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Текст: Радост Веселинова, по материали на Българското посолство в Прага| Снимки: „Роден глас”

И двете музикантки са постиг-
нали много в усъвършенства-
нето на инструмента, на който 

свирят, гастролират по света и радват 
многобройните си почитатели, оче-
видно имат свои поклоници и в Чехия, 
защото след края на концерта редица-
та с желаещи да ги поздравят и да им 
подарят цветя беше внушаващо дълга. 
Със сигурност в мое лице си спечелиха 
още един верен почитател. Кои са те?

Ели Георгиева-Милкова е роде-
на в Бургас, където започва да свири 
първоначално в Музикална школа, а 
по-късно продължава образованието 
си в Музикална гимназия. Още като 
гимназистка свири с Бургаската фил-
хармония – Концерт от Д. Кабалевски 
и Концерт за цигулка и оркестър N: 
5 A dur от В. А. Моцарт. Заема първо 
място в няколко национални конкур-
са. В периода 1981-1985 г. учи в класа 
на проф. Петър Христосков, дипло-
мира се с пълно отличие, през 1985 г., 
в София, получава награда на Конкур-
са за цигулка „Виенявски”. Впослед-
ствие завършва майсторския клас по 
цигулка на проф. Владимир Аврамов 

и по квартет на проф. Димо Димов. 
От 1988 г. живее в Германия. Била 

е солист на Филхармонията в Йена, 
където жъне големи успехи с Кон-
церт за цигулка N: 1 fis-moll от Вие-
нявски. Представила е целият цикъл 
от 10 цигулкови сонати на Бетовен. 
Концертира в България, Германия, 
Франция, Италия, а вече и в Чехия. 

Силвия Георгиева започва да сви-
ри на пиано на петгодишна възраст 
при Анна Балашева – ученичка на 
Панчо Владигеров. Завършва Музи-
калното училище като най-добрата 
пианистка на випуска, а по време на 
следването си в Софийската консер-
ватория добавя и специалност орган.
През 1986 г. продължава специал-
ността си в класа на проф. Ройзман в 
Московската консерватория, а след-
ващите години учи камерна музика в 
майсторския клас на проф. Божинова.

Живее в Прага, където продължа-
ва да се образова – завършва с червена 
диплома Академията по музикални и 
танцови изкуства. Последна ученичка 
на легендарната чешка чембалистка 
проф. Ружичкова, а Гилдията я при-
ема като неин наследник. След 1989 

г. първа от младото поколение пред-
ставя чешката чембалова школа на 
международни фестивали и конкур-
си, през 2008 г. защитава докторска 
дисертация в Пражката академия 
по музикални и танцови изкуства. 

Репертоарът на Силвия Георгиева 
обхваща музика от пет века, през 1998-
2002 г. изпълнява цялото творчество 
за орган на Й. С. Бах, успешно концер-
тира в САЩ, България, Русия, Полша, 
Румъния, Германия, Чехия, Франция, 
Австрия, Швейцария и др. Прави за-
писи за Българското и Чешкото радио, 
Чешката телевизия, радио „FM Clasic”, 
Балкантон, Deutsches Radio, O. R. F., 
American National Public Radio. През 
1996 г. излиза неин диск в „Алфа Дел-
та Мадрид”, през 2000 г. записва заед-
нo с Чешката филхармония в Япония 
под диригентството на Кобаяши, а 
през 2007 г. прави световна премиера 
с четири диска със сонатите на И. А. 
Бенда за „Хармония Мунди”, високо 
оценени от международната критика. 

Впечатляващи биографии на впе-
чатляващи музикантки – бъдете все 
така успешни!  ◆

Български музикантки
жънат успехи по света

Неотдавна имах възможност за 
пръв път да чуя изпълнението на 
две музикантки-българки, които 
успешно се реализират в чужбина 
вече години наред, достойно пред-
ставящи не само себе си, но и бъл-
гарския си корен. Сигурна съм, че 
всеки присъствал на тържествения 
концерт на 22 април в Йерусалим-
ската синагога, е останал за дълго в 
плен на блестящото изпълнение на 
Силвия Георгиева и Ели Георгиева-
Милкова, както и на въздействието 
на подбрания от тях репертоар от 
класически творби. 
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