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Скъпи читатели,
Ето, че дойде време да се отправим към 

Южна Моравия, така, както правим всяка 
пролет, вече години наред, за да се покло-
ним пред паметта и делото на Славянските 
просветители. Естествено, всичко, което ще 
се случи в Микулчице, ще бъде централна 
тема на следващия брой на „Роден глас“.

Какво обаче можете да прочетете в на-
стоящето издание? Вероятно ще се досетите 
още, щом видите кориците му, че то е посве-
тено на българските традиционни празници, 
съчетали православната християнска вяра 
с чисто нашенски обреди и обичаи. Не бива 
да пропускате информацията за книгата 
„Традиционни празници на българите“, изда-
ние на сдружение „Заедно“, а от статията ще 
разберете и как можете да се снабдите със 
споменатата книга. С интересни инициативи 
ни изненада сдружение „Българска право-
славна община в ЧР“, а сръчните ръчички 
на неговите най-малки членове изработиха 
великденска украса не само за своите семей-
ства – два такива традиционни и много кра-
сиви предмета си отнесох и аз, за да създам 
подобаващо настроение и в своя дом. Хор 
„Гласове от България“ пък създаде празнич-
но настроение у всички, присъствали на Ве-
ликденския му концерт, осъществен, както 
винаги с професионализъм и много любов 
към България, както от страна на диригента 
му Радосвета Костова, така и от страна на 
вдъхновените изпълнители. 

Как любовта събира двама млади с раз-
лична народност и ги води към сбъдване на 
мечтите в Усти над Лабем и защо тяхното 
ресторантче вече се превръща в българската 
Итака, разказва Евгения Станчева. В култур-
ната ни рубрика ще разберете какво събра 
почитателите на световноизвестния чешки 
писател Милан Кундера на премиерата на но-
вото издание на „Шегата“ в София; ще проче-
тете за една силна изложба, организирана от 
Българския културен институт в Прага. С топ-
лота и мъничко носталгия зарежда есето на 
нашата Ани „Бродирани спомени“, а освен, че 
с удоволствие го препрочитам, не забравям и 
да й стискам палци – за матурите и кандидат-
студентските изпити! 

Надявам се, че и този път рубриката 
„Актуално“ ще Ви донесе полезна инфор-
мация, свързана с живота ни в чешката 
държава. С удоволствие Ви представям и 
новия ни гост – писателя Силвия Томова, 
която сътвори разказ специално за „Роден 
глас“. Ще завърша представянето на новия 
брой с материала на Леда Аврамова от БТА 
„Как медиите ни в чужбина пазят българ-
ския дух?“ – мисля си, че към изброеното 
в статията спокойно и съвсем нескромно 
мога да причисля и нашето списание – не 
само оцеляващо, но непрекъснато обога-
тяващо се вече 44 години. Дори и да сте 
предубени, няма как да не признаете, че 
от него лъха българското.

Приятно четене!
Камелия Илиева, главен редактор

Великден е по много особен начин свързан с нас, българи-
те. Повече от десетилетие живея в Прага, и досега не бях 
намерила начин да го почувствам като празник така, как-
то в родината. Затова приех с огромна радост поканата на 
Българския културно-просветен клуб в Прага за Великден-
ския концерт на хор „Гласове от България“ на 30-и април в 
църквата „Свети Стефан“ на улица „Штепанска“. 
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Знаех, че съм на правилно-
то място и сред правилните 
хора – сънародниците ми, 
които също като мен копне-
ят за духовно пречистване 

чрез великолепните музикални изпъл-
нения. Всяка песен, като късчета на-
фора, лекуваше изтерзаната ми душа. 
И в това няма нищо чудно, защото 
Великденският концерт бе от под-
брани песни – молитви. Дванайсетте 

хористи, ръководени от диригента Ра-
досвета Костова, започнаха програма-
та си с две песни по музика на Добри 
Христов – „Тебе поем“ и „Благослови 
душе моя, Господи“. Следващото из-
пълнение ни накара да се почувстваме 
много специални, тъй като присъства-
хме на изключителна музикална пре-
миера, от която се вълнуваха, както 
изпълнителите, така и слушателите. 
Хорът изпълни „Под твою милост“  – 

Великденско чудоВеликденско чудо  
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удивителна творба на Светозар Ру-
синов, познат на България и Европа 
като един от най-талантливите саксо-
фонисти-джазмени. Той е композитор 
и на много красиви песни, сред които 
„Сребърни ята“, изпълнена от Георги 
Минчев и „Яворова пролет“, изпълне-

на от Паша Христова, Мария Нейкова, 
Мими Иванова и мн. др. Малко из-
вестно е, обаче, че в последните си го-
дини Светозар Русинов пише предим-
но църковна музика. И затова именно 
църквата е естествената среда, където 
тези божествени песнопения да проз-
вучат най-въздействащо, така че да 
те доближат до Господ. „За мен, като 

диригент, е повече от привилегия да 
дирижирам първа нещо толкова впе-
чатляващо, и дълбоко благоговея над 
такива огромни дарования от нашето 
време. Специално благодаря на Иван, 
който ми даде тази уникална възмож-
ност, и, разбира се, на Явор Русинов.“, 
отбеляза г-жа Костова. Думите „Под 
твою милост прибегаем Богородице, 
Дево...“ и божествената музика сякаш 

ни погалиха с майчинската любов на 
Богородица и благославяха нея и на-
шия Създател.

Следващата песен, „Хайдушка“, на 
единствения ни композитор, получил 
ГРАМИ, Красимир Кюркчийски, ни 
върна в света на българските фолклор-

ни хорови шедьоври. Последваха „Бре, 
Петрунко“ в обработка на Филип Ку-
тев и „Ми идеме преко поля“ – песен за 
дъжд в обработка на Петър Льондев. 

Имам приятели, които всяка годи-
на около Цветница си вземат отпуска, 
качват се на самолета и кацат в Бълга-
рия за тези празници. Твърдят, че ни-
къде другаде усещането не е същото. И 

при това не са религиозни и не обика-
лят задължително църквата със свещ 
в ръка. Просто атмосферата е друга – 
около теб е пълно със сънародници, 
съпреживяващи Възкресението, ухае 
на козунак, черупките от шарени яйца 
са колкото боровите иглички по Коле-
да, и сякаш целият свят празнува с теб, 
по твоя начин. Съвсем различно е по-
ложението в повечето страни от Цен-

трална и Западна Европа, където може 
да е зверски студено на празника, и 
пролетта (или поне нашите представи 
за пролет) да дойде чак, като набли-
жи лятото, боята за яйца отдавна да е 
свършила, да няма козунак, а хората да 
са толкова невярващи, че да са изтрили 
даже и оттенък религиозен от празни-
ка, и да го отбелязват единствено като 
събуждането на природата за живот. 
Толкоз. Няма Христос, няма Спасител, 
няма Възкръсване. Агънца, патенца, 
пиленца, цветчета, всичко друго, но не 
и вяра. Разбира се, мисля, че все още не 
сме достигнали до етапа, в който пове-
че от половината население да не знае 
какво всъщност се празнува на Велик-
ден, и дава мъгляви обяснения на деца-
та си за великденския заек и неговата 
кошничка със шоколадови яйца, както 
прочетох наскоро в едно изследване за 
Америка, но е факт, че дори културни 
и интелигентни хора биват заблудени 
от външните изрази на празника и 
пренебрегват Възкресението. Сякаш е 
срамно, че освен тяло, имаме и душа. 
И че за тази душа също трябва да се 
грижим, и да й поднасяме истинска, 
немодифицирана „храна“.

Великденският концерт на хор 
„Гласове от България“ към БКПК, гр. 
Прага приключи с „Canticorum jubilo“ 
– хор из ораторията „Юда Макавей“ 
на Георг Фридрих Хендел. Произведе-
ние, с което хор „Гласове от България“ 
дава ясна заявка за професионално 
отношение към хоровото музикално 
изкуство. Като своеобразен бонус към 
концертната програма хористите из-
пълниха „Отче наш“, музика Николай 
Кедров и „Хубава си, моя горо“, обра-
ботка на Николай Кауфман. 

А за мен и всички останали слу-
шатели остана удоволствието от на-
сладата да отпразнуваме Великден с 
истинска храна за душата – тази, която 
те докосва с божествената си искра и те 
повдига до небесните висоти на анге-
лите и Твореца.

Приветствието на председателя 
на Пражкия клуб на Асоциацията на 
българските сдружения в ЧР г-н Ки-
рил Беровски бе към всички, почели 
събитието българи и към техните 
семейства. Последва покана за про-
дължаване на празника на терито-
рията на Българския дом. Отзоваха 
се много наши сънародници и така, 
заедно, посрещнахме този светъл 
християнски празник.  ◆

- Присъстващите се пречистиха духовно

- К. Беровски, председател на АБС, поздравява „Гласове от България“


