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Д-р Валентина Георгиева връчва статуетката
на МХФ “Черноморски звуци” - Балчик
на композитора проф. Стефан Драгостинов.
С хор „Черноморски
звуци” вървим ръка за ръка
вече близо 5 години.
Малко ли е? Много ли
е? - бъдещето ще покаже.
Как се случи? основният
„виновник” е Валентина Георгиева. Познавате я добре,
нали така?!... Ами, щом я
познавате, значи сте наясно, че това е един такъв човек, който, като си науми нещо да го стори, връщане назад няма. Гони „до дупка”!...
Разбира се, Валя е не само
самоотвержен работохолик,
но преди всичко много талантлив диригент. И отзивчив творчески съмишленик… - как да го кажа още
по-точно: „вярно другарче”! Е-е, на Другарчето можеш винаги да разчиташ и,
естествено, то винаги трябва да може да разчита на теб!
Това е Правило!
Образно казано, има ли
го „ п и н г п он г ” -ът н а коре ктн о то „ в р ъща н е” н а
топката считай, че „геймът” е безкраен…! И, обещава да е безкрайно красив !... Толкоз.
Валя се появи, в една нацупена, мъглива есенна утрин, преди една „петилетка”
пред желязната порта на
Музикалния център ” Борис
Христов” в София, където
жена ми Елена Драгостинова от десетилетие и кусур е
директор; протегна изопната като струна ръка и рече:
- Добър ден! Аз съм Валентина Георгиева. Аз съм диригентката на Балчишкия смесен
хор „Черноморски звуци”. Аз

съм… - помня отлично, че повтори няколко пъти това „аз
съм”, което издаваше прикритото й вълнение.
Поех… ръката. И
творческото предизвикателство. Така се започна.
Стъпка по стъпка.
…Не, че не бях го правил
и друг път. По-нататък ще
стане дума за това… Но, всеки път е различно. Бих казал даже, съвсем различно…
За изминалото време, давам си сметка сега, бая път
извървяхме!... Да оставим
настрана песните от оня ми
ти Непознат Стефан Драгостинов, които пресътворихме с упование, любов и мерак… Валя намери кураж да
създаде сборника с „Непознатия Драгостинов”, напасвайки „еш” върху „еш” песните ми, веднъж изпяти от
моята формация „Драгостин Фолк” и после, сценично „преосмислени” от хор
„Черноморски звуци” Балчик. Тая лъчезарна, слънчева „щуротия” няма аналог в
световното музикално пространство!... Впрочем, това дело й донесе заслужено
и Докторската титла.
Освен, че „чоплихме” с
часове върху партитурния
лист, с Валя Георгиева си
хортувахме за всякакви безкрайно блазнещо-блажени
бъдещи балчишки бивалици-небивалици! И тъй, в
„приказката” ни узря идеята за Балчишкия международен хоров „мегдан”!Това
- на фона на целия ни днешен „дръглив” икономичес-

ки немокаетлък е колосално
постижение! …
Хей, приятели, всяка
година, през слънчевия
месец юни, цяла
България „вази гледа”!
Че и Балканджи-комшиите, и те! То, комай, от цяла
Европа към Балчик надзъртат! Прекрасно е, нали! Как
да го формулирам, че да звучи… пу-така: с метафоричен „привкус”? Да отвоюваш къс твърда земя, откъм
морето!... Твърдина! Холандците са баш-майстори
на тия чудеса. Е, сега, и Балчиклии. Чудно!
И, още куп други
хубави творчески неща,
от тук нататък, трябва
да се случат! Усещам ги.
Виждам ги. Ясно ги
виждам. На всяка цена,
трябва да станат!
Хор „Черноморски звуци” Балчик - това, естествено, не е първият хор, с който се срещам.
Преди 40 години поех за
първи път подадената ми
диригентска ръка на Чавдар Николов и неговите възпитаници от Силистренския
хор „Седянка”.
Беше невероятна творческа среща. И двамата имахме подкрепата и съмишленичеството на „полу-божеството” Васил Арнаудов!...
Всъщност, всичко стана
съвсем случайно. Ама, имало да става…
Бях поканен да напиша
музика за спектакъл в Силистренския театър, поставен
от талантливия млад режисьор Любо Даковски, който
си отиде рано. Светла му памет! Дали някой днес да си
спомня за него?!...
Та, Васко Арнаудов, кажи-речи, всеки месец беше
в Силистра. Кога тръгнал
специално, заради „Седянка”, кога „пътьом”, за Русе! В Русе - беше голямата
„творческа любов” на Васко, хор „Родина”; ако не броим, разбира се, софийските
девойки от Камерния хор
„Любомир Пипков”!... В интерес на истината, професор
Васил Арнаудов обшарваше
България на кръст и навсякъде помагаше сърцато!
По онуй „ славно време”
до Силистра с „авиона” се

стигаше за 1 час.
…Сядахме тримата в кръчмата пред театъра „Сава
Доброплодни” и „спрягахме” и диплехме бъдещето на
хор „Седянка”. В един
„слънчев” миг Васко Арнаудов ме сръчка: - Ти-и, кога
ще напишеш нещо за „Седянка”? И усетих как двамата с Чавдар Николов заговорнически се погледнаха. Явно, бяха го договорили преди това. А месец или
два преди това, бяха присъствали в зала „България” на
Прегледа „Млада българска
музика”, където хорът на
Ансамбъл „Филип Кутев”
изпълни моята песен „Момиченце, бело Будинче”.
Първата песен, която съм
написал за невероятния кутевски хор! Аз, вече бая време бях на работа в Ансамбъла за народни песни и танци като диригент на оркестъра но… за първи път дирижирах хора на Ансамбъла.Препълнената зала „България” ме поощри с продължителни аплодисменти. Филип Кутев - видимо беше доволен!... Инак, той доста
време се колеба, докато ме
допусна да работя с хористките.
И така след оня „импровизиран” разговор в Силистра, седнах и написах първата си песен за смесен хор:
„Бре, Петрунко, мори” върху познатата народна мелодия, която Филип Кутев бе
вградил във финала на знаменитата си „Шопска сюита”. Бях я кръстил „специално” „Бре, Петрунко”,
плюс онова измислено от
мен „мори”, за да се различава…!
Година-две преди това,
Красимир Кюркчийски си
бе навлякъл гнева на бай Филип, защото бе посегнал на
Петрункината…! Нещо повече, беше си „позволил” да
съеши и „чифтоса” в едно и
двете използвани от Филип Кутев в „Шопска сюита” народни песни Петрункината и също така „Яна лудо мамила”.
Леле-е, що сръдня отнесе
Краси Кюркчийски тогава!
Месец-два, а може би и повече… Една вечер, обаче,
Кюркчията влезе ненадейно
в „Скерцото” така, просто-

народно, й викаха на славната кръчмица в Съюза на
композиторите, която за голямо съжаление, вече повече от четвърт век я няма и,
съответно,
българските
композитори, диригенти и
изпълнители сега няма вече
къде да се срещнат, да пообщуват, да поразменят топли
мисли и чувства или, ако щете, да се напсуват… - и седна до бай Филип на „председателската маса”. Така й
викахме на Първата маса като влезеш в кръчмата… и,
веднага в ъгъла вляво… наричахме я, още „Първият
чин”. Там, освен Панчо Владигеров, който стъпваше в
Съюза „от дъжд на вятър”, освен Любомир Пипков и Марин Големинов, само Филип
Кутев имаше неписаното
право, да сяда. И, гостите,
разбира се, които е поканил!...
…Това, маститите вече,
коскоджа ми ти светилапрофесори като Сашо
Райчев, Сашо Танев, че
даже и, Парашкев Хаджиев
по онова време, 70-те години, още не сядаха там!
Та, помня, оная вечер там
седяха още - бай Борис Хаджитанев Макето, другото
„постоянно присъствие” бай Цеко Мехлемов „шушумижко” му викаха на
„Мехлемчето”, инак бе, ведър, добър и благ човечец и
още половин дузина мушмороци, които къркаха на аванта, щото бай Филип обичаше
дружеската лакардия, а също
така и - „еваладжийството”.
Зер, на сърце му беше на Филип Кутев, ей тъй „тънко-тънко” да го пофалят!
Какво е казал Краси Кюрчията на Филип Кутев, какво той му е отвърнал…?!
Не е толкова съществено, ала
по късна доба двамата си
тръгнаха заедно. Конфликтът беше приключил.
Всички отдъхнахме.
…А към мен Филип Кутев
„почти” не показа сръдня.
Всъщност, той разбра, че
съм ”газил” в неговите „води”, много по-сетне - чак когато хор „Седянка” изпълни песента ми в София, в зала „България”, някъде през
1977-та или 78-ма… Вече
„Седянковци” бяха обрали с
нея бая награди по конкур-

си и прегледи.
Обикновено, в зала „България”, Филип Кутев седеше в Композиторската ложа,
на първи балкон, вляво, на
втория ред; и ако нещо много му се е било харесало,
след края на концерта, обикновено, отиваше да поздрави диригента или изпълнителите! Така, впрочем, на
времето поздрави Стефан
Мутафчиев за талантливите
му песни! Така слезе да поздрави и Чавдар Николов!
Филип Кутев беше
почтен, открит и топъл
човек! И, да му дойдеше
понякога нещо в повече…
- още на другия ден, в
потока църцореше бистра вода! „Гарез” не
връзваше!
На следващия ден, ама
много рано сутринта, по
покана на бай Филип, Чавдар Николов е дошъл в Ансамбъла, тогава - на площад
„Славейков” 3, в „Алианса”,
пили са по едно шербет-кафе с Филип Кутев, изпушили са по един „тутун”, побъбрили са си… - и когато
аз, към обяд пристигам в
Ансамбъла, ги сварвам във
фоайето; бай Филип вече
провождаше Чавдар до стълбището; и-и, тъй, мимоходом, ме сгълчб: - Ами, да ме
беше попитал, поне…!
Както вече казах, Филип
Кутев, не беше „сръдлив” човек. Така приключи всичко.
Така започнаха и моите първи контакти с диригенти и хорове в цяла
България!
Всъщност, в цяла Европа.
И, в Русия. И в Япония. Германия и Холандия. И в Скандинавия. И в Америка. И…
в Австралия.
Някъде по пътя, във времето, се срещнах и с Балчишкия „феномен”!... Не го казвам, ей тъй, просто… за да
хвърля хвалба в пространството! Така си е. Инак, Балчик като хор има още много
какво да постига!... Но, Балчик като „позиция”, е „високо вдигната летва”!... Ха,
намери кураж, прескочи я!...
И така, преди близо половин година, получих писмо
от Нова Зенландия… Млади
сръбски ентусиасти, чули в
You Tube песничката ми
“Ишу, Бяла Недо”. - Може
ли да я изпеем, Маестро?...
После пък ме заръчкаха да
им дам… нещо, по-така
цвръсто!... Без много да се
замислям, пратих им Трима
луди-млади. Е, не точно
изваяния „Балчишки вариант”!... Пипнах я песничката, преиначих я, прекроих я
да звучи малко „по-казармено”. И по-натопорчено.
Пощуряха !
…Ей-сега си мисля: какво нещо е, все пак, интернета и комуникацията!...
Преди, има-няма, двайсeтина години онуй ми ти Сръбско писъмце от Нова Зенландия щеше да се дундурка
до тук, примерно, месец;
пък, като седна да си помисля какво да им отговоря и
им напиша още толкова време, обратно!...
А днеска, шат! Здрасти,
искам песничка!
Здрасти!... Шат-чат! На

ти песничка!
…Да. И, сега „Сръбските
маури” отново здравата ме
натискат да им напиша „специална песен”. Специално,
да е - за тях.
Ама, да е 50 на 50!... Сиреч, наполовин-сръбска, наполовин-българска. Кандисах. Сега оглеждам един
сръбски сборник с песни от
Ниш. Мноо-ого интересен
сборник… Гледаш на първо
четене, на сърбо-хърватски
„списано”, а вътре: „родна
реч, омайна, сладка!”… Че,
и словото, че и музиката…!
То, птичето, като прехвърка, и в Белград, и в
Белмекен… едно си
чурулика.
И тъй, пътьом срещнах
десетки радушни приятели!
Почти навсякъде съм оставал с дълбока и трайна творческа удовлетвореност.
И така, вече - 40 години.
Докато се срещна и с
приятелите си от „Черноморски звуци”Балчик.
Съдба? Сигурно.
Ще ми се да вярвам, че по
пътя оттук нататък ще срещна още много нови приятели и съмишленици.
Е-е, а „старите” приятелства все повече ще да укрепват. И-и, разбира се, няма
да хващат ръжда…!
По повод 100-годишнината на хор Черноморски
звуци аз вече отправих няколко пожелания.
Дай, Боже, да се сбъднат!
Да продължим да вървим
заедно; да напиша поне дузина нови песни - специално - за черноморските ми
приятели и те да ги пеят с
ищах и настроение; да доживея да се радвам да присъствам на 120-годишнината
на хора !
А уважаемата и обичана
Маестра д-р Валентина Георгиева да е на пулта все
така напориста, чевръста и
енергична и на 150-годишнината на любимия хор
Черноморски звуци!
Колко му е… - тя е младо
момиче!...
Е-е, аз ще гледам тогава
Отгоре и ще ви се радвам!...
Всичките тия „младоци”,
шеметни момци и девойки,
които сега пеят в хора като
Калин, Денис и Криси Генова, например тогава ще
са тъкмо на гребена на оная
ми ти неудържима „младежко-пенсионерска”, мисионерска вълна…
и с традиционното
Балчишко дръзновение
и хъс ще подкокоросват
нови, „пресни” младоци да
се приобщават към великото хорово семейство на
„Черноморски звуци”!
Ами, това ще да бъде прекрасно! Ей, виждам го!...
А тогава, Валя ще издирижира „Запали се Перущица!” Чувам го!
И всички ние, от вълнение, ще плачем!...
Всич-ки.
И публиката.
И ние, Горе на Балкона!
На добър час, прекрасни
мои Балчишки приятели!
Аз съм един от вас.
Обичам ви!
Проф.Стефан
ДРАГОСТИНОВ

Х-л “Балчик”, Офис 105
Тел: 7 25 60

На 29 април 2011 г. в храм “Св. Св. Константин и Елена” - Балчик, звуковите икони на България - Драгостин Фолк Национал,
изнесоха великолепен концерт. На 7 декември т.г. отбелязаха тържествено 20-годишнината на световно известната формация.
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