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Вечер, посветена на 
балканските ритми и текстове

Всички, интересуващи се от балканска ли-
тература и музика, имаха възможност да 
посетят празненството, организирано от 
сдружение „Българска беседа“ в Прага. Съ-
битието се състоя в първата неделя на ме-
сец ноември в литературното кафене на ул. 
„Řetězová“, а посетителите бяха привлече-
ни от желанието си да послушат балкански 
ритми и да чуят текстове от албански, бъл-
гарски, хърватски и сръбски автори.

П
О

Д
 Д

РУ
Г 

Ъ
ГЪ

Л

Помещението бавно се 
запълни с публика от 
различен произход – 
звучеше ту българска, 
ту чешка, ту англий-

ска реч, и скоро Мариана Новотна, 
председател на сдружение „Българска 
беседа“, поздрави гостите с „добре 
дошли“. Преди да се подготви за из-
пълнение първата група, „Мамапапа 
банда“, Яна Георгиевова, студентка по 
българистика в Карловия универси-
тет в Прага, прочете първото стихо-
творение на вечерта. В програмата на 
събитието музикалните изпълнения 
се редуваха с представяне на стихо-
творение или къс разказ на някоя от 
балканските литератури. Яна Георги-
евова прочете и произведение от то-
ку-що излезлия сборник с българска 

диаболична проза „Полунощни исто-
рии“ (Půlnoční historky). Върху него са 
работили, както опитни преводачи, 
така и начинаещи чешки българис-
ти, за които тази книга е своеобразен 
творчески дебют. Изпълненията на 
литературните творби бяха на чешки 
език, а ако някой искаше да прочете 
повече, да научи повече, по масите 
бяха подредени листове с текстове на 
различни балкански автори и някол-
ко книги със същата тематика.

Първа излезе на сцената групата 
„Мамапапа банда“, чиито представи-
тели са от смесен словашко-унгарско-
сръбско-чешки произход. Тяхната му-
зика съчетава балкански фолклорни 
теми с по-модерни ритми. Алтерна-
тивният звук на групата е още по-осо-
бен заради специалния, „музикален“ 

корен, върху който свири един от ар-
тистите. Около десет часа вечерта се 
представи музикалното трио „Плаги-
ро“, наименувано по първите букви от 
имената на неговите представители: 
ПЛАмен Ангелов, ГИгуша Анчадаба-
дзе и РОсен Михайлов. 

Изпълнението и на двете групи 
беше съпроводено от възторжено 
пригласяне от страна на публиката, 
особено, когато прозвуча популяр-
ната и обичана песен „Йовано, Йо-
ванке“. В по-късните часове, мнозина 
скочиха и да танцуват, заразени от го-
рещия балкански темперамент.

Програмата на вечерта завърши 
малко след полунощ, но някои ос-
танаха и по-дълго, увлечени в при-
ятелски разговори или просто, за да 
се забавляват.  ◆

Музикално трио „Плагиро“В романтичната обстановка на литературното кафене

Мариана Новотна, председател на „Българска беседа“


