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Скъпи читатели, 

Празниците вече тропат на вратата ни и аз с 

удоволствие Ви пожелавам много здраве, вяра 

и надежда. Защото всяка Нова година е начало 

на нови надежди, защото:

Човек е нов. И диша. И живее
с една надежда, че вълшебства има,
че бъдещето чака да го сбъднем
по-хубаво, по-истинско, по-леко.
Много такива вълшебства сътвориха за-

едно членовете и приятелите на регионалните 

сдружения на АБС в ЧР, събирайки се заедно в 

предколедните дни, за да напълнят душите си с 

приятни емоции, да зарадват децата и създадат 

неповторимата нашенска, родна атмосфера на 

чешка земя: Усти над Лабем, Кладно, Пилзен, 

Бърно и Прага – по-многобройни или в по-на-

мален състав, българите не пропуснаха общата 

забава в навечерието на светлите празници. 

Всяка от тях ще остане незабравима в спомени-

те на участниците – за мен такова преживяване 

безспорно е коледният концерт на хор „Гласове 

от България“ и унгарските им приятели от Mille 

Domi, накарали многобройната публика не само 

да се зареди с празнично настроение, но и да 

повярва в силата на песента и хармоничните 

човешки отношения. 

В духа на българските традиции протекоха 

тържествата в Българското училище в Прага и 

в неделното училище в Бърно, верни на миси-

ята си да пазят родното в сърцата и умовете на 

своите възпитаници. С изброяването ще спра 

дотук, защото този път събитията в нашето голя-

мо сдружение са наистина многобройни. Няма 

да пропусна обаче да Ви поканя на едно пъте-

шествие – чак до далечната Аржентина, където 

нашите сънародници пазят живо пламъчето на 

българския дух… и да Ви върна обратно при 

пражкото сдружение „Заедно“ и неговите инте-

ресни инициативи.

Никак не е случайно, че в обръщението си 

към Вас, скъпи читатели, споменах значението 

на вярата и надеждата в човешкия живот. Точ-

но благодарение на тях, и на таланта, упорития 

труд и любовта към музиката, младият ни съ-

народник Страхил Гайдарски сбъдва мечтите 

си – на него е посветена и централната статия 

в този брой. В рубриката „Талант и творчество“ 

ще намерите и разказ за вълнуващата среща с 

най-популярния наш писател в момента, Георги 

Господинов, ще научите повече за античното на-

следство на Пловдив. 

За отминалата XIV световна среща на бъл-

гарските медии Ви разказвам доста подробно, 

дано да имате достатъчно търпение, за да про-

чете за всичко по-интересно! Почитателите на 

Ани могат да се насладят на поредното й инте-

ресно интервю и да разберат четат ли българите 

днес; няма да бъдат разочаровани и ценителите 

на традициите ни с информацията за един непо-

пулярен, но много интересен празник. 

В този брой с удоволствие казвам „Добре 

дошли!“ на новия ни гост, писателя Красимир 

Бачков.

Приятно четене!

Камелия Илиева, главен редактор
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На 12 декември, в църквата sv. Jinřicha a sv. Kunhuty, намираща се в 
центъра на Прага, се състоя Коледен концерт на унгарския хор Mille 
Domi, с диригент Zsófi а Major, и техните приятели от хор „Гласове от 
България“, с диригент Радосвета Костова. Събитието бе под патро-
нажа на Унгарския културен институт в чешката столица и с орга-
низационната подкрепа на Българския културно-просветен клуб в 
Прага. Магическото очарование на готическия храм, чиито основи са 
положени през 1348 г., и топлината на красивите изпълнения бяха 
истинска Рождественска благословия за публиката. 

РРождественска ождественска 
благословия

Преди Коледа светът 
става по-приказен. 
Милиони хора бързат 
да купят подаръци за 
най-милите си, градо-

вете греят в светлина, приканваща 
всеки да се потопи в магията им. Оч-
акването на чудото, което предстои, 

е дълго, затова пък е хубаво и слад-
ко – предусещането, предвкусване-
то, топлината на празника, само по 
себе си, вече е празник за нас. Точно 
такъв приказен празник ни подари 
концертът на Mille Domi и „Гласове 
от България“. Не е чудно, че в студе-
ната зимна вечер и, въпреки мразо-

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“
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Vánoční 
požehnání

Text: Kameliya Ilieva

12. prosince se v kostele sv. Jindřicha 
a Konhuty v centru Prahy konal společný 
Adventní koncert maďarského sboru Mile 
Domi se sbormistryní Zsofií Major a bulhar-
ského sboru Hlasy Bulharska pod taktovkou 
Radosvety Kostovové. Akce se konala pod 
záštitou Maďarského kulturního institutu v 
České republice a Bulharského kulturně osvě-
tového klubu v Praze. Magické kouzlo gotic-
kého kostela, jehož základy byly položeny již 
v roce1348, a překrásné zpěvy sborů byly pro 
publikum skutečným vánočním požehnáním.

Před Vánoci se svět stává pohádkovějším. 
Čekání na zázrak, který se má stát, je sice 
dlouhé, ale už samotné předjímání tepla a 
světla slavnosti je samo o sobě slavnost. Právě 
takový pohádkový večer nám daroval koncert 
sborů Mille Domi a Hlasů Bulharska. Nebylo 
překvapením, že za studeného zimního ve-
čera nezbylo v mrazivém starobylém kostele 
téměř žádné volné místo. Bulhaři a Maďaři 
spolu tiše seděli a s pokorou naslouchali vře-
lým hlasům umělců.

Adventní koncert začal společným 
vystoupením obou sborů a neuvěřitelná 
akustika chrámu dala vyniknut jejich zvo-
nivým, krásným hlasům. První se publiku 
představil bulharský pěvecký sbor – silný 
potlesk dokázal, že bulharská hudba si na-
šla své další fanoušky.

Mille Domi známe z prvních dvou ročníků 
Festivalu pěveckých sborů národních menšin 
v Praze, jehož iniciátorem a organizátorem 
je Bulharský kulturně osvětový klub v Praze 
(člen ABS v ČR). Mladí, talentovaní a okouz-
lující umělci okamžitě získali své fanoušky a 
současně se stali přáteli našeho sboru – díky 
vzájemnému respektu a lásce k hudbě. Měli 
jsme možnost obdivovat úžasný rozsah a krá-
su maďarských hlasů a precizní výběr písní.

Mimořádně působivý byl závěr koncer-
tu, kdy oba sbory zazpívaly opět společně. 
Posledním akordem a pravým požehnáním 
byla skladba Tichá noc, která se stala jedním 
ze symbolů Vánoc. Zazněla v jazyce tvůrců, v 
bulharštině, maďarštině a češtině.

Při odchodu z kostela si diváci s se-
bou odnesli lásku mezi lidmi s dobrým 
srdcem, naději a víru v požehnaný svět – 
poselství, kterým nás oslovily Mille Domi 
a Hlasy Bulharska.   ◆
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витата вътрешност на старата църк-
ва, празни места почти нямаше. 
Българи и унгарци заедно седяха 
притихнали и с благоговение се на-
слаждаваха на топлината, струяща 
от гласовете на изпълнителите. 

Коледните концерти са вече тра-
диционни и за двата хора – през го-
дините „Гласове от България“ съби-
раше своите почитатели в църквата 
„Св. Стефан“, както и в катедралния 
храм „Св. св. Кирил и Методий“. В 
църквата sv. Jinřicha a sv. Kuhuty, Mille 
Domi си е дома – в енорията провеж-
дат своите репетиции, в храма изна-
сят концерти по различни поводи. 

Рождественският концерт започ-
на с общо изпълнение на двата хора, 
а невероятната акустика на храма 
подсилваше звънките им, красиви 
гласове. Тъй като българският хор 
беше гост, на него се падна честта 
пръв да представи своята програма 
– а тя бе наистина богата – църков-
нославянски песнопения и обрабо-
тени български народни песни. Вни-
манието и силните аплодисменти на 
публиката бяха ясен знак, че бъл-
гарската музика е намерила своите 
нови почитатели. 

Mille Domi познаваме от първите 
две издания на Фестивала на хоро-
вете на националните малцинства в 
чешката столица, чийто инициатор и 
организатор е Българският култур-
но-просветен клуб в Прага. Младите, 

талантливи и чаровни изпълнители 
веднага спечелиха своите почитате-
ли и същевременно се сближиха с 
нашия хор – заради взаимното ува-
жение към професионализма и отда-
деността на музиката. Плод на тези 
чудесни взаимоотношения е и днеш-
ният проект, отново реализиран на 
високо ниво. 

Нямаше как човек да не се възхи-
ти от невероятния диапазон и красо-
та на унгарските гласове, от прециз-
ния подбор на песните им. 

Не по-малко вълнуващ бе и фи-
налът на концерта, отново с общи 
изпълнения. Едно от тях бе съпро-

водено и с му-
зика на орган 
– какво повече 
му трябва на 
о б и к нов е н и я 
слушател, за да 
изпита блажен-
ство и екстаз! 
Вероятно не 
само аз съм се 
питала: откъде 
извира силата 
на гласовете им 
в тази студена 
п р е д к о л е д н а 
вечер и може би 
ще си отговоря 
сама – от обич-
та към музика-
та и удоволст-
вието, което 
им доставя пее-

нето и съвместната им работа. Като 
последен акорд и истински благослов 
прозвуча популярната „Тиха нощ“, 
превърнала се в един от символите 
на Рождество – изпълнена на езика 
на своите създадели, свещеника Йо-
зеф Мор и органиста Франц Грубер; 
на унгарски, български и чешки. 

Още дълго продължиха аплодис-
ментите, поднасянето на цветя за 
диригентите, милите пожелания за 
светли празници и прегръдките меж-
ду хористите на раздяла. 

Публиката бавно се разотива-
ше, отнасяйки със себе си обичта 
между хората с добри сърца, на-
деждата и вярата в благоденствие-
то и мира – послания, които отпра-
виха към всички нас Mille Domi и 
„Гласове от България“. ◆


