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Българинът Стефан Цонев,
първородният син на предп-
риемчивия русенски търго-
вец Любен Цонев и Славка
Любенова, се ражда в далеч-
ната 1922 година – „годината
на чудеса, когато всичко бе-
ше бъдеще”, както по-сетне
оригинално споменава  в ме-
моарите си Марсело Коен.
Действително, неговото ра-
ждане съвпада с разцвета на
лъчезарното парижкото бо-
хемство и неочаквано-връх-
летялата германската хипе-
ринфлация; в същата година
е открит инсулинът; на авто-
ра на знаменитата фраза "Бих
искал да знам мислите на Бог,
останалото са подробности"
философа Алберт Айнщайн
е присъдена престижната Но-
белова награда за физика;
1922 година единодушно се
смята за рождена дата на мо-
дерната наука за Космоса; в
току-що пръкналия се Съюз
на съветските социалистиче-
ски републики, в Москва,
мустакатият грузинец Йо-
сиф Висарионович Сталин
се издига до „трона” на Гене-
рален секретар на Компар-
тията; в „канцонетна” Ита-
лия, фашисти маршируват в
Рим, Венеция, Неапол, Па-
лермо и Милано и възкачват
Бенито Мусолини за минис-
тър-председател; в Луксор,
Горен Египет, известният
британски археолог-египто-
лог Хауърд Картър открива
недокоснат гроба на юноша-
та-фараон Тутанкамон в До-
лината на царете. Всичко то-
ва се случва само в една го-
дина, 1922-ра. И в същото
време десетки хиляди хора,
все още, години наред се ски-
тат из многоликата следвоен-
на Европа, без да са се възс-
тановили от емоционалния
шок на изпепеляващата Пър-
вата световна война. Царст-
во България не е встрани от
тези събития. Излязла побе-
дена от войната, изнемощя-
лата балканска страна пове-
че от десетилетие не може да

се изправи на крака от раз-
рухата, страданията и ни-
щетата. Вероятно именно
това мотивира русенския
търговец Любен Цонев да
изпрати ненавършилият
още пълнолетие младеж
Стефан Цонев да учи в
Мюнхен гражданско инже-
нерство.  Годината е 1940-
та; „тихомълком” в Чехия
вече е стартирала Втората
световна война, а на младия
любознателен български
студент тепърва предстои
да усети ужасите на война-
та, с всичките й апокалип-
тични превратности – и то,
„в окото” на циклона! Пот-
ресните трагични военни
събития формират младия
българин като непоколебим
радетел на мира -  за цял
живот. Годината е 1945.
Стефан Цонев е „на косъм”
да се завърне в България.
Нещо, обаче, го кара да не
вярва съвсем в „червените
промени”, настъпили в
България и той остава на
„неутрална територия” в
опустошената от войната
Виена – до 1949 година там
следва архитектура. „Же-
лязвата завеса” вече се е
спуснала окончателно; вес-
тите, които идват от Бълга-
рия са повече от обезкура-
жаващи; в частност, всички
„поизостанали” да се завър-
нат навреме в Родината ве-
че са чували, че на тях се
гледа, меко казано, недоб-
рожелателно, камо ли пък,
към онези, които идат от
„Нацистка Германия”. И
след недълго размишление
младият инженер-архитект
взима съдбоносното реше-
ние – отправя се към „Но-
вия свят”. Вероятно бракът
му с изключително краси-
вата, млада испанска сту-
дентка и стипендиантка на
фондация „Хумболт” във
Виена – Долорес Касканте
Поу – го мотивира оконча-
телно да избере за своя вто-
ра родина страна, в която

се говори испански. Младо-
то семейство в началото на
50-те години акостира във
Венецуела. Стефан Цонев
„хвърля котва” в щата Су-
лия, в Маракайбо и в про-
дължение на  пет десетиле-
тия, бавно, премерено, упо-
рито - “step by step”  - из-
вървява колосален житейс-
ки и творчески път в изгра-
ждането на шеметна профе-
сионална кариера – от нико-
му неизвестния  български
емигрант, неговорещ и ду-
ма испански -  до инженера,
проектант-милионер, учас-
твал  успешно в гигантски
петролни и строителни про-
екти в Латинска Америка.
През целия си жизнен път,
Стефан Цонев неизменно
отстоява каузата за мир и
всечовешко добруване. Ня-
къде „по пътя”, натурализи-
раният славянски венецуе-
лец е осветен от пламъка на
идеите на  световното Рота-
рианство и 1984 година е
своеобразен  духовен венец
в неговия шеметен живот –
избран е за Президент на Ро-
тари клуб!
В книгата си „В търсена на
съдбата”, преведена и изда-
дена неотдавна на българс-
ки език, Стефан Цонев, ос-
вен, че интригуващо раз-
казва за повратите в  живо-
та си, се докосва до необят-
ни духовни пространства –
от теорията за Живота и съ-
щността на Създателя, през
религията, икономиката и
образованието, до човека
Творец и най-висшата пот-
ребност на човека: да слу-
жи на ближния!  Взирането
в миналото и в бъдещето,
както и някои негови „Раз-
мисли и изводи” са поняко-
га дори изненадващо шоки-
ращи и  провокиращи, ка-
то например: – „Адолф Хи-
тлер: създател на Израел и
Европейския съюз?”… В
книгата откриваме велика-
та, затрогваща идея за чо-
вешката вяра; тук са общо-

човешките, универсални
идеи за противоборството
между доброто и злото и
подтикът за движение на-
пред; тук е и идеята за веч-
ното изкачване към върха,
за радостта от живота, за
динамичните обрати, за ми-
говете, в които понякога се
налага да спреш, да осмис-
лиш, преди да продължиш
напред! И може би, един от
най-любопитни разкази в
книгата, е историята около
създаването на „Симфония
за мира” от Стефан Драго-
стинов.
През 1984 година, поемай-
ки жезъла на Ротари-пре-
зидент в Маракайбо, Сте-
фан Цонев се вдъхновява
от идеята да бъде създадена
крупна симфонична твор-
ба, която да бъде посветена
на мира и с изпълнението й
да бъде отбелязана 80-годи-
шнината от създаването на
Ротари клуб. Мащабната
идея получава безрезервна-
та подкрепа на Ротари Ин-
тернешънъл и правителст-
вото на Венецуела. На кого
да бъде поверено създава-
нето на творбата? Кой да бъ-
де авторът?! – точно в това
време, в столицата Каракас,
с изпълнение на Национал-
ния симфоничен оркестър
се е състояла Световната
премиера на “Sinfonia para
Simon Bolivar” от големия
български композитор Сте-
фан Драгостинов. Стефан
Цонев научава в Маракай-
бо за предстоящото съби-
тие в дена на премиерата,
буквално няколко часа пре-
ди концерта; до този момент,
никога не е чувал нищо за
своя съименник и съотечес-
твеник; поръчва частен по-
лет до Каракас и минути
преди концерта вече е в за-
лата… Така съдбата среща
Стефан Цонев със Стефан
Драгостинов. Композито-
рът създава своя шедьовър
за четири месеца! По изри-
чното настояване на Стефан

Цонев, композиторът
включва в кулминацията на
творбата Всеславянския
химн „Многая лета”. На 21
февруари 1985 година –
рождения ден на Ротари
Интернешънъл - в театъра
„Белас Артес” в Маракай-
бо, под диригентството на
Маестро Едуардо Ран,
прозвучава за първи път
„Симфония за мира”! Кон-
цертът е повторен на след-
ващия ден! – огромната за-
ла е претъпкана с публика;
успехът е грандиозен; вси-
чки големи американски
радиостанции транслират
Симфонията; получени са
поздравления от 140 дър-
жавни глави от цял свят –
сред тях, Рейгън и Чернен-
ко… Година по-късно,
„Симфония за мира” пре-
живява и своята премиера
в София, под диригентст-
вото на Маестро Иван Ма-
ринов. Зала “България” е
претъпкана като на рок-
концерт! Стефан Продев
възкликва във в. „Култу-
ра”: „Драгостинов превръ-
ща „Многая лета” от песен,
отправена към Бога, в пе-
сен, отправена към хората!”

След още 4 години, на 29
декември 1990 година, ве-
че след Промените в Бъл-
гария, Стефан Цонев при-
съства в София на изпълне-
нието на „Симфония за ми-
ра” в Националния дворец
на културата! След полу-
вековно отсъствие, големи-
ят българин стъпва на род-
на земя! Посрещнат е като
национален герой! През
двуседмичния си престой,
Стефан Цонев всячески по-
дкрепя възкръсването на
Ротарианската идея в Бъл-
гария. След 16 години, през
ноември 2006-та, големият
българин отново се връща
в България – както той сам
споделя -  за да се сбогува с
Родината!  - ескортиран от
трима от своите внуци;
момчета в безоблачната
възраст около двайсетте.
Тогава донася със себе си
тази книга – „В търсене на
съдбата”, току-що отпеча-
тана на испански език. Кни-
гата веднага е преведена на
български език и отпечата-
на от ротарианеца Наско
Начев. А мирогледът на та-
зи книга е много висок: -
Светът е голям, а всеки чо-

век сам по себе си е уника-
лен и ценен със собствения
си принос към общия мир и
просперитет. - Щасти-
ето не е абстракция, а има
конкретни измерения за
всеки човек поотделно. -
Любовта е наниз от конк-
ретни дела и всекидневни
доказателства. - Път ят
на света към добро се слива
с пътя, който всеки един от
нас трябва да извърви!
На 4 юли, в Маями, в Деня
на Независимостта, на 92 го-
дишна възраст си отиде от
белия свят знаменития бъл-
гарин Стефан Цонев. За жа-
лост, днес на малцина в съв-
ременна България са изве-
стни значимото дело, твор-
чество и идеи на големия
българин, свързани с изг-
раждането на един универ-
сален и справедлив съвре-
менен свят, прекарал по-го-
лямата си част от живота в
Германия, Австрия, Вене-
цуела и САЩ. Стефан Цо-
нев е основен и пряк "ви-
новник" за възраждането на
Ротарианството в Бълга-
рия.
Сп.”Ротари в България”

 ÈÍÒÅÐÂÞ ÑÚÑ ÑÒÅÔÀÍ ÖÎÍÅÂ
  “Тук времето като че е било
спряло. Или по-скоро – часо-
вникът понякога се е връщал
и назад. Напуснах България
преди 50 години, когато бед-
ността се очертаваше все още
в бъдещето. Завръщам се сега
и виждам, че тя вече е дошла.
По-злочеста, отколкото я пре-
дчувствах преди половин век.
Има и следи от мимолетен раз-
цвет, но равносметката е: фа-
лит. И то не само материален.
Вратите, през които стотици
хиляди българи излизат за чу-
жбина, са “триумфално” раз-
творени.  Защото немотията е
в настоящето, а не в бъдещето.
Аналогиите с много далечно-
то минало не са успокоителни
– дори в дългите години на ро-
бството сигурно въпросът за
оцеляването не е бил така кре-
щящ, а разрухата не е стигала
дотам, че да се нуждае нацията
ни от “хуманитарна помощ” на
преуспяващи благодетели.”
       Така видя родината си
през първата седмица на 1991
година един сполучил далеч от
България българин. Стефан
Цонев е строителен инженер
и архитект, получил през 30-
те и 40-те години образовани-
ето си в Мюнхен и Виена. От-
давна живее в Маракайбо –

венецуелския град, който не
спи върху лаврите, с които
са го украсили пиратските
романи, а все по-амбициоз-
но отстоява славата си на ла-
тиноамерикански петролен
рай.        Като във всеки
цивилизован град и тук има
ротариански клуб, който не
само поддържа материално-
то благополучие, но си поз-
волява разкоша да се грижи
и за извисяването на духа.
Колкото и да е преуспял, г-н
Стефан Цонев не прекара
дните си у нас, раздавайки
щедро коледни подаръци.
Нито един от вагоните или
камионите с благотворител-
ност, пред които трябваше да
пробваме силите на собстве-
ните си лакти, не бе негов.
Преди да помогне, се опита
да изясни причините за не-
обходимостта от тази помощ:
“Има ли извинение за нашия
упадък през последните го-
дини? Жертва на междуна-
родни интереси ли сме били
или сме се превърнали в по-
робители на самите себе си?
Пет века католическа Евро-
па цъфтеше, защото правос-
лавна България удържаше
азиатската агресивност. Та-
зи Европа, която все още не

е осъзнала какво дължи на ед-
на балканска страна.
Но в последния половин век
кому да хвърлим вината? На
благородниците, които ни из-
пращат сега помощи ли? Оче-
видно трябва да я открием в
самите себе си. През тази сед-
мица видях  България като ед-
на земя, която е пометена след
безкръвна гражданска война.
Това твърде много напомня

за Византийската империя,
ставала някога лесна плячка,
благодарение на вътрешни
взаимоизтощителни схватки,
които се оказаха безсмислени,
защото надделяха над обща-
та вяра за процъфтяване. Се-
га тук историята като че се
повтаря, нещо повече – по-
литическите страсти се оказ-
ват по-унищожителни, дори
от етническите различия. Ре-
зултатите са съкрушителни и
изглежда, че такава е по пра-

вило съдбата на народите, у
които липсва волята за обе-
динение.”        Сега е на мода да
говорим за “светлина в туне-
ла”, защото освен хляб са ни
необходими и надежди, на ко-
ито да се опрем. Но къде да ги
търсим, да ги съзрем спаси-
телно просветващи?        “Си-
гурно отново в себе си – от-
говоря г-н Цонев. – Жизне-
ният ми опит и странствания-
та ми по света са ме срещали с
много модели на преуспява-
не, но добродетелността, ко-
ято има по природа българи-
нът, е рядкост. Потенциални-
те възможности, които при-
тежава нацията ни, само ча-
кат да бъдат събудени, да се
издуха натрупаната пепел
върху жаравата. В момента се
нуждаем от водачи – личнос-
ти, които да дадат примера за
взаимодействие в служба на
обществото. Това мое разби-
ране съвпада и с желанието
ми да възкреся ротарианско-
то движение тук. В Пловдив
поставих основите на Ротари-
клуб “Филипопол”. Бях без-
крайно трогнат, когато чле-
новете му в тази бедна страна
решиха първата им акция да
бъде свързана с кръводаря-
ване. Подобни клубове в
други държави, опериращи
с милиони долари, не биха се

сетили за такъв жест. А кога-
то има желание за взаимопо-
мощ, тогава и помощта отвън
не закъснява.”
  Отново за милосърдие и бла-
готворителност ли става ду-
ма?
  “Във всеки случай не за уни-
жаващи човешкото достойн-
ство благодеяния, нито пък за
заробващи една цяла нация
икономически обвързаности.
Икономиката е като парашут,
който ако не се отвори в дви-
жение, се сгромолясва. С то-
вара му знаем какво се случ-
ва. Затова първо трябва да си
помогнем сами и то така, че да
видим по-скоро резултатите,
а не да ги търсим в далечното
бъдеще. Това обаче е нещо

много различно от мигнове-
нията на щедрост. Добре, бих
подарил риба, да речем на
гладуващия, за да преживее
днес. Но не би ли било по-
хуманно да го науча сам да я
лови, за да бъде независим в
съществуването си… Тъкмо
заспалите собствени възмож-
ности трябва да активизира-
ме.
Иначе отново ще се окаже, че
часовникът, колкото и да вър-
ти стрелките си, не отмерва
времето напред.”    Размисли-
те на Стефан Цонев за него-
вия престой в България за-
писа
Елена ДРАГОСТИНОВА
Вестник “Култура”,
11 януари 1991 г.

Маестро Стефан Драгостинов, г-жа Норка Ваядарес, министър
на културата на щата Зулия, Маестро Едуардо Ран, диригентът
на творбата и Стефан Цонев, Президент на Ротари клуб 1984-
1985, часове преди световната премиера на Симфония за мира
в Маракаибо, пред Националния театър "Белас Артес"

Страхотна снимка на Стефан Цонев /2005, Венецуела,
Маракаибо/

29.12.1990 г. в НДК, непосредствено преди изпълнението на Симфония за мира в
Зала 1, за което изпълнение Стефан Цонев долита от Венецуела и пристига в родината
след 50-годишно отсъствие. На снимката - с композитора Стефан Драгостинов


