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Празник на младостта, красотата и таланта 

 в Полския институт 

 

Проф. д-р Свилен Райчев 

На 1 декември 2021 г. в мраморното фоайе на Полския институт – 

София се състоя концерт по случай 100-годишнината от създаването на 

Националната музикална академия ,,Проф. Панчо Владигеров“. Концертът бе 

осъществен с любeзното съдействие на Полския институт и лично на неговия 

директор г-жа Ивона Якушко-Дудка. Той бе още едно доказателство за 

дългогодишното ползотворно сътрудничество между Музикалната академия 

и Полския институт в София. В качеството си на замeстник-ректор на НМА 

благодарих за гостоприемството на полските домакини, за тяхната подкрепа 

на младите таланти и изразих готовност за продължаване и задълбочаване на 

сътрудничеството между двете институции.  

В програмата на концерта бяха включени творби от Шопен, Монюшко, 

Карлович, Падеревски, Шимановски в изпълнение на певци и 

инструменталисти, възпитаници на НМА от класовете по пиано на проф. 

Борислава Танева и класовете по пеене на проф. Нико Исаков, проф. Мила 

Дюлгерова, проф. Маргарита Баснарова, проф. Свилен Райчев, доц. Велизара 

Караянкова, доц. Елица Нешевска, ас. Мариана Пенчева. Събитието бе 

открито с песни от Шопен и Монюшко в изпълнение на Красена Велкова 

(магистър), Ли Дзяхуей (трети курс), Цветан Черкезов (трети курс) и Сонг Це 

(докторант), които с овладяна емоция изграждаха музикални образи, рисуваха 

картини, пресъздаваха преживявания и настроения. Трябва да се подчертае 

тяхното умение да пеят с правилна  артикулация на полски – език, труден за 

интерпретация от вокална гледна точка. 
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Трифон Димитров (четвърти курс) завладя публиката с проникновеното 

си изпълнение на Ноктюрно оп. 16 №4 от Игнаци Ян Падеревски. Вивиен 

Георгиев (трети курс) и Сонг Це представиха рядко изпълняваните в 

България песни на полския късен романтик Мечислав Карлович: ,,Под явора“ 

и ,,Аз помня тихи, ясни, златни дни”. Надарената с богат и чувствен тембър 

певица пресъздаде вярно атмосферата на написаната по народен текст песен 

,,Под явора“.  Сонг Це успя да улови мечтанието и носталгията на 

композитора по отминалите дни и да пренесе слушателите в спомените и 

неосъществените блянове на Карлович. Николай Маринов (първи курс) 

,,взриви“ залата с изпълнението си на Полонез-фантазия оп. 61 от Фредерик 

Шопен. Мария Славова и Божидар Иванов (магистърски курс) очароваха 

публиката с финото и проникновено музициране на песни от първия вокален 

цикъл оп. 2 на Шимановски по стихове на Казимеж Пшерва-Тетмайер, поет 

добре познат в България от преводите на Дора Габе. 

Програмата продължи с творби на Карол Шимановски в изпълненение 

на София Чернишкова (първи курс) – мазурки оп. 50, № 1,3,5. Деликатният 

рисунък на тези произведения, създадени през последния творчески период 

на композитора под влияние на фолклора на Татрите, бе очертан от младата 

пианистка с финес и вкус.  

Мария Чавдарова (магистър) запозна аудиторията с една от най-

изпълняваните песни на Шимановски – ,,Зулейка“ по текст на немския поет 

Фридрих Боденщет. Чувственост, дълбочина и усет за естетическа мярка –  

така певицата представи този бисер от световната музикална класика. 

Песента на Шимановски ,,Лебед“ по текст на Вацлав Берент 

(представител на културно-естетическото направление Млада Полша) бе 

майсторски интерпретирана от Красена Велкова. Силно въздействащата  
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творба  е посветена на майката на композитора. Трудната  за изпълнение 

песен, изискваща брилянтна техника и майсторско гласоводене при изпяване 

на дългите фрази, бе изваяна с вдъхновение и себеотдаване.  

Изпълненията на певците бяха представени под вещото музикално 

ръководство и акомпанимент на доц. д-р Елена Каралийска, дългогодишен 

изследовател на полската вокална музика. 

Празникът на младостта, красотата и таланта завърши с изпълнение на  

Николай Желязков (специализант), който поднесе с блясък и емоционален  

заряд мазурките на Шимановски оп. 50 № 6,13, 14. Притежаващият ювелирна 

клавирна техника, аналитичност и мащабно мислене пианист разкри 

очарованието на прекрасните миниатюри.  

Г-жа Якушко-Дудка изрази възторга си от вдъхновената интерпретация 

на младите изпълнители, които заплениха публиката с детайлно познаване на 

спецификата на полската музика. Пожела им блестящо развитие и 

осъществяване на творческите мечти. Г-жа Светла Каранешева (сътрудник в 

Полския институт) благодари на доц. д-р Елена Каралийска за усилията, 

положени за  осъществяването на концерта. 


