
К
У

Л
Т

У
Р

А
 

И
 

И
З

К
У

С
Т

В
О

 ТЕКСТ: Ирина Морева  СНИМКИ: Ирина Морева

РОДЕН ГЛАС · брой 3 · 19РОДЕН ГЛАС · брой 3 · 19

В  деня на европейските покро-
вители – равноапостолите 

Кирил и Методий – пред Пражкото 
кметство се събра шумно и пъстро 
множество, което веднага привлече 
вниманието на пражани и туристи. 
Започнаха да питат: „Какво ще има?“, 
„Къде ще е представянето?“. А ин-
тересът си заслужаваше – наоколо 
човек можеше да види широкополи 
мексикански сомбрера, яркочервени 
цигански рокли, везани български 
носии, украински ботуши, пъстри 
словашки костюми... 

Различни в костюмите, но заедно 
в обичта си към родния фолклор, 
участниците потеглиха към Ста-
роместкия площад. Шестваха сред 
шпалир от зрители, като всяка гру-
па пееше популярните за своя етнос 
песни. Българите тази година бяха 
представени от вокална и танцо-
ва група „Лира“ към Българското 
училище в Прага. С много ентуси-
азъм децата изпяха всеучилищния 
химн „Върви, народе, възродени!“, 
„Една българска роза“, „Хубава си, 
моя горо“, както и български народ-
ни песни. През 1998 година група 
„Лира“ с ръководител г-жа Антоане-
та Добрева, взема участие в нулево-
то издание на фестивала. В следва-
щите години са канени фолклорни 
състави от България. Тази година, 
за 10-ото юбилейно издание, отново 
бяха поканени танцьорите от Бъл-
гарското училище.

Около сцената, построена на 
Староместкия площад, вече се беше 
събрала публика – някои прави, 
други седнали на столчета, специ-
ално подготвени от организатори-
те, трети настанили се направо на 
земята. Програмата бе открита от 
словашкия фолклорен ансамбъл 
„Лимбора“, който е организатор 
и участник в този ежегоден народен 
фестивал. Всеки участник се стре-
меше да представи по интересен 
начин неповторимостта, уникал-
ността на своя флклор. „Нашите“ 
бяха 12-ти по ред, но не и по качест-

во на изпълнението. Представиха 
се с право хоро, което водещият на 
програмата преведе като „koleso” за 
да придобият присъстващите пред-
става за смисъла на танца. Освен на 
чешки език, с оглед на многоброй-
ните туристи, изпълненията бяха 
обявявани и на английски език. 
След като всички участници изпъл-
ниха елементи от програмата си, 
дойде ред на двойките, демонстри-
ращи костюмите. Те дефилираха 
на сцената, а водещите обясняваха 
най-съществените особености от 
националните им носии.

Програмата на фестивала продъл-
жи на следващия ден, 25 май, с гала 
концерт в красивата сграда „Divadlo 
na Vinohradech”. В продължение на 
три часа и половина на сцената ожи-
вяха мелодии и ритми от различни 
краища на Европа, та дори и от да-
лечните Мексико и Куба. Българска-
та група „Лира“ изпълни две хора 
– право и дайчово. На фона на про-
фесионалните състави, учениците 
от Българското училище внесоха 
детска свежест и непринуденост 
на изпълнението, обич и уважение 
към народния танц. На финала на 
концерта всички участници се сбо-
гуваха с публиката чрез 20 секундно 
представяне на сцената.

„Прага – сърцето на народите“ 
е фестивал на срещи и приятелство 
между разнообразни култури и до-
казва, че хората могат да са обедине-
ни дори в различията си. 

За десети пореден път затуптя
„сърцето на народите“

ОТ 21 ДО 25 МАЙ ПРАГА ОТНОВО 
БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОД-
НИЯ ФЕСТИВАЛ НА НАРОДИТЕ, 
НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА 
И ЕТНОСИТЕ „ПРАГА – СЪРЦЕТО НА 
НАРОДИТЕ“. ФЕСТИВАЛЪТ Е СЪЗ-
ДАДЕН ОТ СЛОВАШКОТО ФОЛ-
КЛОРНО СДРУЖЕНИЕ „ЛИМБОРА“, 
ЧИИТО АРТИСТИЧНИ РЪКОВО-
ДИТЕЛИ СА МАРИЯ И ЯРОСЛАВ 
МИНЬОВИ. СЕМЕЙСТВОТО ЖИВЕЕ 
В ПРАГА И ПРЕДСТАВЯ СЛОВАШ-
КАТА НАРОДНА КУЛТУРА, БИТ 
И ТРАДИЦИИ. ОРГАНИЗАТОРИТЕ 
БЯХА ПОДГОТВИЛИ ИНТЕРЕСНА 
ПРОГРАМА, В КОЯТО ОСОБЕНО АТ-
РАКТИВЕН Е ФОЛКЛОРНИЯТ МАРА-
ТОН НА СТАРОМЕСТКИЯ ПЛОЩАД, 
СЪСТОЯЛ СЕ НА 24 МАЙ.
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