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Текст: Лилия Николаева | Снимки: „Роден глас“

Рождественска светлинаРождественска светлина

На 9 декември, в църквата „Sv. Martin ve zdi“ в централната част на Прага се състоя съвместният Коледен 
концерт на хор „Гласове от България“ и руския хор „A prima vista“. Топлият и светъл готически храм създаде 
у публиката празнично настроение и я подготви да отвори душата си за красотата на музиката.

Строителството на тази 
малка, но много инте-
ресна църква започва 
през 1178 г., като юж-
ната й стена допира до 

охранителната стена на някогашно 
укрепление – оттам и нейното име. 
Историята й е интересна, и, безспор-
но, заслужава внимание, но не за нея 
искам да Ви разкажа сега. Храмът е 
действащ и до днес привлича вярва-
щите, но в същото време в него се ор-
ганизират и много концерти. 

Още с първата песен на наши-
те приятели от „A prima vista“, стана 
ясно, че това не е случайно – акусти-
ката на църквата беше прекрасна и 
наистина даваше възможност да се 
усети силата и красотата на певчески-
те гласове. Многолюдният руски хор 
вече имаше един съвместен концерт с 
нашите изпълнители, посветен на На-
ционалния празник на България. Тези 
общи представяния възникват по 
идея на Радосвета Костова и са част от 
проекта „Гласове от България и прия-
тели“. През годините бяхме свидетели 

на подобни приказни концерти и със 
словашкия и унгарския хор в чешката 
столица. По-голямата част от репер-
тоара, подбран от диригента Наталия 
Мразова в тази предпразнична вечер 
бе съобразен с тържествеността на 
мястото и момента. Преобладаваха 
руски народни песни, изпълнена бе и 
една украинска народна песен, а гла-
совете на нашите приятели мощно се 
разливаха в залата, подкрепени в края 
на всяко изпълнение от аплодисмен-
тите на публиката. Мислех си, че тя 
просто благоговее пред своите съна-
родници, но впоследствие зрителите 
още по-силно аплодираха „Гласове от 
България“, очевидно впечатлени от 
интересния репертоар. Диригентът на 
българския хор Радосвета Костова бе 
подбрала църковнославянски песни, 
както и традиционни български ко-
ледни песни. В родната традиция тези 
песни са същевременно благословия, 
защото носят със себе си надежда за 
здраве и вярата, че чрез словесното 
заклинание доброто ще се сбъдне. 
Предполагам, че не само аз ги възпри-

ех по този начин, докато слушах, при-
тихнала в храма.

След самостоятелните представя-
ния на двата хора, последваха общи 
изпълнения, които завършиха с 
„Тиха нощ“ – на немски, руски, бъл-
гарски и чешки език. Аплодисмен-
тите звучаха толкова дълго, че г-жа 
Костова даде знак на изпълнителите 
да изпеят още веднъж част от тази 
чудесна коледна песен. 

Удовлетворени от емоционалното 
преживяване, започнахме да се разоти-
ваме. Предстояха ни още три седмици 
– време, в което да преосмисляме, оп-
рощаваме, подаряваме и получаваме. 
Време, в което да мислим за топлината 
на родния дом, за срещите с близките, 
за мечтите от детството, които отново 
оживяват чрез усмивките на нашите 
деца. Общият концерт на „Гласове от 
България“ и „A prima vista“, оцветен в 
различни мелодии и интерпретации, 
донесе на всички нюанса на онова ко-
ледно настроение, което ни изпълва с 
мир и спокойствие и ни кара да откри-
ем светлината в самите себе си.  ◆


