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Текст: Моника Илиева | Снимки: „Роден глас”

Разноцветни костюми, завладяващи ритми, 
зрелищен спектакъл – това е „Прага - сърцето 
на народите“. От 24 до 30 май се проведе пет-
найсетото издание на фолкорния фестивал, 
организиран от словашкото сдружение „Лим-
бора“ в сътрудничество с Кметството на град 
Прага и Министерството на културата на Чехия.

Фестивалът обединява съвмест-
ните усилия на всички на-
родни малцинства и етноси, 

живеещи на територията на Чешката 
република и същевременно е един-
ствената по рода си и по размерите си 
подобна мултикултурна и мултиет-
ническа акция в Чехия. Целта на този 
проект е да донесе радост на всички 
любители на фолклора, без значение 
на техните умения, да ги обогати чрез 
запознаване с традициите на другите 
народи, да припомни какво невероят-
но богатство е народното творчество.

И тази година организаторите се 
бяха подготвили с пъстра и разно-
образна програма, която включваше 
няколко сцени и няколко тематични 
кръга: „Хармония на контрастите“, 
„Светът на дъгата“, „Фолклорен ма-
ратон“, „Училище по музика и танци“, 
където участниците могат да научат 
нови танцови стъпки, песни или да се 
опитат да свирят на музикален инстру-
мент. Представени бяха и програми, 
посветени на държавите от така наре-
чената Вишеградска четворка, както и 
дефиле на народните костюми, излож-
ба на традиционни предмети на бита, 

изработени от дърво, глина и метал.
Фестивалът започна на 24 май на 

сцената на Staroměstské náměstí, на 25 
май се състоя традиционният поход 
на участниците, наречен „Дефиле на 
красотата“, а в ранния следобед на 26 
май имаше певчески изпълнения в 
църквата „Nejsv. Salvátora“. По тради-
ция, перлата на Фестивала е галакон-
цертът на сцената на театър Vinohrady, 
който се състоя вечерта на 26 май.

 Участник от България беше детски-
ят фолклорен ансамбъл „Зора“ от град 
Дупница. Българите, присъстващи на 
25 май на Staroměstské náměstí, очакваха 
с нетърпение появата на българчета-
та, но още преди да видят развяващия 
се роден флаг, чуха българския химн. 
Децата се приближаваха към площада, 
пеейки „Мила родино...“. Фолклорният 
състав е избран за участие във Фестива-
ла от Пражкото кметство, като идеята на 
организаторите е била да дадат възмож-
ност на деца, живеещи извън столицата 
ни София да посетят подобно събитие, 
да опознаят чуждите култури, да раз-
гледат забележителностите на Прага. 

 Танцов състав „Зора“ към чи-
талище „Зора“, град Дупница e саз-

даден през 2002 година. Художест-
вен ръководител и хореограф от 
2006 година е Дилиана Кацарска. 

В състава танцуват деца на възраст 
oт 4 до 18 години, разделени в различни 
групи, които грабват сърцата на пуб-
ликата с българските ритми, неповто-
римата музика и колоритните костю-
ми. Децата от състав „Зора“ участват в 
различни фестивали, организирани в 
България, печелят и награди: през про-
летта на 2008 година, с участието си в 
„Софийска пролет“ завоюват медал и 
грамота, същата година на фестивала 
„Слънце иде“ в с. Дрен - трето място, на 
националния събор „Струма пее“ в с. 
Невестино печелят първо място и спе-
циалната награда „Кадин мост“ и още 
много други. В Прага съставът също 
се представи успешно, изпълнявай-
ки песни и танци от Пиринския край. 

Всяко издание на фестивала „Прага – 
сърцето на народите“ е доказателство, че 
музиката, песента и танцът са универса-
лен език за разбирателство между хора-
та, че изкуството носи радост и стопява 
етническите различия, а участниците си 
тръгват обогатени и отнасят у дома си 
уважение към чуждите култури.  ◆
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