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Коледен концерт
С коледно настроение зареди присъстващите концертът на трио 
„Карагеоргиев“, организиран от Българското посолство и Българ-
ския културен институт в Прага. На 29 ноември Огледалната зала 
на Посолството ни бе запълнена до краен предел – представи-
тели на българската общност, бизнесмени, хора на изкуството, 
много чехи, съмишленици и почитатели на България се събраха 
да отбележат началото на Коледните празници.

Вечерта бе открита от гос-
пожа Горяна Ленкова, 
временно управляващ 
Българското посолство, 
която отбеляза, че през 

изминалата година българската общ-
ност чества няколко значими съби-
тия – 20 години от приемането на 
България за член на франкофонско-
то движение, 70 години от спасява-
нето на българските евреи през Вто-
рата световна война и 1150 години от 
Великоморавската мисия на светите 
братя Кирил и Методий – годишни-
на, която бе почетена с големи търже-
ства и значими прояви и от чешката 
държава. По традиция предколедни-
те седмици са време за равносметка 
на постигнатото, за благотворителни 
инициативи и готовност да се помог-
не на нуждаещите се. В този смисъл 
госпожа Ленкова акцентира специал-
но върху факта, че преди броени дни 
чешкото правителство е взело реше-
ние да се отпусне на България сумата 
от 1 млн. евро като помощ в усилията 
на нашата държава за справяне с бе-
жанската криза – наистина „протег-
ната ръка в тежък момент.“

Програмата на Коледния кон-
церт включваше имената на големи 

майстори: Антонин Дворжак, Астор 
Пиазола, Георги Златев-Черкин, Сер-
гей Рахманинов, Джакомо Пучини, 
Жорж Бизе, Камий Сен-Санс, а из-
пълнителите от трио „Карагеоргиев“ 
бяха млади, красиви, талантливи и 
атрактивни. Тримата музиканти са 
завършили Яначковата академия за 
музикални изкуства (JAMU) в Бърно 
и в момента развиват педагогическа 
дейност в Чешки Крумлов. Изнасят 
много концерти в Чехия и чужбина, в 
това число и в България. Съчетанието 
от цигулка, пиано, виолончело и пее-
не очевидно се хареса на публиката, 
която бурно аплодираше изпълне-
нията. Особено много овации събра 
младата Радка Карагеоргиева за ари-
ите й от оперите „Травиата“ и „Кар-
мен“ и макар че седях в зала с над 200 
души, изведнъж се пренесох в друго 
време. Времето на отдавна отминали-
те салони от 18 век, когато гостите се 
наслаждават на избрана музика в из-
ящна обстановка. Точно такава уют-
на, интимно-празнично атмосфера 
създадоха тези млади музиканти. 

Вечерта завърши с разговори и 
впечатления, споделени на чаша вино 
и с пожелания за топлота и обич през 
настъпващите празници.  ◆

цията на виетнамското малцинство. 
Интересен въпрос беше поставен в 
последвалата дискусия: Защо офици-
алните чешки медии не се интересуват 
от тази конференция, т.е. не се интере-
суват от проблемите на малцинствата? 
Нещо повече, на този въпрос много 
медии отговарят, че биха отразили 
само негативна новина. В крайна смет-
ка излиза, че държавните институции 
полагат усилия и грижи в процеса на 
интеграция на националните малцин-
ства (всяка година Пражкото кмет-
ство, Министерството на културата, 
Министерството на образованието 
отпускат дотации за развитието на 
културни и образователни дейности, 
за издаване на книги, списания и пр., 
чрез които малцинствата съхраняват 
традициите си, но и дават възмож-
ност на чешкото общество да научи 
повече за тях), в същото време обаче 
настроенията в това общество са меко 
казано нееднозначни, а понякога и 
определено негативни. 

Втората част на конференцията 
на тема: „Национални малцинства в 
Прага“ даде възможност за предста-
вяне на руското, украинското, нем-
ското, словашкото, виетнамското и 
белоруското малцинство, проследен 
беше историческият развой на тях-
ното присъствие на чешка терито-
рия, съвременната ситуация и да-
нните от последното преброяване на 
населението през 2011 г. 

Последният блок „Малцинства и 
земляци“ акцентира върху взаимни-
те връзки между чехите и различните 
национални малцинства. 

 XIII-ата среща на националните 
малцинства в Прага остави отворен 
въпроса за това дали общата нацио-
нална идентичност е достатъчна за 
принадлежността към определено 
национално малцинство. Отговорът 
може да бъде спорен, но при всички 
случаи ето един от възможните ва-
рианти: когато определена личност, 
живееща в чужбина, отделя от сво-
бодното си време, за да работи за по-
зитивното представяне на своя народ, 
неговата култура, език и традиции, то 
тя с право принадлежи към дадено на-
ционално малцинство. Много са обаче 
и тези, които просто живеят и работят 
в чуждата страна - те принадлежат ли 
към това национално малцинство?  ◆ 
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