
8 Роден глас

„Бъдете преблагословени, 
о вий, Методий и Кирил,...“ 
На 22 май десетки българи се събраха в Огледалната зала на Българското посолство в Прага, за да бъдат 
заедно на празника, организиран от дипломатическата ни мисия в чешката столица в сътрудничество с 
Българския културен институт. Специално за Деня на българската просвета и култура и на славянската пис-
меност в Прага бе поканен хор „Славянски звуци“ с диригент Милен Иванов. 
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Текст: Ирина Морева | Снимки: „Роден глас“

Емоционално начало на 
тържеството постави 
обичания от всички бъл-
гари „Химн на Кирил и 
Методий“, който изправи 

залата на крака и беше трудно да се 
разбере към кого се обръща дири-
гентът, защото много присъстващи 
спонтанно се присъединиха към про-
фесионалните изпълнители от хора. 
Последва слово на господин Лъчезар 
Петков, извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Чешката република, който сподели, 
че за него е чест и удоволствие да 
поздрави присъстващите с най-свет-

лия български празник. Посланик 
Петков се обърна специално към 
дейците на образованието, за да им 
благодари, че учат децата ни на бъл-
гарски език, към дейците на култура-
та и изкуството. 

Концертът продължи с химна „О, 
будители народни“, последваха цър-
ковнославянски песнопения. Оказа 
се, че репертоарът на хора е много 
богат и включва средновековна му-
зика, вокални пиеси от епохата на 
Романтизма, Класицизма, Барока и 
Ренесанса, класически хорови твор-
би, възрожденски песни, фолклорни 
изпълнения, съвременна музика. Го-

ляма част от хористите са преминали 
през школата на детския хор „Бодра 
смяна“, детския хор на БНР, акаде-
мичния хор „Ангел Манолов“, а ня-
кои хористи са студенти във висши 
музикални и театрални академии. 
„Славянски звуци“ е носител на мно-
жество национални и международни 
награди (Гърция, Холандия, Маке-
дония, Турция, Испания, Молдова). 
Концертът беше истински подарък 
за нас, българите, а и за присъства-
щите чешки приятели на България. 

Израз на дълбоката почит към 
славянските първоучители и прево-
дачи на светите книги е и студент-

Хор „Славянски звуци“ под диригентството на Милен Иванов
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ският конкурс за превод. Според 
д-р Гинка Бакърджиева, инициатор 
на проявата, стремежът е чрез тази 
изява да бъдат приобщени младите 
хора към преводаческото изкуство, 
да бъде чут гласът на съвременни 
български поети и писатели, които са 
шанс за всяка литература. Тазгодиш-
ният конкурс се провежда за втори 
път и в него отново се включиха три 
чешки университета, в които се изу-
чава български език. И тъй като една 
кауза е успешна само, ако има съ-
мишленици, д-р Бакърджиева изказа 
благодарност за сътрудничеството 
на колегите си: д-р М. Черни от Кар-
ловия университет, д-р Е. Крейчова 
от Масариковия университет, маг. 
С. Велева от Университета в Парду-
бице; на БКИ за осигурените награ-
ди; на г-жа М. Захариева от сдруже-
ние „Възраждане“ за готовността 
да бъдат публикувани отличените 
преводи на страниците на сп. „Бъл-
гари“, както и на Българското по-
солство за гостоприемството. 

За превод бяха предложени стихо-
творението на Г. Рупчев (1957-2001) 
„Чувство за бавно 
изчезване“ от сти-
хосбирката „Смяна 
на нощната стража“ 
(1986) и разказът на 
Г. Господинов (1968) 
„Бог на имената“ от 
най-новия му сбор-
ник „И всичко стана 
луна“ (2013).

Защо са избрани 
точно тези автори? 
– може би ще се за-
питате. Ето какво 
отговаря д-р Гинка 
Бакърджиева: „Във 
всяка литерату-
ра има повече или 
по-малко видими и 
невидими автори. Ако Георги Госпо-
динов е сред съвременните автори, 
които са различими не само в бъл-
гарското, но и в чешкото литератур-
но пространство благодарение на 
преводите на И. Сръбкова, О. Заяц 
и Я. Георгиевова, то поезията на Ге-
орги Рупчев се представя за първи 
път на чешки език. Ако непременно 
трябва да търсим чекмедже в скрина 
на българската литература, то място-

то, което обикновено се отрежда на 
Г. Господинов, е сред постмодернис-
тите. Търсейки някакво определение 
за Рупчев, като най-подходящо ми 
се струва това на Миглена Никол-
чина: „забутаното поколение“ на 80-
те години. Забутано, защото остана 
встрани от баналния марш на офи-
циозната литература и изтласкано 
от маргиналиите. Отнасянето към 
литературни кръгове или поколения 
заради литературоведската матрица 
обаче е най-малкото условно. Онова, 
което сближава Господинов и Руп-
чев, независимо от творческата им 
уникалност, е, че са средищни фигу-
ри в съвременната поезия и проза. 
Защото се докосват до болезнените 
средоточия, в които живее модер-
ният човек. С чувството за бавно 
изчезване, за накърненото човешко 
битие, което все търси своята ця-
лост, с осъзнаването на собствената 
неприспособимост… Спирам дотук, 
защото според лудия градинар от 
„Естествен роман“ безразборното 
плодене на думи и имена е довело не-
щата до ръба на Апокалипсиса“. 

И така – в тазгодишния конкурс 
за млади преводачи участват 15 чу-
десни момичета, които събират сме-
лост да се впуснат в приключението 
на превода: 

- Седем от Карловия универси-
тет: Яна Хезинова, Юлия Хезинова, 
Каролина Юракова, Цанка Павлова, 
Мариана Новотна, Никола Футейова, 
Маркета Краевска

- Три от Масариковия универ-

ситет: Марцела Зарубова, Вероника 
Флодрова, Андреа Йорданова

- Пет от Университета в Пардуби-
це: Зузана Покорна, Михаела Шми-
дова, Катержина Хлебецова, Верони-
ка Холикова, Елишка Ванчурова.

Някои от участниците са предло-
жили преводи и в двете състезателни 
категории, така че са се получили 10 
преводни варианта на стихотворени-
ето на Г. Рупчев и 7 – за разказа на 
Г. Господинов. Всеки от тях е обсъден 
от 5-членното жури, за да се оформи 
окончателната класация: 

Поезия
Марцела Зарубова (МУ) 
Цанка Павлова (КУ)
Мариана Новотна (КУ)

Проза
Маркета Краевска (КУ)
Андреа Йорданова (МУ)
Юлия Хезинова (КУ)

Най-добрите млади преводачи 
получиха наградите си лично от бъл-
гарския посланик Лъчезар Петков 

– сборници на Г. Госпо-
динов „И всичко стана 
луна“ и на Г. Рупчев 
„Инстинкт за непри-
способимост“, както и 
статуетка, изработена 
от Любомир Иванов в 
ателие „Акцент“.

Празникът завър-
ши с още едно въл-
нуващо събитие – по 
традиция, по повод 
Деня на българската 
просвета и култура и 
на славянската писме-
ност Министерството 
на културата връчва 
отличия на именити 
творци и дейци на из-

куството, както и на чуждестранни 
граждани, които с дейността си имат 
значим принос за разпространение 
и популяризирането на българска-
та култура и изкуство зад граница. 
Тази година с грамота за развитие 
на българо-чешкото струдничество 
бе отличен господин Петър Ива-
нов, директор на фестивала „Праж-
ка архитектурна седмица“ (Prague 
architecture week).   ◆

Петър Иванов и посланик Лъчезар Петков


