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Красив, вълнуващ, завладяващ, български – това са първите определения, които ми хрумват, връщайки 
се в спомените си към току-що отминалия Коледен концерт на хор „Гласове от България“ към Българския 
културно-просветен клуб, гр. Прага. Културното събитие се състоя на 20 декември в готическата църква 
„Св. Стефан“ (gotický kostel svatého Štěpána) в чешката столица, а диригентът на хора, г-жа Радосвета Ко-
стова, бе подготвила нов репертоар, в съзвучие с настъпващите светли празници. 

Красивата стара църква, 
построена по времето 
на Карел IV, бе най-ес-
тественото място за по-
добен концерт, посве-

тен на вярата, надеждата и доброто. 
Дървените пейки подканяха посе-
тителя да поседне и да се вглъби, 
въпреки студеното време навън, а 
и вътре – в храма. Пространството 

на църквата е огромно, местата за 
сядане много. За кратко време оба-
че те се запълниха от публиката, 
която тихо чакаше да започне кон-
церта. Поогледах се да видя кои са 
гостите – нали съм си любопитна, 
пък и работата ми изисква да съм 
наблюдателна и осведомена. Сред 
тях забелязах вече утвърдените 
почитатели на хор „Гласове от Бъл-
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гария“, много наши сънародници, 
някои от които присъстват за пръв 
път, чешки приятели-любители на 
музиката, представители на чешки 
сдружения, дори част от състава, 
включително диригента, на един 
руски хор.

След миг светлини огряха досега 
тъмната част около олтара, а изпъл-
нилите застанаха пред своите почи-
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татели. Заедно с тяхното „Отче наш“ 
и ние повярвахме, че човек може да 
носи вярата си навсякъде по све-
та. Последва триптихът „Бъдник“ 
(„Стани нине, домакине“; „Тръгна-
ла е Божа майка“; „Ний сме чуле и 
разбрале“), обработка на Ив. Въл-
чев. Като ангелска музика прозвуча 
изпълнението на квартет-флейти, 
в състав: Мария Клишова, Наталия 
Павичевичова, Анешка Бенчова, 
Магда Екснерова, които изпълниха 
„Арабеска“ от Клод Дебюси. 

Във втората част на концерта хор 
„Гласове от България“ изпълни „Тебе 
поем“, „Малка мома двори мете“, 
обработка Ф. Кутев, а гласовете на 
солистките Кремена Димова и Мо-
ника Илиева звънтяха под високия 
купол, чисти и красиви. Народната 
песен от Средна Западна България 
„Ми идемо преко поля“ внесе игри-
во настроение и разкри красотата и 
разнообразието на родния фолклор. 
Като контрапункт прозвуча „Хубава 
си, моя горо“, в която изпълнители-
те вложиха много любов и ностал-
гия по родната земя. 

Друга гледна точка – тази вър-
ху по-модерната българска музи-
ка – представи Елис Яханаджиян, 
която изпълни „Мотиви за соло на 
контрабас“ от Емил Табаков. Напъл-
но в духа на празника бе песента 
„Тиха нощ“, изпълнена от „Гласове 
от България“ на „родния“ й език – 
немския, на български и на чешки 
език. В запазена марка на хора вече 
се превърна „Многая лета“, с която 
завършват своите концерти, а ние, 
слушателите, макар и да не чувахме 
камбаните на „Александър Нев-
ски“, се почувствахме окрилени и си 
тръгнахме с празнично настроение.

Наблюдавам и обичам „Гласо-
ве от България“ още от първия им 
концерт и не мога да се въздържа 
да не споделя колко радост ми но-
сят – не само защото крепят само-
чувствието ми на българка, не само 
защото г-жа Костова е истински 
професионалист и влага душата си 
в този хор, но и защото всички из-
пълнители сътвориха силен колек-
тив, обединен от любовта към бъл-
гарската песен и България. 

На многая лета! ◆

Публиката очаква с нетърпение Коледния концерт

Елис Яханаджиян представи модерната българска музика

Квартет-флейти от музикалното училище „Илия Хурник“
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