
6 Роден глас

Мечта за песен
Ако перифразирам Емили Дикинсън, която казва, че „За да направиш поляна ти трябва пчела, дете-
лина, и една мечта голяма. Но и мечтата само стига, пчели и детелина, ако няма“, то бих казала, че за 
да направиш песен, ти трябва хор(а) и място, и една мечта – много, ама много голяма, защото често 
условия никакви няма. Убедена съм, че осъществяването на нещо толкова голямо като мечтата за хор, 
е сбор от индивидуалните мечти на много отделни хора за песен. 

Текст: Милка Кралчева | Снимки: „Роден глас“
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И ето че на 7 юли, в 
Дома на национални-
те малцинства в Пра-
га присъствахме на 
уникален по рода си 

концерт, отбелязващ закриването 
на първия музикален сезон на хор 
„Гласове от България“; събитие, така 
наситено с емоции, че за мен бе ра-
дост да присъствам на сбъдването на 
мечтите на толкова много души: на 
хористите – да пеят в български хор 
български песни, макар и в чужбина, 
на диригента Радосвета Костова – да 
се занимава със своята професия и 
страст – Музиката, на БКПО – да спо-
мага за осъществяването на родолю-
биви културни проекти като този, и 
на нас – публиката – да слушаме в за-

хлас и умиление уникално красивите 
български песни.

За четвъртия концерт на пър-
вия по рода си хор на българите на 
територията на Чешката република 
(„прощъпулникът“ бе на 18 май в 
Библиотеката на Българската кул-
турно-просветна организация на 
ул. „Америцка“, гостоприемно дала 
подслон на хористите за седмичните 
репетиции, последва изява в Микул-
чице на 23 май, а след това по покана 
на свещеник Рудолф Валента (Rudolf 
Valenta) – в катедралата „Хусов сбор“ 
(Husův sbor) в Збраслав (Zbraslav) на 
5 юли) разбрахме от отправената по-
кана и един красив, оформен с много 
естетика плакат, изработен от Еми-
лиян Димов, ученик в БСОУ „Д-р 

Петър Берон“ и син на хористката 
Кремена Димова, под ръководство-
то на Сашо Илиев, негов учител и 
също хорист. На самия концерт бяха 
раздадени диплянки, в които на бъл-
гарски и чешки език се разказваше 
накратко историята на създаването 
на хора, представено бе и съдържа-
нието на програмата. Кратък филм за 
красотата на българските манастири 
ни предразположи към репертоара 
от народни песни в обработки от 
български композитори и източно-
православни песнопения.

Когато на сцената се появиха 
вокалистите и г-жа Костова, която 
представи своя хор, както и всяка от 
изпълнените песни (автор, история 
на създаването) и ни потопиха в рит-
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мите на Родината, ни беше трудно да повяр-
ваме, че хорът е само на... 5 месеца!!! Защото 
дори за непрофесионалист е ясно, че за да 
достигнеш до такава хармония в звученето, 
до „изтръгването“ на такъв звук от гърлата 
на хора, имащи огромно желание, но никога 
непяли в хор, да успееш да направиш песни-
те на 4 гласа, при положение, че хористите 
са само десетина, и да постигнеш професио-
нално държание и присъствие на сцената, и 
всичко това за 5 месеца, с една репетиция сед-
мично, се иска да си невероятен, ама направо 
железен професионалист! Какъвто очевидно 
е Радосвета Костова, която освен, че събира, 
репетира и вдъхновява хора, оформя и не-
говия творчески облик чрез музикалния ре-
пертоар, който включва: всенародния химн 
„Върви, народе възродени“, родопския бисер 
„Вечеряй, Радо“, елегичната „Хубава си, моя 
горо“, международно признатата „Полегна-
ла е Тодора“ на Филип Кутев и колоритната 
„Що ми е мило и драго“ на Петко Стайнов, 
както и църковните „Тебе поем“ на Добри 
Христов, „Отче наш“ и „Многая лета“. Виден 
е стремежът да се представи българската и 
православна музикална съкровищница чрез 
най-добрите й образци.

За изпълнението няма да говоря. Ще кажа 
само, че то бе толкова вдъхновено и така про-
никна в сърцата ни, че мнозина ръкопляскаха, 
станаха на крака и... плакаха. Плакаха от ра-
дост и щастие, че вече има с какво да нахра-
ним в чужбина и душата си, не само гърлата 
си. И че вероятно вече е настъпил мигът, ко-
гато емигрантът в Чехия е осъзнал, че има не-
обходимост не само да присъства на културни 
събития на роден език, но и да твори такива, 
да изгражда ценности, да поддържа своя дух 
и този на общността и издигайки своя глас, да 
изяви красотата на българските гласове, зву-
чащи в хармония и СъГласие!

Поздравленията след концерта бяха по-
вече от многобройни. Емоционални бяха 
думите на Председателя на Пражкия клуб и 
на БКПО в Чехия – Кирил Беровски и на се-
кретаря на Българския клуб в Прага – Ната-
лия Калайджиева, които се бяха погрижили 
за цветя за хористите и диригента и за чаша 
българско вино след концерта, когато раз-
вълнувани зрители и изпълнители обсъжда-
ха събитието и живота на общността.

P.S. Не съм пророк, но помнете ми думата 
– този хор със всяка своя следваща изява като 
лавина ще привлече нови членове и почита-
тели, ще даде не един повод да се гордеем, че 
сме българи в Чехия! А след това – убедена 
съм, идеята ще бъде възприета и от други ор-
ганизирани българи по света. Дано!  ◆

Цветя за диригента от г-н Кирил Беровски

Публиката: с внимание към красотата на българските гласове

В катедралата „Хусов сбор“, Збраслав


