрекъсната борба с всичко негативно, което се
случваше въпреки нашите усилия да го преoдолеем,
да намерим решения. Всичките ни планове се
промениха и преминахме в един почти постоянен
процес на очакване. Хаосът, който ни обграждаше
през цялото време, доведе до усещането за
безкрайни повторения на едни и същи грешки, за
изпразнени от стойност и съдържание дни, месеци
и дела.
Не искам да говоря негативно, предпочитам
да остана в ролята на оптимиста с „полупълната
чаша“. И все пак тази отминаваща година надмина
всичките ни очаквания. Не ни остана нищо друго
освен да сложим несбъднатите си желания в куфара
и да ги понесем към следващата гара... номер 21.
Радостина, през последните няколко години
активно творите, имахте изложби в страната
и чужбина. През 2020-та беше много трудно да
се организират публични събития, изложби,
концерти заради наложените ограничения за
социална изолация. Как се отрази това върху Вас,
върху творчеството Ви?
Изобщо
не
предполагахме,
че
нещо
подобно може да се случи и бяхме напълно
неподготвени.
Неподготвени
психически,
емоционално и физически.
Културата и изкуството се
оказаха в изключително тежко
положение и всичките ни опити
да запазим духа си са всъщност
израз на надеждата ни да
оцелеем. А дали оцеляхме, това
ще се види в бъдеще. Оцеляхме
ли духовно, преживяхме ли
физически? Какво се случи
с нас и в нас самите? Много
от
въпросите,
които
си
задавaме през последните 12
месеца. Изкуството е живото
доказaтелство и отражение на
този процес.
На въпроса Ви как се отрази
върху творчеството ми може би
най-точният отговор ще бъде,
че нямаме друг избор освен
още по-настойчиво да се питаме
къде сме и накъде отиваме,
какво донесе това време и с
какво ни промени. Изкуството е
начин да поставяме въпросите и
да търсим отговорите. И точно
това правим. Правили сме го
винаги, сега също.
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chýb, prázdnych a znehodnotených dní, mesiacov,
činov. Nechcem hovoriť negatívne, radšej zostávam
optimistkou s „poloplným pohárom“. Tento rok, napriek
tomu, prekonal všetky naše očakávania. Neostáva nám
nič iné, ako vložiť naše nesplnené priania do kufra a
odniesť ich na ďalšiu stanicu ... stanicu číslo 21.
Radostina, posledné roky sa aktívne venujete
tvorbe, mali ste výstavy doma aj v zahraničí. V roku
2020 bolo veľmi ťažké organizovať verejné akcie,
výstavy a koncerty z dôvodu nariadenej sociálnej
izolácie. Ako to ovplyvnilo vás a vašu prácu?
Netušili sme, že sa niečo také môže stať a boli
sme úplne nepripravení. Nepripravení psychicky,
emocionálne a fyzicky. Kultúra a umenie sa dostali
do mimoriadne zložitej situácie a všetky naše pokusy
udržať si dobrú náladu sú v skutočnosti vyjadrením
našej nádeje na prežitie. A či sme prežili, sa uvidí v
budúcnosti. Či sme sa zachránili duchovne, prežili
fyzicky? Čo sa nám a s nami stalo? Množstvo otázok,
ktoré sme si položili za posledných 12. mesiacov.
Umenie je živým dôkazom a odrazom tohto procesu.
Najsprávnejšou odpoveďou na vašu otázku, ako to
ovplyvnilo moju prácu, je asi to, že nám nezostáva nič
iné, ako sa ešte dôraznejšie pýtať, kde sa nachádzame
a kam smerujeme, čo nám priniesla táto doba a ako nás
to zmenilo. Umenie je spôsob, ako klásť otázky a hľadať
odpovede. A to je presne to, čo robíme. Vždy sme to
robili, robíme to aj teraz.
Bola v tomto zložitom období poskytnutá
podpora umeniu a kultúre a ako prijímate opatrenia
zamerané na podporu umelcov, hudobníkov,
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Имаше ли подкрепа за изкуството и културата
в това тежко време, как приемате мерките,
които имат за цел да подкрепят художниците,
музикантите, артистите със свободна професия
в Словакия?
Непрекъснато в медиите слушаме за
подкрепата, която държавата оказва на артистите в
този труден период. Не скривам разочарованието
си, че мерките за запазване на културата бяха
и са крайно недостатъчни. Всъщност едва през
декември може би ще се раздадат помощи под
формата на творчески стипендии, ако изобщо
се случи до края на 2020 г. Да, разбира се, така
е във всяка сфера в момента и едва ли можем да
мечтаем, че културата ще бъде изключение. Точно
обратното, за съжаление, тя отново се оказа „на
опашката“.
За няколко месеца затвориха галериите и
много изложби не можаха да се реализират.
Датите на планираните събития се променяха
непрекъснато, повечето от тях изобщо не се
случиха. Какъв е пътят, за да бъдат преодолeни
нанесените щети и загуби, ако изобщо това е
възможно?
Според мен затварянето на галериите беше
по-скоро породено от принудително усещане на
съпричастност към цялата ситуация, отколкото по
необходимост. Кога в галериите и музеите е имало
толкова много хора, че да не се спазват мерките за
социална дистанция?! Освен на вернисажите едва
ли повече от няколко десетки души посещават
залите дневно. Години наред се борим за интереса
на публиката, а сега вече и с нейния страх да
влезе в изложбената зала. Щом се налага и няма
как да го променим, ще чакаме за нова среща със
зрителя в реалното пространство и време. Няма
как да приемем тази ситуация, от друга страна, не
можем да воюваме с вятърните мелници. Но това
е една малка част от проблемите, които задушават
културата и изкуството години наред.
Много по-страшна е апатията, липсата
на интерес, липсaта на стабилна подкрепа от
страна на държавата за художниците, артистите,
музикантите. И това не е от днес.
Понякога имам усещането, че в пъти повече
енергия се налага да влагаме в процеса на
комуникация с институциите, с медиите, със
зрителите с цел тяхното приобщаване към идеите
и смисъла на съвременното изкуство. Слава богу,
израстват млади и любопитни хора, жадни за
знания и развитие, дано да успеем да изградим в
тях отношение.
Да се опитаме да погледнем и под друг ъгъл
на ситуацията, казвате че оставате оптимист. В
този смисъл знаем, че кризата е и възможност за
нови решения и дава шанс на нови идеи. Така ли
е в изобразителното изкуство?
Кризата
е
преди
всичко
огромно
предизвикателство да се справиш и въпреки

nezávislých umelcov na Slovensku?
V médiách neustále počúvame o podpore, ktorú
štát poskytuje umelcom v tomto zložitom období.
Neskrývam sklamanie z toho, že opatrenia na
zachovanie kultúry boli a sú mimoriadne nedostatočné.
V skutočnosti môže byť pomoc distribuovaná vo forme
štipendií až v decembri, ak sa to vôbec podarí do konca
roku 2020. Áno, samozrejme, deje sa to teraz v každej
sfére a je ťažko snívať o tom, že kultúra bude výnimkou.
Naopak, bohužiaľ, kultúra sa opäť ocitla na konci radu.
V priebehu niekoľkých mesiacov boli galérie
zatvorené a veľa výstav sa nemohlo konať. Termíny
plánovaných akcií sa neustále menili a veľa sa ich
dokonca zrušilo. Akým spôsobom sa dajú prekonať
škody a straty, ak sa to vôbec dá?
Podľa môjho názoru bolo zatvorenie galérií
spôsobené skôr vynúteným pocitom empatie k celej
situácii. Kedy bolo v galériách a múzeách toľko ľudí, aby
neboli dodržané opatrenia sociálnej izolácie?! Okrem
vernisáží, sály navštívi sotva viac než niekoľko desiatok
ľudí. Roky bojujeme o záujem publika a teraz aj s
jeho strachom vstúpiť do výstavnej siene. Keďže je to
nevyhnutné a nie je možné to nijako zmeniť, budeme
čakať na možnosť stretnúť sa s divákom v reálnom
priestore a čase. Nie je možné túto situáciu akceptovať,
ale nedokážeme ani bojovať proti veterným mlynom.
Toto je malá časť problémov, ktoré roky dusili kultúru a
umenie. Oveľa hroznejšia je apatia, nedostatok záujmu,
stabilnej podpory pre umelcov a hudobníkov zo strany
štátu. A to nie je z dneška. Niekedy mám pocit, že
musíme investovať mnohonásobne viac energie do
procesu komunikácie s inštitúciami, s médiami, s
publikom, aby sme ich mohli zapojiť do idey a zmyslu
súčasného umenia. Vďakabohu, mladí a zvedaví
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всичко да продължиш да
работиш, а по възможност и
да се развиваш. Нови идеи,
ново вдъхновение – те идват
непрекъснато и са част от
живота на художника. Не си
ги избираш, не ги търсиш, те
те съпътстват и е естествено
да искаш да реализираш
идеите си, дори и в трудни
моменти. В кайна сметка,
това ни е работата, това сме
си избрали като призвание.
Остава
тежкият
и
труден въпрос за смисъла.
И какъв е отговорът?
Дали вярваме в смисъла?
Искам да вярвам. Вярвам,
защото
нещата,
които
създавам, са част от мен самата. Няма как да се
съмнявам в смисъла на създаденото, след като то е
мисъл, емоция, лично преживяване.
Кризата е естествена част от нашето творческо
безпокойство. Да си непрекъснато търсещ и да имаш
съмнения, е част от творческия процес. Процесът на
преодоляване на една периодично появяваща се
криза е част от живота на всяка творческа личност.
Много
художници
потърсиха
нови
възможности за презентация на картините си
чрез онлайн платформи. Какво мислите за това?
Всеки търси начин да стигне до публиката.
И онлайн презентацията е път, като няма друга
възможност. Тя може да бъде и част от самото
произведение, умишлено да бъде избрана тази
форма на представяне.
За мен лично тя не е подходяща. Работя в
областта на съвременната живопис, а тя има своите
специфични особености не само като процес на
изграждане, а и на презентация пред публиката.
Картината е и обект, който има своите физически
параметри,
свое
вътрешно
пространство.
Същевременно заема и място в пространството,
взаимодейства си с него, със светлината, сянката,
отраженията. Картината трябва да бъде видяна,
тя не може да бъде представена пълноценно чрез
интернет.
Честно казано, като видя на социалните мрежи
покана за „онлайн изложба“ с картини, пластики
или други съвременни обекти, губя интерес да
разглеждам задълбочено. Картината е изкуство „в
материал“ и не може да се говори за въздействие
чрез монитор.
Нека да поговорим и за Вашето вдъхновение,
какво Ви подтиква да посегнетe към четката и
палитрата в този момент?
Много бих искала да Ви отговоря, че красотата
ме вдъхновява, но истината е, че и упорството, и
вярата, и колебанията, и страхът, и надеждата...
Всичко това ме подтиква да продължа да рисувам
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ľudia vyrastajú, majú smäd
po vedomostiach a rozvoji a
dúfajme, že sa nám podarí
vybudovať si s nimi vzťah.
Skúsme sa na situáciu
pozrieť
z
inej
strany,
hovoríte,
že
zostávate
optimistkou. Vieme, že kríza
je aj príležitosťou pre nové
riešenia a dáva šancu novým
nápadom. Je to tak aj vo
výtvarnom umení?
Kríza
je
predovšetkým
obrovskou výzvou, ktorú je
potrebné zvládnuť, napriek
všetkému pokračovať v práci a
pokiaľ je to možné, rozvíjať sa.
Nové nápady a nová inšpirácia
prichádzajú neustále a sú
súčasťou umelcovho života. Nevyberáte si ich, nehľadáte
ich, sprevádzajú vás a je prirodzené chcieť realizovať
svoje nápady aj v náročných chvíľach. Nakoniec, toto
je naša práca, to je to, čo sme si vybrali ako povolanie.
Zostáva ťažká a zložitá otázka o „význame“. A aká je
odpoveď? Veríme vo „význam“? Chcem veriť. Verím,
pretože veci, ktoré tvorím, sú súčasťou mňa samej. Nie
je možné pochybovať o význame toho, čo vytvárame,
pretože je to naša myšlienka, naša emócia a osobná
skúsenosť. Kríza je prirodzenou súčasťou našej tvorivej
úzkosti. Neustále hľadanie a pochybnosti sú súčasťou
tvorivého procesu. Proces prekonávania opakujúcej sa
krízy je súčasťou života každého tvorivého človeka.
Mnoho umelcov hľadalo nové príležitosti na
prezentáciu svojich obrazov prostredníctvom online platforiem. Čo si o tom myslíte?
Každý hľadá spôsob, ako sa dostať k publiku. A „online“ prezentácia je cesta, keď nie je iná možnosť. Môže
to byť tiež súčasťou samotnej tvorby, keď je táto forma
prezentácie zámerne zvolená. Osobne pre mňa to nie
je vhodné. Pracujem v oblasti súčasnej maľby a tá má
svoje špecifické črty, nielen ako proces výstavby, ale aj
ako prezentácia. Obraz je objekt, ktorý má svoje fyzické
parametre, svoj vnútorný priestor a zároveň obsadzuje
miesto v priestore, reaguje s tým priestorom, so
svetlom, s tieňom, s odrazmi. Obraz musí byť viditeľný,
nemôže byť prezentovaný plnohodnotne na internete.
Úprimne, keď vidím na sociálnych sieťach pozvánku na
„on-line výstavu“ obrazov, sôch alebo iných súčasných
objektov, strácam záujem pozrieť si ju detailne
a preskúmať. Obraz je umením „v matérii“ a nemožno
hovoriť o jeho vplyve prostredníctvom monitora.
Porozprávajme sa aj o vašej inšpirácii, čo vás
motivuje siahnuť po štetci a palete v tejto chvíli?
Veľmi by som chcela odpovedať, že ma inšpiruje
krása, ale pravda je taká, že vytrvalosť, viera, váhanie,
strach a nádej... to všetko ma povzbudzuje k ďalšiemu
maľovaniu. Nielen preto, že mi to prináša radosť
a uspokojenie, ale aj preto, lebo mi pomáha prekonávať
sklamania, pochybnosti, bolesť. A udržať si radosť.
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не само защото ми дава радост и удовлетворение,
но и защото ми помага да преодолявам
разочарованията, съмненията, болката. И да запазя
в себе си радостта.
Вероятно светът е розов само в цветовете на
моите катини. Но поне там е такъв. Просто има
неща, които не се променят. И няма да се променят.
Те са нашата сила и енергия да продължим.
Преминах през различни етапи в творчеството
си. Изброявайки имената на последните ми изложби,
всъщност рисувам една картина „кардиограма“ на
моите търсения и състояния – изложбите „В търсене
на идентичност“ (Виена, 2019), „Долче вита“ (София,
2019), „Паметта на картината“ (Братислава, 2020).
През ноември трябваше да открия нова голяма
изложба тук, в Братислава, с името Felicitas, което в
превод от латински означава щастие. Наложи се да
отложим изложбата за зимата на 2021 г. Но вярвам,
че ще се случи изложбата „Фелицитас“. Ще дойде
щастието. Винаги идва, когато го раждаш в себе си
и го пожелаваш на другите.
Какво ще пожелаете на нашите читатели за
новата година?
Да се осъществят всички хубави планове и
желания, които не успяха да станат през 2020
година!
Вярвам, че споменът за това, което преживяхме,
ще бъде винаги с нас, за да помним как изглежда
бъдещeто, което пожелаваме за децата си.
Споменът за една несбъдната година ще идва всеки
път, когато вдигаме наздравица в полунощ, за да
посрещнем всичките нови години, които ни чакат.
А тя, новата, хубавата 2020 година ще дойде! Някъде
в сърцата ни ще се роди отново. Няма страх, има
надежда, много работа, вяра и всичко умножено по
три пъти любов!
Автор: Радостина Доганова

КРАЯТ НА СВЕТА СЕ
ОТЛАГА ЛИ?
Времето
и
пространството
са
измерения, невместими в човешкото
съзнание. Както можеш да попиташ „а след това?“
винаги, така и за пространството – „а още понататък?“. Ако попитаме след края на света какво
следва, само фантасти шегаджии като Дъглас
Адамс и Тери Пратчет биха могли да ни отговорят
убедително. И понеже не се побират в умовете ни
тези понятия, предпочитаме да не мислим за тях,
защо да си създаваме излишни главоболия! Ние
може и да не знаем какво следва след края, обаче
знаем какво има на самия край. Или поне Марек
Вадас знае, защото той е живял в този край на света,
в едно камерунско племе, присъствал е в един бар
там някъде на самия ръб на света и е записвал

Pravdepodobne je svet ružový len vo farbách mojich
obrazov. Ale aspoň tam taký je. Proste sú veci, ktoré
sa nemenia. A nikdy sa nezmenia. Sú našou silou a
energiou pokračovať.
Vo svojej práci som prešla rôznymi etapami. Pri
vymenovaní mien mojich posledných výstav vlastne
maľujem obrazový „kardiogram“ svojich hľadaní a
stavov- výstavy Seeking identity (Viedeň 2019), Dolce
Vita (Sofia 2019), Memory of the Picture (Bratislava
2020). V novembri som tu v Bratislave mala otvoriť
novú veľkú výstavu s názvom Felicitas, čo v latinčine
znamená šťastie. Výstavu sme museli odložiť na zimu
2021. Ale verím, že sa Felicitas uskutoční a šťastie
príde. Vždy príde, keď ho v sebe zrodíte a zaželáte ho
ostatným.
Čo zaželáte našim čitateľom do nového roka?
Nech sa uskutočnia všetky plány a priania, ktoré
sa v roku 2020 nesplnili! Verím, že spomienka na to, čo
sme zažili, bude vždy s nami, aby nám pripomenula tú
budúcnosť, ktorú želáme našim deťom. Spomienka na
nenaplnený rok príde zakaždým, keď si o polnoci dáme
prípitok na privítanie všetkých nových rokov, ktoré
nás čakajú. A ten nový dobrý rok 2020 príde! Niekde v
našich srdciach sa znovu narodí. Bez strachu, s nádejou,
prácou, vierou a všetkým znásobeným trojitou láskou!
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Autor: Radostina Doganova
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историите, които е дочувал. По-точно казано,
влязъл е в кожата на един местен и ни разказва
през неговия поглед. Как словакът е успял да стане
африканец?
Вече може да ги прочетете и на български език,
ако не сте ги чели още на словашки. Подзаглавието
на книгата му, „Лош квартал“, е „Истории от
бара накрай света“. Същият знахар, магьосник,
безделник, чийто глас слушахме и в предишния
награждаван сборник на Вадас „Лечителят“, ще
ви преведе през следващите си приключения
наяве и насън, в мечтите си или в съвсем друг
свят, някаква паралелна вселена. Когато срещнах
Вадас в Словашкото посолство преди повече от
година на представянето на „Лечителят“ в София,
той ми се стори твърде тих и деликатен човек.
Харесвам такива вглъбени хора. Те имат свой
вътрешен свят, съвършено построен, пъстър.
Искате ли да се докоснете до него – прочетете
го. Не му правя реклама, аз съм само неговият
преводач на български език. Опитвам се просто
да ви го представя по един нетрадиционен начин в
днешната ни луда епоха.
Струва ми се, че ние, човешките същества,
не бихме могли да се държим по друг начин
пред лицето на вечността. Там, където времето
и пространството приключват, ние трябва да
притихнем. Ще е непристойно да се страхуваме, да
треперим, да се крием. И ще е достойно да гледаме
с вдигната глава и отворени очи – каквото и да
идва, ще ни се наложи да го преодолеем някак.
Мнозина изпадат в паника. На тях най-много им
препоръчвам „Лош квартал“ – героите от онези
екваториални ширини могат само да ги утешат с
мъдрия си поглед към света. Няма нищо страшно.
Вярно, всички пият постоянно в историите и това е
самата тяхна действителност, но тази болест им е
привнесена от северните хора, тоест от нас. И като
махнем алкохола, остава тяхното спокойствие. Те
не са разглезени като нас, нямат нов автомобил,
нито два нови автомобила, цялата им собственост
е дрехата на гърба и петте евро в джобовете. Но
въпреки това оцеляват.
Много обичам българската поговорка, че човек
може и с две, и с двеста. Трудно ще бъде на онези,
които са разполагали с двеста, да се научат да се
справят с две, но няма да е невъзможно. Светът
е преживявал всякакви кризи и революции. На
днешната също ще ѝ дойде краят. И след края на
този свят ще започне следващият свят. Тези мои
есхатологични размишления са вдъхновени от
книгата, която преведох, но не си мислете, че ще
ви депресира или потисне. Точно това се опитвам
да ви кажа – дайте им шанс на разказите и ще се
почувствате по-добре, когато ги прочетете. Те се
развиват някъде между съня, мечтата, спомена,
отвъдния свят и реалността, която по никакъв
начин не е по-значима, важна и тежка, тъкмо
напротив, реалността губи значението и свойствата
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POSÚVA SA KONIEC SVETA?
Čas a priestor sú dimenzie, nezmestiteľné
do ľudského vedomia. Čo sa týka času,
vždy sa môžeš opýtať „a čo potom?“, pre priestor tak
isto- „a čo je ďalej za tým?“. Ak sa spýtame, čo bude po
konci sveta, len srandisti a fantasti ako Douglas Adams
a Terry Pratchett by mohli dať presvedčivú odpoveď. A
keďže tieto pojmy nezapadajú do našej mysle, radšej o
nich nerozmýšľame, veď prečo by nás mali zbytočne
bolieť hlavy?! Možno nebudeme vedieť, čo bude po
tom „konci“, ale vieme aký bude ten koniec. Alebo to
aspoň vie Marek Vadas, pretože on v tejto časti sveta
žil, žil v kamerunskom kmeni a navštevoval bar niekde
na tom okraji sveta a písal príbehy, o ktorých počul.
Presnejšie, prezliekol sa do kože miestneho človeka a
o všetkom, čo videl jeho očami, nám porozprával. Ako
sa Slovákovi podarilo stať sa Afričanom?
Ak ste príbeh ešte nečítali v slovenčine, teraz to
môžete spraviť v bulharčine. Podtitulom jeho knihy
„Zlá štvrť“ je „Príbehy z baru na konci sveta“. Ten istý
čarodejník, kúzelník, leňoch, ktorého hlas sme počuli
v predchádzajúcej ocenenej zbierke „Liečiteľ“, vás
prevedie jeho ďalšími dobrodružstvami, zažitými počas
bdenia a snívania, v úplne inom, paralelnom vesmíre.
Keď som sa pred viac ako rokom stretol s Vadasom na
slovenskom veľvyslanectve v Sofii, na prezentácii knihy
Liečiteľ, pôsobil ako veľmi tichý a delikátny muž. Mám
rád takých hĺbavých ľudí. Majú svoj vlastný vnútorný
svet, dokonale vybudovaný, farebný. Ak sa ho chcete
dotknúť- prečítajte si tú knihu. Nerobím mu reklamu,
som iba jeho prekladateľom do bulharčiny. Len sa
to v našej dnešnej šialenej dobe snažím predstaviť
netradične. Zdá sa mi, že my ľudia by sme sa nemohli
správať inak zoči-voči večnosti. Tam, kde končí čas
a priestor, musíme byť ticho. Bolo by hanba báť sa,
triasť sa, skrývať sa. Dôstojné bude pozerať na to so
vztýčenými hlavami a otvorenými očami a čokoľvek
príde, budeme musieť nejako prekonať. Veľa ľudí
upadá do paniky. Im vrelo odporúčam „Zlú štvrť“.
Postavy z tých rovníkových šírok ich môžu len potešiť
svojim múdrym pohľadom na svet. Niet sa čoho báť. Je
pravda, že v príbehoch všetci neustále pijú a to je ich
skutočná realita, ale túto chorobu im priniesli severskí
ľudia, teda my. A keď dáme preč ten alkohol, zostáva
ich pokoj. Nie sú rozmaznaní ako my, nemajú nové auto,
ani dve nové autá, celý ich majetok je len ich oblečenie
a päť eur vo vreckách. A napriek tomu stále prežijú.
Veľmi sa mi páči bulharské príslovie, že „človek
to zvládne aj s dvomi aj s dvesto“. Pre tých, ktorí si
zvykli mať „dvesto“ bude ťažko naučiť sa narábať
s dvoma. Ale nie je to nemožné. Svet zažil rôzne druhy
kríz a revolúcií. Aj dnešok sa skončí. A po skončení
tohto sveta sa začne ďalší. Tieto moje eschatologické
úvahy sú inšpirované tvorbou, ktorú som preložil, ale
nemyslite si, že vás kniha privedie do depresie alebo
bude deprimujúca. Presne to sa vám snažím povedaťdajte príbehom šancu a po ich prečítaní sa budete cítiť
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си, обезсилва се. И добивате съвсем различен и
неочакван поглед към нея. Да, Вадас въздейства
терапевтично.
Някой ден ще преведа и третата му книга
„Черно върху черно“. А в момента съм се заел
най-сериозно с друг от това поколение словашки
творци. Романът „Краят на света“ на Агда Бави Пайн
ни връща три десетилетия назад и проследява
съдбата на неколцина герои от ъндърграунда. Онези
времена бяха други, бяха хаотични, безгранични,
имаше в тях изненада и романтика. Все неща, които
днес са дефицитни. Онзи свят приключи и няма
да се върне. Започна следващият. Нашият, в този
откачен 21. век, когато научаваме бъдещето си от
медиите. Какъв точно е той и накъде ни тегли – ще
разберем след някоя друга година, когато някой
добър писател ни го пресъздаде. Може би някой от
тези двамата?
			
Автор: Николай Фенерски

„ВОДОРАВНО“ НА ИВЕЛИН
МЕТОДИЕВ И КРИСТИНА
КРУМОВА
30-ти
юбилеен
международен
фестивал „Месец на фотографията“
в Братислава
Годината
2020
е
юбилейна
за
Централноевропейския дом на фотографията
в Братислава – организатор вече 30 години на
престижния международен фестивал „Месец на
фотографията“. Въпреки ограниченията заради
коронавируса, и тази година фестивалът се
състоя – вярно, без оживлението и празничната
атмосфера от стълпотворението на любители и
професионалисти в залите, защото вернисажите
бяха отменени. Вярно, без съпътстващите събития –
представяне на книги, албуми, хепънинги и кръгли
маси, които бяха отменени по същите причини. Все
пак стойностни изложби има – над 20 на брой и една
от тях е изложбата на фотографa Ивелин Методиев
и поетесата Кристина Крумова от България.
Ивелин Методиев е роден в морския град
Бургас, България. Той е фотограф и мултимедиен
артист с практика в България и чужбина, както
и асистент-оператор в киното и в телевизионни
проекти. Ивелин е носител на множество награди,
както и участник в редица творчески пленери и
семинари. Професионалната му биография включва
самостоятелната изложба „Ако не забравим“ в
Червената къща в София, както и участие в проекти
като Visual Voices – Youth Рerspectives on Global
Issues (Централа на ООН в Ню Йорк и Лондон), Shoot
Nations South Bank (Лондон), New Walls (Портсмут),
Vernissage (Портсмут и Лондон), Document This…
(Портсмут), „Включи града“ (Бургас), Lumix Awards
(София).

lepšie. Dej sa odohráva niekde medzi snom, želaním,
pamäťou, posmrtným životom a realitou. Realita, ktorá
v žiadnom prípade nie je významnejšia, dôležitejšia a
ťažšia, naopak, stráca zmysel a svoje vlastnosti, stáva
sa neplatnou. A naskytne sa vám úplne iný a nečakaný
pohľad na vec. Áno, Vadas má terapeutický účinok.
Jedného dňa preložím aj jeho tretiu knihu „Čierne
na čiernom“. A momentálne sa vážne zaoberám
ďalším spisovateľom z tejto generácie slovenských
umelcov. Román Agdy Bavi Pineovej „Koniec sveta“ nás
vracia o tri desaťročia späť a sleduje osud niekoľkých
postáv z prostredia undergroundu. Tie časy boli iné,
boli chaotické, bezhraničné, bolo v nich prekvapenie
a romantika. Veci, ktorých je dnes nedostatok. Ten
svet je už dávno preč a nevráti sa. Začali iné časy.
Naše časy v šialenom 21. storočí, keď sa dozvedáme
o našej budúcnosť z médií. Aké vlastne sú a kam nás
privedú sa dozvieme o niekoľko rokov, keď ich nejaký
dobrý spisovateľ stvárni. Možno to bude jeden z týchto
dvoch?
Autor: Nikolay Fenerski

HORIZONTÁLNE IVELINA
METODIEVA A KRISTINY
KRUMOVEJ
30. výročie medzinárodného festivalu Mesiac fotografie v Bratislave
FESTIVAL, VÝSTAVA
Rok 2020 je slávnostný pre Stredoeurópsky dom
fotografie v Bratislave ako jubileum prestížneho
medzinárodného
festivalu
Mesiac
fotografie.
Organizátorom a riaditeľom festivalu je pán Václav
Macek. Napriek opatreniam kvôli pandémii Covid-19,
aj tento rok sa festival organizuje za účasti diváckej
verejnosti, ktorá si zvykla na radostnú atmosféru
vernisáží pre profesionálov a fanúšikov. Tentoraz ale
bez sprievodných udalostí, ako napr. prezentácií kníh
a albumov, happeningov a okrúhlych stolov. Napriek
tomu, hodnotné výstavy sa konali vo viacej ako
dvadsiatich sieňach v Bratislave, ale aj inde. Jednou
z nich je aj výstava fotografa Ivelina Metodieva spolu
s poéziou Kristiny Krumovej z Bulharska.
Ivelin Metodiev sa narodil v prímorskom meste
Burgas v Bulharsku. Je fotografom a multimediálnym
umelcom s praxou v Bulharsku a zahraničí, ako aj
asistent kameramana vo filmových a televíznych
projektoch. Ivelin získal množstvo ocenení a zúčastnil
sa na mnohých tvorivých dielňach a seminároch. Jeho
profesionálny životopis zahŕňa samostatnú výstavu
LEST WE FORGET v Červenom dome v Sofii, ako aj účasť
na projektoch ako VISUAL VOICES - Youth Perspectives
on Global Issues (Headquarters OSN in New York and
London), SHOOT NATIONS SOUTH BANK (London),
NEW WALLS (Portsmouth), VERNISSAGE (Portsmouth
a Londýn), DOCUMENT THIS… (Portsmouth), INCLUDE
CITY (Burgas), LUMIX AWARDS (Sofia).
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Основен акцент в най-новата
му работа е поставен върху
смелото експериментиране с
аналогови фотографски процеси
до степен, в която стандартните
представи за естетика и красота
се поставят на изпитание. Това
е цената на стремежа към
изследване и преразглеждане на
очакванията от традиционната
фотография за визуализирането
на абстрактни величини като
времето и пространството. Този
проект
ознаменува
прехода
на фотографската му практика
от
документалистика
към
концептуализъм, същевременно
разширявайки
мащаба
на
работата му.
Кристина Крумова е поетеса и редактор на
художествена литература на свободна практика.
Живее и работи в София, България. Завършила е
магистратура по история в Софийския университет
„Св. Климент Охридски” със специалност „Кризи,
конфликти и дипломация в световната политика
– XVI–XXI в.“. Нейни творби са публикувани в
международни издания като: Ghost City Review,
North of Oxford, Red River Review, Ann Arbor Review,
The Pangolin Review, Dream Noir, The Conclusion
Magazine, Unlikely Stories, Oddball Magazine, The
Mad Swirl, Visitant Lit и The Rusty Truck. В момента
работи върху дебютната си стихосбирка.
„ВОДОРАВНО“ е проект, който съдава серия от
изображения, представляващи документирането
на един дългогодишен експеримент с времето и
пространството. Отправна точка е хоризонтът – найкатегоричната граница в естествения свят. Линията,
до която стига погледът. Там, където се сливат и
разделят земята и небето.
Хоризонтът никога не може да бъде достигнат.
Чрез манипулация на формата и процеса хоризонтът
е трансформиран в абстрактен визуален компонент.
Изолиран по този начин, той се превръща в градивна
единица, чрез която се изграждат многопластови
образи. Тези физически невъзможни пейзажи са
структуриран контрапункт на природната ентропия.
Строгите геометрични конструкции в основата на
този проект се противопоставят на традиционния
модел на плавните органични форми на природата.
Рамките, наложени ни от естествения свят, са
съпоставени с тези, които сами изграждаме като
общество и индивиди.
Изображенията от серията разчитат на графична
стилистика и минималистичен набор от визуални
изразни средства. Паралели могат да бъдат
направени с някои движения от безпредметната
живопис като неопластицизма и кубизма.
Експерименталната работа с фоточувствителни
материали се комбинира с литературния глас, за
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Hlavný dôraz v jeho najnovšej
práci je kladený na odvážne
experimentovanie s analógovými
fotografickými procesmi v rozsahu,
v akom sú testované štandardné
predstavy o estetike a kráse.
To je cena snahy preskúmať a
prehodnotiť očakávania tradičnej
fotografie týkajúce sa vizualizácie
abstraktných veličín, ako je čas a
priestor. Tento projekt predstavuje
prechod jeho fotografickej praxe od
dokumentácie ku konceptualizmu a
zároveň rozširuje rozsah jeho práce.
Kristina Krumová je poetka na
voľnej nohe a redaktorka beletrie.
Žije a pracuje v Sofii, v Bulharsku.
Má magisterský titul z histórie
na Sofijskej univerzite st. Klimenta Ohridského so
špecializáciou: Krízy, konflikty a diplomacia vo svetovej
politike - XVI. - XXI. storočie. Jej práce boli publikované
v medzinárodných edíciách, ako sú: Ghost City Review,
North of Oxford, Red River Review, Ann Arbor Review,
The Pangolin Review, Dream Noir, The Conclusion
Magazine, Unlikely Stories, Oddball, The Mad Swirl,
Visitant Lit a The Rusty Truck. V súčasnosti pracuje na
svojej debutovej básnickej zbierke.
HORIZONTÁLNE
Horizontálne je séria snímok, ktorá prezentuje
dokumentáciu dlhodobého experimentu s časom
a priestorom. Východiskovým bodom je horizont,
najpresnejšia hranica v prírodnom svete. Čiara,
ktorú pohľad dosahuje. Kde sa zem a obloha spájajú
a rozdeľujú sa.
Horizont sa nikdy nedá dosiahnuť.
Cez manipuláciu s formou a procesom sa horizont
premení na abstraktnú vizuálnu zložku. Takto izolovaný
sa stane stavebnou zložkou, cez ktorú sa budujú
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да разкрият напълно нов поглед над хоризонта –
такъв, какъвто не е бил познат досега.
Такъв подбор събира в себе си резултатите от
експерименталната работа на автора до настоящия
момент, с визия за предстоящо разгръщане
на концепциите и техниките за създаване на
допълнителни селекции, които да проследят
еволюцията на работата.
За процеса:
Създаването на представената серия изображения
е един технически амбициозен и до голяма
степен експериментален процес. Използваните
похвати са извън рамките на нормална употреба
на фотографското оборудване и материали. Нещо
повече, често начинът на работа е в пряк разрез
с препоръките на производителите и всякаква
предвидимост по отношение на крайния резултат
е изключена. Хипнотичният характер на кадрите се
дължи именно на реакцията на материалите към
тези необичайни условия.
В същността си фотографията е средство за
запечатване на моменти. Обичайно фотографският
филм бива експониран еднократно за част от
секундата. Тук тази концепция е деконструирана
и преосмислена. Моментът на създаване
на латентното изображение е разтеглен до
години.
В един кадър са поместени
пространства от противоположни краища на
земното кълбо. Взаимодействието на времето и
пространството се случва на молекулярно ниво,
върху сребърните частици в емулсията на филма.
Заснемането е едва първата стъпка. След
като бъде експониран, всеки негатив трябва да
бъде проявен, преди да бъде ръчно копиран на
светлочувствителна хартия. Това са времеемки
процеси с множество променливи. Температура,
време, концентрация на разтворите, интензитет
на светлината – всички те оказват влияние
върху резултата и могат да имат катастрофално
въздействие. Кадър, експониран на различни
континенти, по който е работено с години, може
да бъде провален от трепване на ръката в тъмната
стаичка.
Експерименталната работа с фоточувствителни
материали на Ивелин Методиев се комбинира
с литературния глас на Кристина Крумова, за да
разкрият напълно нов поглед над хоризонта.
Хоризонтът съществува
категорично
единствено в
обективното
съзерцание на поетите.
					

			
Автор: БКИ

viacvrstvové obrazy. Tieto fyzicky nemožné krajiny sú
štruktúrovaným kontrapunktom prírodnej entropie.
Prísne geometrické konštrukcie, ktoré sú jadrom tohto
projektu, sú v rozpore s tradičným modelom ohnutých
zaoblených organických foriem prírody. Rámec, ktorý
nám ukladá prírodný svet, sa porovnáva s rámcami,
ktoré si sami budujeme ako spoločnosť a jednotlivci.
Obrazy v sérii sa spoliehajú na grafickú štylistiku
a na minimalistický súbor vizuálnych výrazových
prostriedkov. Paralely sa dajú robiť s niektorými
hnutiami a štýlmi bezpredmetného výtvarného umenia,
ako je neoplasticizmus a kubizmus. Experimentálna
práca s fotocitlivými materiálmi sa kombinuje s
literárnym hlasom, aby sa odhalil úplne nový pohľad
nad horizontom - ten, ktorý nebol doteraz známy.
Takýto výber zahŕňa v sebe výsledky doterajšej
autorovej experimentálnej práce s víziou o budúcom
vývoji koncepcií a techník na vytváranie ďalších kolekcií,
ktoré sledujú vývoj vzniku diela.
O postupe:
Vytvorenie prezentovanej série snímok je technicky
ambiciózny a do značnej miery experimentálny proces.
Použité techniky sú nad rámec bežného použitia
fotografického vybavenia a materiálov. Ba čo viac,
spôsob práce je navyše často v príkrom rozpore s
odporúčaniami výrobcov a je vylúčená akákoľvek
predvídateľnosť konečného výsledku. Hypnotický
vzhľad záberov je spôsobený práve reakciou materiálov
na tieto neobvyklé podmienky.
Fotografia je v podstate prostriedok na
zachytenie okamihov. Fotografický film je zvyčajne
exponovaný raz za zlomok sekundy. Tu je tento
koncept dekonštruovaný a prehodnotený. Okamžik
vytvorenia latentného obrazu sa natiahne na roky.
Priestory z opačných koncov zemegule sú umiestnené
v jednom zábere. Interakcia času a priestoru nastáva na
molekulárnej úrovni na časticiach striebra vo filmovej
emulzii.
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ОПОЗНАВАМЕ ИСТОРИЯТА
НА БЪЛГАРИЯ
Детската градина „Христо Ботев“ прие
участие в проекта „Фолклорна дъга
2020“, подпомаган от фонд „Култминор“. Проектът
е създаден в подкрепа на националните малцинства
и през цялата година организира творчески
работилници и уъркшопове за децата и родителите
от детската градина. Творческите работилници са

Fotenie je iba prvý krok. Po exponovaní musí byť
každý negatív vyvolaný pred manuálnym kopírovaním
na fotocitlivý papier. Jedná sa o časovo náročné procesy
s mnohými premennými. Teplota, čas, koncentrácia
roztokov, intenzita svetla - všetky ovplyvňujú výsledok
a môžu mať katastrofický účinok. Záber exponovaný na
rôznych kontinentoch a na ktorom sa roky pracovalo,
môže byť zmarený jediným zachvením ruky v tmavej
komore.
Experimentálna práca s fotocitlivými materiálmi
Ivelina Metodieva je kombinovaná s literárnym hlasom
Kristíny Krumovej, aby spolu odhalili úplne nový zorný
uhol nad horizontom.
Horizont jestvuje
výslovne
iba
v objektívnom
rozjímaní básnikov.
Autor: BKI

SPOZNÁVAME HISTÓRIU
BULHARSKA
фокусирани тематично върху опознаването на
българската държава, нейните обичаи и традиции.
През ноември прекарахме един специален и
прекрасен ден с децата, наситен с типично български
дух. Това беше вторият уъркшоп в рамките на
проекта „Фолклорна дъга 2020“ и се проведе под
названието „Запознаване с историята на България“.
За съжаление, не можахме да го споделим с
родителите и приятелите на нашата детска градина
заради пандемията от Covid-19 и наложените
ограничения. Успяхме обаче да предадем на
родителите част от атмосферата на мероприятието
с помощта на снимки и видеоклипове. Още от
сутринта от детската градина се носеха любими
на децата български песни. Докато ги слушахме,
заедно украсихме класната стая с българското знаме
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Materská škola Christa Boteva je zapojená
do projektu Folklórna dúha 2020, ktorý je
podporený Fondom na podporu národnostných menšín
Kultminor a počas roka organizuje workshopy a tvorivé
dielne pre deti a rodičov materskej školy. Workshopy
sú tematicky zamerané na spoznávanie bulharskej
krajiny, jej zvykov a tradícií.
V mesiaci november sme prežili s deťmi jeden
krásny výnimočný deň, ktorý sa niesol výhradne v
bulharskom duchu. V rámci projektu Folklórna dúha
2020 to bol druhý workshop s názvom Spoznávame
históriu Bulharska, ktorý sme žiaľ pre protipandemické
opatrenia nemohli zažiť spolu s rodičmi a priateľmi
našej škôlky. A tak sme rodičom priniesli kúsok
atmosféry aspoň prostredníctvom fotiek a videí.
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Už od rána sa niesli škôlkou bulharské pesničky,
ktoré majú deti veľmi radi a pri ich počúvaní sme
s deťmi vyzdobovali triedu bulharskou vlajkou, krojmi a
výrobkami. A potom detičky privítal Sašo zo Sofie, aby
im pomocou obrázkov v prezentácií priblížil ako vzniklo
Bulharsko, ktoré je jeho hlavné mesto, či aké sú susedné
štáty. Porozprával im, že Bulhari majú jedinečný jogurtnajzdravší na celom svete, ktoré jedlá sú ich národné

и носии. След това посрещнахаме и Сашо от София,
който, с помощта на своята презентация и снимков
материал, ни разказа как е възникнала България,
коя е нейната столица и съседни страни. Научихме
също, че българите произвеждат уникалното и найздравословно кисело мляко в света, принадлежи им
късче от невероятното Черно море, а в българската
кухня има много вкусни традиционни ястия. Децата
научиха кои са цветовете на българското знаме,
след което се опитаха да го нарисуват. Освен това
получиха знамето и под формата на магнитчета за
хладилник, които си отнесоха вкъщи.
В края на празненството танцувахме и пяхме
български песни. Това беше моментът, в който
имахме възможността да видим истинската детска
радост и искриците в очите. Нашите деца обожават
българските носии, обичат да ги носят и се радват
на българските народни танци и песни.

a že majú úžasné Čierne more. Deti sa dozvedeli, aké
farby má bulharská vlajka, ktorú si potom sami vyfarbili
a odniesli domov vo forme magnetiek, aby im doma
zdobili chladničky.
Na záver sme si zatancovali a zaspievali bulharské
pesničky a to bol moment, keď sme mali možnosť vidieť
pravú detskú radosť a iskierky v ich očiach. Naše deti
milujú bulharské kroje, veľmi radi si ich obliekajú a tešia
sa z bulharských tancov a piesní.

Автор: Маг. Мариана Каприликова
Директор на детската градина

Autor: Mgr. Marianna Kapráliková
Riaditeľka MŠ

JESENNÉ SPRÁVY
Bulharská stredná škola “Christo
Botev”
Dňa 5. októbra oslávili učitelia a študenti
bulharskej strednej školy Medzinárodný deň učiteľov.
Pozdravy a kvety k sviatku darovali pani Yordanka
Čobanova- veľvyslankyňa Bulharskej republiky na
Slovensku, a partneri školy. Pani Tsenova, riaditeľka
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ЕСЕННИ НОВИНИ
Българско средно училище „Христо
Ботев“
На 5 октомври учителите и учениците
в Българското средно училище отбелязаха
Международния ден на учителя. Поздрави и цветя
за празника поднесоха госпожа Йорданка Чобанова
– посланик на Република България в Словакия, и
партньори на училището. Госпожа Ценова, директор
на училището, отправи поздрав за празника и
подари на училищния екип рози, вдъхновяващо
послание и малък спомен за Деня на учителя.
В късния следобед в актовата зала на училището
се проведе церемония по връчването на награди
и отличия на изявени ученици от 5. клас. През
изминалата учебна година момичетата и момчетата
от 4. клас спечелиха престижни награди от три
конкурса. На тържеството присъстваха госпожа
Ани Махова от Гражданското сдружение „Приятели
на Българското училище в Братислава“, много
родители, ученици и преподаватели. Директорът
госпожа Ценова връчи на госпожа Радмила Илиева
благодарствен адрес. Тържеството завърши с
усмивки и думи на благодарности към учителите от
Българското училище.
***
През месец октомври Българското средно
училище „Христо Ботев“ спечели проект за
споделяне на иновативни методи на обучение и
добри педагогически практики по Национална
програма „Иновации в действие“ на МОН.
Партньор на училището е ОУ „Братя Миладинови“
в град Бургас, а квалификацията е свързана с
проектно базираното обучение на ученици от
прогимназиалния курс. Дейностите по проекта
ще се реализират до края на учебната 2020/2021
година.
През октомври училището кандидатства и с други
проекти към различни институции и фондации.
***
Денят на народните будители, 1 ноември, бе
честван в Българското средно училище „Христо
Ботев“ с разнообразни инициативи във виртуалното
пространство. Учениците от пети и шести клас
записаха кратък филм, в който вдъхновено
рецитират стихове за народните будители и пеят
възрожденски песни. Видеото за празника може да
бъде открито в Youtube канала на училището.
Всички ученици, чрез средствата за дистанционна
комуникация, се запознаха с различни клипове,
презентации, художествени текстове и филми за
празника. Те изпълниха онлайн и творчески задачи,
посветени на народните будители.
В конкурса на Посолството, посветен на Деня на
будителите, се включиха ученици от гимназиалния
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školy, zagratulovala k sviatku a obdarovala školských
pracovníkov ružami, inšpiratívnym odkazom a
malou spomienkou na Deň učiteľov. V neskorých
popoludňajších hodinách sa v aule školy konala
slávnostná ceremónia odovzdávania cien a plakiet
talentovaným žiakom 5. ročníka. Počas uplynulého
školského roka si dievčatá a chlapci zo 4. ročníka
odniesli prestížne ocenenia z troch súťaží. Oslavy sa
zúčastnili pani Ani Machova z občianskeho združenia
„Priatelia bulharskej školy v Bratislave“, veľa rodičov,
študentov a učiteľov. Pani riaditeľka Tsenova odovzdala
poďakovanie pani Radmile Ilievej. Oslava sa skončila
úsmevmi a slovami vďaky učiteľom z bulharskej školy.
***
V októbri bulharská stredná škola „Christo Botev“
vyhrala projekt zdieľania inovatívnych metód výučby
a osvedčených pedagogických postupov v rámci
národného programu ministerstva školstva a vedy
„Inovácia v akcii“. Partnerom školy je základná škola
„Bratya Miladinovi“ v Burgase a kvalifikácia súvisí
s projektovým školením študentov stredných škôl.
Aktivity projektu sa budú realizovať do konca školského
roka 2020/2021. V októbri sa škola prihlásila s ďalšími
projektami do rôznych inštitúcií a nadácií.
***
Deň buditeľov, 1. november, sa na bulharskej
strednej škole „Christo Botev“ oslavoval rôznymi
iniciatívami vo virtuálnej podobe. Študenti piateho
a šiesteho ročníka nahrali krátky film, v ktorom
inšpiratívne recitovali verše o národných buditeľoch a
spievali obrodenecké piesne. Video s oslavou nájdete
na školskom kanáli Youtube. Všetci študenti sa
prostredníctvom diaľkovej komunikácie oboznámili s
rôznymi videami, prezentáciami, umeleckými textami a
filmami o sviatku. Plnili rôzne on-line a tvorivé úlohy,
venované národným buditeľom. Súťaže veľvyslanectva
ku Dňu buditeľov sa zúčastnili študenti strednej školy.
https://www.youtube.com/watch?v=R6h2bIFl91Y
***
V novembri bol na RTVS 2 odvysielaný krátky
film, ktorý predstavuje školu, víziu jej rozvoja a
novú riaditeľku pani Pavlinku Tsenovu. V rozhovore
s riaditeľkou bola podčiarknutá jazyková orientácia
vzdelania na BSOU a takisto budúce kroky v rozvojiobnova materiálno-technickej bázy, implementácia
rôznych projektov v rámci národných a európskych
programov, spolupráca s bulharskými organizáciami na
Slovensku a so slovenskými inštitúciami. https://www.
rtvs.sk/televizia/archiv/14079/251120#17
Ku Dňu kresťanskej rodiny, 21. novembra, mali
žiaci 10. ročník vystúpenia venované histórii rodiny. V
režime diaľkového štúdia a komunikácie sa konverzácia
o sviatku konala on-line.
Autor: BSU
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етап на обучение.
https://www.youtube.com/watch?v=R6h2bIFl91Y
***
През месец ноември по втори канал на
словашката телевизия RTVS беше излъчен кратък
филм, в който се представят училището и визията
за развитието му, както и новия директор – госпожа
Павлинка Ценова. В интервюто с директора е
отбелязана езиковата насоченост на обучението в
БСУ. Очертани са бъдещите стъпки – обновяване
на материално-техническата база, осъществяване
на проекти по национални и европейски програми,
взаимодействие с българските организации в
Словакия, както и сътрудничество със словашките
институции.
https://www.rtvs.sk/televizia/rchiv/14079/251120#17
За Деня на християнското семейство, 21
ноември, учениците от X клас направиха публични
изказвания за своята родова история. В режима на
дистанционно обучение и комуникация разговорът
за празника се проведе онлайн.
								
Автор: БСУ

КОНКУРС ЗА ЕСЕ ОТЛИЧИ
СТУДЕНТИ БЪЛГАРИСТИ И
УЧЕНИЦИ OT БРАТИСЛАВА
Посолството на Република България в
Словашката република обяви конкурс
за есе на следните теми: „Да учиш български
език…“ и „Моите срещи с България“. Конкурсът бе
осъществен съвместно с Катедрата по славянски
филологии на Университета „Коменски“ и
Българското средно училище „Христо Ботев“ в
Братислава. Посолството осигури наградите за
конкурса чрез дарени от издателство „Сиела“ книги
от новата българска литература, а също и дарени от
автора екземпляри на автобиографията на проф.
Огнян Герджиков – в двата й варианта на български
и на словашки език. В конкурса, под егидата на
посланик Йорданка Чобанова, се включиха
студенти българисти от Университета „Коменски“ и
ученици от гимназиалния етап на БСУ „Христо
Ботев“. Поради различния им профил участниците
в конкурса бяха разделени в две категории –
студенти и ученици. Жури с председател г-жа
Виктория Меламед – пълномощен министър в
Посолството и членове г-жа Павлинка Ценова –
директор на БСУ „Христо Ботев“ и д-р Миглена
Михайлова-Паланска – лектор по български език и
литература в Университета „Коменски“ определи
следното класиране:

V SÚŤAŽI ESEJÍ OCENILI
ŠTUDENTOV BULHARSKEJ
FILOLÓGIE A ŽIAKOV Z
BRATISLAVY.
Veľvyslanectvo Bulharskej republiky na
Slovensku vyhlásilo súťaž v eseji na témy:
„Učíme sa bulharský jazyk...“ a „Moje stretnutia s
Bulharskom“. Súťaž sa konala spoločne s Katedrou
slovanskej filológie Univerzity Komenského a BSOU
„Christo Botev“ v Bratislave. Veľvyslanectvo poskytlo
ceny do súťaže v podobe kníh darovaných
vydavateľstvom Ciela, novej bulharskej literatúry a
kópií autobiografie prof. Ogniana Gerdžikova, v
bulharskom a v slovenskom jazyku, s venovaním autora.
Súťaže, ktorá sa konala pod záštitou veľvyslankyne
Jordanky Čobanovej, sa zúčastnili študenti bulharskej
filológie z Univerzity Komenského a študenti BSOU
„Christo Botev“. Kvôli rozličnému profilu boli účastníci
súťaže rozdelení do dvoch kategórií- študenti a žiaci.
Porota, ktorej predsedala pani Victoria Melamedsplnomocnená ministerka na veľvyslanectve, a členmi
boli pani Pavlinka Cenova- riaditeľka BSOU „Christo
Botev“ a Dr. Miglena Michailova-Palanska- lektorka
bulharského jazyka a literatúry na Univerzite
Komenského, rozhodla nasledovne:
Študenti:
1. miesto - Alžbeta Dušeková, 3. ročník bakalár
2. miesto - Janka Lenčešová, 3. ročník bakalár a Petra
Ryšavá, 2. ročník magister
3. miesto - Natália Merkova, 2. ročník bakalár a Barbora
Bitalová, 3. ročník bakalár
Žiaci:
1. miesto - Martin Konstantinov, 10. ročník
2. miesto - Petra Rochmanová, 12. ročník a Stanimira
Plačkova, 10. ročník
3. miesto - Beiza Hayridin, 11.ročník
Bolo udelených aj niekoľko motivačných cien.
Ocenení účastníci dostali knihy, venované autormi,
ktoré umožnia získať viac vedomostí o bulharskom
jazyku, zlepšiť prekladateľské zručnosti a okrem toho
dostať sa do hĺbky bulharského myslenia a svetonázoru,
ktoré sú výborne popísané v eseji Alžbety Dušekovej.
V ňom autorka predstavuje bohatstvo, získané
prečítaním originálu diela „Za bukvite (O písmenách)“
Černorizca Chrabra a takisto tvorieb Elizavety
Bagryanovej, Svetoslava Minkova, Emiliana Staneva.
Ocenené práce budú zverejnené v publikáciách
bulharskej národnostnej menšiny na Slovensku.
Veľvyslanectvo poďakovalo všetkým zúčastneným
za záujem a pracovitosť a zaželalo im veľa
nezabudnuteľných stretnutí s Bulharskom a inšpirácie
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Студенти
1-во място – Алжбета Душекова, 3. курс – бакалаври
2-ро място – Янка Ленчешова, 3. курс – бакалаври, Петра Ришава, 2. курс – магистри
3-то място – Наталия Меркова, 2. курс – бакалаври, Барбора Биталова, 3. курс – бакалаври
Ученици
1-во място – Мартин Константинов – 10. клас
2-во място – Петра Рохманова – 12. клас, Станимира Плачкова – 10. клас
3-то място – Бейза Хайридин – 11. клас.
Присъдени са и няколко поощрителни награди. Отличените участници получават надписани от авторите
книги, с които да усъвършенстват познанията си по български език, уменията в превода, а и да навлязат подълбочинно в българската мисъл и светоусещане, както това много добре е описано в получилото първа
награда есе в категория за студенти – на Алжбета Душекова. Тя изразява в него богатството, което са й дали
прочитът в оригинал на творби като „За буквите“ на Черноризец Храбър, произведения на Елисавета Багряна,
Светослав Минков, Емилиян Станев. Посолството изказа благодарност на всички участници за проявения
интерес и старание и им пожела вдъхновение в изучаването на българския език и още незабравими срещи
с България.

ЗАЩО УЧА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ИЛИ МОИТЕ СРЕЩИ С
БЪЛГАРИЯ
Здравейте, знам, че моето есе започва нестандартно, но целта ми е да ви заинтригувам още в
самото начало.
Самият аз съм българин и едва ли темата би била подходяща точно за мен. Тя по-скоро е насочена към
моите съученици словаци, които са избрали да учат нашия език.
Исках да участвам, защото имам какво да напиша, защото за мен нашата реч не може да се опише с
думи, колко и каква сила притежава. Ценя всяка дума, всяка сричка и звук. Те отекват в мен, докато вървя
в новото време, с новите технологии, въоръжен с последните дигитални достижения на човешката мисъл,
заобиколен съм от сигнали, чипове, туитове... Не вървя, по-скоро препускам в това време, което превръщаме
в безвремие. Ето че странни и малко овехтели въпроси успяват да проникнат в мозъка ми: „Откъде идвам,
накъде отивам?“
И... да, там някъде по пътя срещам нашата история и нашия език.
Българският език е нишката, която свързва и преплита миналото, настоящето и бъдещето, съхранява
българския дух през вековете, откакто съществуваме като нация. Много са причините защо трябва да
изучаваме българския език. С всяка наша дума, всеки звук и буква предаваме живото слово и то достига до
някого, там в далечината. Носи послание, изразява мисъл, прелива от чувства.
Езикът не е начин за комуникация, а дълбока емоционална връзка. Когато общувам със своите
чуждестранни приятели, усещам разликата в изразяването на моите мисли и емоции, непознаването на
нюансите на чуждия език, който и добре да владея, не ми дава същите изразни средства. Чувствам се
беден на думи, ала богат на емоции и неусетно започвам да говоря с езика на тялото. Тялото, което помни
думите…
Разпознаваме езика още преди да се родим и така възприемаме света, който е отвън. Чрез него
усещам какво е нежност, любов, тревога или болка. Първата дума на всяко дете е на родния му език, също
и първите букви, които всички сме писали, първата, написана с разкривени букви, дума – МАМА. Е, това е
силна емоция.
А пък родителят е първият учител на детето, изграждайки силната връзка със семейството. Родителят
е този, който вдъхва смисъл в първите думи и те остават дълбоко в теб. Българското слово предава моите
изживявания, моите емоции и чувства. Така то се превръща в символ на моята родова памет,която искам да
съхраня, макар че съм далеч от България.
Бързам, отново препускам. Електронната поща ме чака (тя няма работно време), клик-клик – много е
лесно. Моите думи пътуват в мрежата и пространството, преобразувани в кодове. Вече са при нас, „кацнали“
са в пощата (белият гълъб звучи архаично), надявам се да са докоснали душата ви, защото това е силата на
езика и думите.
Когато мисля за България, сърцето ми започва да бие лудо, облива ме топлина и дъхът ми направо
спира, защото тя е моя роден край. А сега живея във Виена. Ставайки всяка сутрин, пред очите ми се появява
една непозната и различна гледка, която някак ме смразява. Та и затова винаги правя сравнения с нея,
моята Родина.
Знаете ли какво? Всеки ден откривам разликите. Магазините, сградите, хотелите, забележителности
във Виена, та дори и хората са някак странни – имат лица, но не ги различавам. Думи като „моля, благодаря,
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заповядайте, извинете“ звучат различно, когато ги казвам на немски или словашки, защото липсва
емоцията. Когато чуя на български „добър ден, здравейте, довиждане, как си“, знам че съм си у дома.
Исках да напиша това есе, исках да излея душата си и да споделя за срещите ми с моята родина. Тази,
която е оставила траен и незабравим спомен за всичко българско – морето, планините, традициите,
обичаите, историята, културата, хората. България ме кара да се гордея с името българин.
Моята България е земята, която в миналото е предизвиквала силни чувства в сърцата на поети, писатели,
художници, опитали се да я опишат чрез думи и картини.
Как би могло да се опише нещо толкова познато, а в същото време толкова велико и необятно?! И найкрасивите думи не са достатъчни, за да предадат прелестите, красотите, историята на страната ни. Всеки
носи вътре в себе си онази частица, която го свързва с неговата България. Както казва Вазов: „Кой има сила
твоите картини да забрави? Що нямаш ти? Що липсва под синий ти покрив …“
Връщайки се за кратко вкъщи, чувствам, че отново съм у дома. Велико, нали?!
P.S. Имате поща! Или по-скоро отворете прозореца (истинския, не на компютъра), белият гълъб е кацнал
на перваза. Дайте му трохички, частици от душата ми.
Автор: Мартин Константинов,
X клас, БСУ„Христо Ботев“ – Братислава

ДА УЧИШ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК…
Когато за пръв път пристигах в България миналата година, всичко ми беше чуждо. Не знаех
добре български, чудех се как да общувам с хората, с които се запознавам. Не можех да говоря
свободно и искрено се срамувах. Вече съм по-уверена, макар да зная, че трябва още много да уча. Сега
обаче е по-различно. Промяната настъпи не когато се озовах в България и се опитвах да говоря, а когато се
запознах с българската литература в университета.
Спомням си, че първо ме привлече съчинението „За буквите“ от Черноризец Храбър. В една кратка
творба той разкриваше толкова много за езика и поставяше важни въпроси. Защо един език, макар и помалко хора да го говорят, да е по-лош от другите? Би ли създал Бог един език, ако никой не се нуждае от него?
Разбрах, че само когато учиш чужди езици, ще започнеш да разбираш и своя. Малко по-късно се запознах
с творчеството на Елисавета Багряна – и тя стана първата българска поетеса, в която истински се влюбих.
Вечната и святата Багряна за мен беше напълно човешка, съвсем естествена. Развълнуваха ме нейните
„Мансардни мечти“, заживях в и със стиховете ѝ. Тя говореше вместо мен, изразяваше моите мисли. Често
се питах „никога ли няма да видя белите северни сияния, да прелетя над тропиците и Атлантика?“. Съвсем
различен, нестандартен беше Светослав Минков със своите разкази. Очарова ме неговият фантастичен
свят, в който много от нещата имаха своето научно обяснение. Първата книга, която прочетох на български
език, беше „Крадецът на праскови“ от Емилиян Станев. Любовта между Иво и Лиза беше и моя любов.
Изживявах я. Преживявах тяхната история.
Събитията, хората, чувствата в българската литература ме запознават с България и аз я чувствам все поблизка. Мисля, че в народа на една страна е отразено всичко, което се е случило през векове. Дори и хората
да не го осъзнават, те знаят всичко, което са знаели и техните предци. И ако не си роден в тази страна,
книгите ще ти помогнат да я опознаеш и да се опиташ да разбереш нейния народ.
Френският поет Пол Верлен в една своя поема казва: „Литературата е това, което остава“. Литературата
е културата и историята, тя е народът, държавата и нейният език. Без литературата не можем да разберем
езика, нито своя, нито чуждия. И без литературата ще чуем езика, но няма да го усетим. Чрез българската
литература аз усещам българския език.
Алжбета Душекова,
3. курс
Устен и писмен превод: български език и култура и английски език и култура, Университет „Коменски“
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НА БЪДНИ ВЕЧЕР

NA ŠTEDRÝ VEČER

На 24 декември празнуваме един от
най-светлите християнски празници –
Бъдни вечер. В различните краища на страната той
е наричан с различни имена – Суха Коледа, Крачун,
Малка Коледа, Детешка Коледа, Мали Божич,
Наядка.
Един
малко
познат
символ на Бъдни вечер е
именно бъдникът. Според
традицията млад момък,
облечен в най-новите си
дрехи, трябвало да отиде
в гората и да отсече три
годишно
дъбово
дърво,
което да е дълго, но и да
може да влезне в къщата.
Цялото семейство излизало
и посрещало момъка и тогава
той питал: „Славите ли Млада
Бога?“.
Когато получел
отговор „Славим го“, момъкът
благославял: „Аз в къщи и
Бог с мене“ и внасял дървото
в къщата. В долния край на
дървото се издълбавало
дупка, запълвала се с дървено
масло, тамян и восък, отворът
се запушвал с клин и дървото
се поставяло в огнището.
Според обичаите на Бъдни
вечер огнището не трябва да изгасва, дори и да
заспят домашните, винаги трябвало да има някой,
който да е буден, за да пази огъня. Именно той е
символ на живота в дома, както и на раждането на
Исус Христос.

24. decembra slávime jeden z najjasnejších
kresťanských sviatkov - Štedrý večer. V
rôznych častiach krajiny sa nazýva rôzne - Suché
Vianoce, Kračun, Malé Vianoce, Detské Vianoce, Malé
Vianoce (zo srbského/maced. jazyka), Najadka.
Jedným z málo známych
symbolov Štedrého večera je
Badnik. Podľa tradície musel
mladý muž oblečený do svojich
najnovších šiat ísť do lesa a
spíliť trojročný dub, ktorý mal
byť dosť dlhý , ale mal tiež vojsť
do domu. Celá rodina vyšla
von uvítať uvítať chlapca, ktorý
sa spýtal: “Chválite mladého
Boha?” Keď dostal odpoveď
„Chválime
ho,“
chlapec
požehnal: „Som doma a Boh
je so mnou“ a priniesol strom
do domu. Na spodnom konci
stromu sa vydlabala diera,
naplnila sa dreveným olejom,
kadidlom a voskom, diera bola
upchatá klinom a drevo bolo
umiestnené do ohniska. Podľa
zvykov na Štedrý večer by sa
ohnisko nemalo uhasiť, aj keby
domáci zaspali, vždy by mal byť
niekto bdelý, aby oheň horel. Je
to symbol života v domácnosti i
narodenia Ježiša Krista.

ЧЕСТИТО, ЮБИЛЯРИ!
Драги сънародници,
Редакцията
на
списанието
ни
продължава традицията да поздравява наши
сънародници, които през тази година са
отпразнували свои кръгли юбилеи. Искаме да
обърнем внимание, че всеки, който е преживял
или очаква щастлив, радостен и забележителен
момент в семейството си, може да го сподели с нас
и изпрати писмен или фотоматериал. Ние ще го
отбележим в списанието ни.
А ето и имената на наши сънародници, чествали
кръгли годишнини през изтичащата 2020 година:
Кирил Костов
Илия Байчев
Маргарита Байчева
Иванка Горидкова
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GRATULUJEME,
JUBILANTI!
Vážení krajania,
Redakcia nášho časopisu pokračuje v
tradícii gratulácie našim spoluobčanom, ktorí tento
rok oslávili výročie. Chceli by sme tiež upriamiť vašu
pozornosť na skutočnosť, že každý, kto zažil alebo
očakáva šťastný, radostný a pozoruhodný okamih vo
svojej rodine, sa oň môže podeliť a zaslať písomný
alebo fotografický materiál, aby sme to oslávili aj v
našom časopise. A tu je niekoľko krajanov, ktorí slávili
jubileum v uplynulom roku 2020:
Kiril Kostov
Iliya Baičev
Margarita Baičeva
Ivanka Goridková
Angelina Nikolova
Mariyka Nikolova
Sonya Ivanova
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Ангелина Николова
Марийка Николова
Соня Иванова
На всички наши юбиляри пожелаваме много
здраве, щастливи и спокойни дни със своите
семейства и приятели.
Благодарим ви за дългогодишната работа в
нашата организация, както и за запазването на
българските традиции, култура и език в Словакия.
Нека да ви е успешна новата 2021 година!
ЧЕСТИТО!

Prajeme všetkým našim jubilantom pevné zdravie,
šťastné a pokojné dni so svojimi rodinami a priateľmi.
Ďakujeme vám za dlhoročnú prácu v našej organizácii,
ako aj za zachovávanie bulharských tradícií, kultúry a
jazyka na Slovensku. Nech je Nový rok 2021 pre vás
úspešným!
GRATULUJEME!
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Айше е родена и винаги живяла в едно
от най-красивите места – Родопа планина. Но
както казва тя: „Красотата не храни“. Това, на
което ние, градските хора, се възхищаваме
през ваканцията си, за местните хора означава
живот, пълен с тежка работа за оцеляване.
Айше има една кравичка, която я храни и е
нейната дружка в живота.

Ajše sa narodila a vždy bývala na jednom z
najkrajších miest- v Rodopách. Ako však hovorí:
„Krása ťa nenakŕmi“. To, čo my ľudia z mesta
obdivujeme počas dovolenky, pre miestnych
obyvateľov znamená život plný tvrdej práce. Ajše
má kravu, ktorá ju živí a je jej spoločníčkou v živote.
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