
10 Роден глас

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“ и инж. Георги Георгиев
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Жив е българският духЖив е българският дух

На 20 октомври, в културен дом „Рубин“, гр. Бърно, се проведе шестнайсетият по ред Семинар за българ-
ски народни танци, организиран от гражданско сдружение „Пирин“. Десетки наши сънародници, както и 
приятелите им от различни националности, се хванаха ръка за ръка, покорени от красотата на българския 
фолклор. Събитието бе осъществено с финансовата подкрепа на Южноморавска област, а организаторите 
вложиха много талант, енергия, желание – и едва ли съжаляват – защото инициативата бе реализирана 
на високо професионално ниво, доставяйки неподправена радост на всички присъстващи.

Денят, посветен на бъл-
гарския фолклор и него-
вото представяне пред 
бърненската общест-
веност, протече в две 

части  – от 10 до 15 часа се проведе 
споменатият вече семинар, послед-
ва дегустация на традиционни бъл-
гарски ястия, а вечерта от 19 часа 
се състоя тържественият концерт, с 
участието на ансамбъл „Пирин“ от 
Бърно, ансамбъл „Пендари“ от Ви-
ена“, хор „Гласове от България“ от 
Прага, детски състав „Китка“ към 
българското неделно училище в Бър-
но и Клуб за танци „Фламинго етно“, 
гр. Бяла. За доброто настроение и 
кръшните танци на публиката се по-
грижи оркестър от Ямбол.

Съставът за български народни 
танци „Пирин“ възниква спонтанно 
през 2001 г., когато група млади хора с 
интерес към българския фолклор, ре-
шават да възродят българския състав, 
съществувал в Бърно през 50-те и 60-
те години на миналия век. Членове на 

състава са не само българи и потомци 
на смесени бракове, но и чехи и слова-
ци, които проявяват огромен интерес 
към българската култура и фолклор. 
От пролетта на 2002 танцовият със-
тав съществува под формата на граж-
данско сдружение. Името си взима 
от една от най-известните български 
планини – Пирин, за която се вярва-
ло, че е дом на славянския бог на гръ-
мотевиците Перун. Репертоарът на 
състава съдържа главно автентични 
народни танци, които са популярни 
из цяла България. За времето на свое-
то съществуване „Пирин“ се налага 
на бърненската и националната сцена 
като солиден състав с живописни тан-
цови прояви. Доказателство за това са 
многобройните изяви на културни 
събития в цяла Чехия и в много евро-
пейски страни. 

Ръководител на ансамбъла е инж. 
Георги Георгиев, който в деня на Се-
минара беше почти неуловим – тича-
ше, носеше костюми, организираше, 
съветваше – и всичко това със завид-

на енергия. Успяхме да си поговорим 
съвсем за кратко, колкото да му кажа, 
че съм много доволна и да му споде-
ля, че се срещам със сънародниците 
си в Бърно с огромно удоволствие. 
Защото са всички заедно, подкрепят 
се, радват се и се гордеят взаимно с 
успехите си. Защото в този град пул-
сира живият, пълнокръвен българ-
ски дух, за което голям принос има 
и ансамбъл „Пирин“ със своята неу-
морна дейност. 

За съжаление, не успях да прис-
тигна навреме за Семинара по бъл-
гарски народни танци, мога да раз-
читам само на спомените си от 2007 
г., ако не се лъжа, когато присъствах 
на него заедно с вокално-танцова 
група „Лира“ към Българското учи-
лище в Прага. Сигурна съм, че нищо 
не се е променило в тази трудна за 
описване атмосфера  – по нашенски 
топла и, в същото време, обогатена с 
присъствието на млади хора от други 
националности. Затова пък съпре-
живях невероятния концерт, дело на 



11брой 5/2018

О
ГН

И
Щ

А
 Н

А
 БЪ

Л
ГА

РЩ
И

Н
АТА

усмихнати, талантливи и жизне-
радостни наши сънародници. 

Първи на сцената излязоха 
домакините от „Пирин“, а тях-
ното изпълнение бе посрещнато 
с бурни аплодисменти и нескри-
вана обич от страна на публика-
та. Радост и умиление предизви-
ка появата на децата от състав 
„Китка“ към неделното учили-
ще „Св. св. Кирил и Методий“ 
в Бърно. Видно за всички бе, 
че техният ръководител Георги 
Жилев и директорът на учили-
щето, г-жа Галя Георгиева, са ус-
пели в най-важното – да запалят 
пламъчето на обичта към бъл-
гарското у своите възпитаници. 
Стихчета за Родината, родния 
език, родния край и Левски, пе-
снички и народни танци – бога-
тата програма възпламени пуб-
ликата и децата бяха изпратени 
със заслужени ръкопляскания. 
Интересна бе реакцията на зри-
телите по време на изпълненията 
на хор „Гласове от България“  – 
впечатляваща тишина, ненару-
шавана даже и от най-малки-
те  – сякаш никой не искаше да 
прекъсне красивите изпълнения 
на популярните народни песни, 
представени в обработен вари-
ант на едни от най-известните 
български композитори. После, 
изведнъж… възторжени апло-
дисменти! Явно и този път ди-
ригентът на хора, Радосвета Ко-
стова, бе проявила безпогрешен 
усет и професионализъм. Всички 
горепредставени изпълнители 
отдавна са спечелили сърцето 
ми и аз, съвсем пристрастно, си 
признавам, че ги обичам, но в 
тази невероятна българска вечер 
душата ми се отвори и за нови 
любимци  – младите, красиви, 
талантливи и усмихнати учас-
тници от фолклорна група „Пен-
дари“, с ръководител Галя Миле-
ва. Създадена през пролетта на 
2013 от ентусиасти, запалени от 
идеята да популяризират бога-
тото наследство на българския 
фолклор и да дадат своя принос 
към културното разнообразие 
на австрийската столица, днес 
групата блести с невероятни но-

сии, вихрени танци, оригинал-
на хореография и сценография. 
Резултатът е наслада за очите на 
всички ценители на стойностно-
то изкуство, а за нас, българите, 
и сладостен балсам за душата. 
Няма как да пропусна и пред-
ставянето на част от танцьорите 
на Клуба по танци „Фламинго 
етно“, гр. Бяла, Русенско, с ръ-
ководител Ивелина Ангелова. 
Те представиха интерпретации 
върху Копаница, Северняшки 
танц, Петрунино хоро и Шоп-
ски танц. В предварителния ни 
разговор Ивелина Ангелова спо-
дели, че Клубът има много учас-
тия на фестивали в чужбина и ги 
предпочитат, защото нашите съ-
народници зад граница жадуват 
да видят българското.

След края на концерта дой-
де ред на музикантите от Ямбол 
и на…публиката, защото какво 
е български празник без общо 
хоро, на което хората се събират, 
не за да покажат майсторлъка 
си в танците, а, за да са заедно – 
ръка за ръка в общата си обич 
към всичко българско. А то на-
шенското веселие няма как да 
мине и без хубаво вино и вкусни 
родни ястия, които се предлага-
ха на съвсем нормални цени във 
фоайето на Културния дом. 

За накрая, ще оставя едно 
свое, така да се каже, обобща-
ващо наблюдение  – това за ця-
лостната атмосфера  – неспирни 
възторжени възгласи за всички, 
непринудени разговори между 
стари приятели и нови познати – 
разтворила се душата българска 
и иска още и още… 

И когато, посред нощ, пъту-
вахме обратно за Прага и споде-
ляхме преживяното, в сърцето 
ми се загнезди убеждението  – 
няма как да загине национална-
та ни идентичност, докато има 
хора като инж. Георги Георгиев 
и вдъхновените му съмишле-
ници от ансамбъл „Пирин“, гр. 
Бърно, докато има наши съна-
родници, които, макар и живее-
щи в чужбина, поддържат живо 
пламъчето в огнищата на бъл-
гарския дух!  ◆

Хор „Гласове от България“ – 
красиви изпълнения и заслужени ръкопляскания
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към Българското сдружение в Бърно

Клуб за танци „Фламинго етно“ на гости на българите в Бърно

XVI семинар за български народни танци

Фолклорна група „Пендари“ си спечели нови почитатели


