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Надежда Цанова /пиано/ и Петър Маке-
донски /тромпет/ с вълшебен концерт в 
дома на маестра Константина Петкова в 
с. Пчеларово, посветен на акад. Васил Ка-
занджиев.                    Фото: Сава ТИХОЛОВ

Магията на танца

В нея ни потопи детският 
танцов състав „Твардиш-
ки извор” /11 момичета и 
4 момчета/ към Дома на 
културата в българския 
молдовски град Тварди-
ца, с дългогодишния си 
утвърден хореограф г-жа 
Кристина Маслинкова.
Това се случи не в Бал-
чик, както беше по план, а 
в съседния нам град Ген. 
Тошево. Там, заедно с на-
родния певец - роденият 
в гр. Петрич през 1974 
г.- Илия Луков, децата на 
Твардица демонстрира-
ха неразривната връзка 
между поколенията и как 
чрез танца и песента да 
съхраним българския дух 
и традиция. Да си припо-
мним само, че Илия Лу-
ков е известен не само с 
емблематичните си родо-
любиви песни и концерти 
с благотворителна цел, 
но и че има много голямо 
състрадателно сърце-по-
мощите, които оказва 
на сираци, дарения за 
църкви /на 15. 9. 2008 г. 
дарява 152- килограмова 
камбана за нашата цър-
ква в гр. Одрин, която 

„Цигански танц“, изпълнен от Ансамбъл „Твардишки извор“ гр.Твардица, Молдова, с худ.р-л 
г-жа Кристина Маслинкова.                                                            Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

видяхме през 2018 г. и за 
нея ни разказа уредникът 
на църквата г-н Христо 
Христов/.

Но да се върнем към из-
пълнението на нашите 
млади сънародници от 
Молдова. Една вълнува-
ща спойка между талант 
и желание присъстваше 

във всяко тяхно изпъл-
нение. Наред с емоцио-
налните им настроения 
през тази августовска 

нощ, 28.08.2021 г., те де-
монстрираха и вярата в 
доброто, като едничка  
възможна  реализация 
на живота. Отсега съсре-
доточени, те заредиха с 

енергия всички от пу-
бликата. А сред нас бяха 
кметът на гр. Генерал 
Тошево - г-н Валентин 

Димитров и кметът на 
гр. Твардица - г-н Геор-
ги Попов, които същия 
ден сключиха договор за 
петгодишно сътрудниче-
ство.

Детските танцови изпъл-
нения бяха пълни с ис-
креност, чувствителност 
и ритъм, неща, които 
придобиват и усвояват, 
благодарение усили-
ята и темперамента на 
своя ръководител - г-жа 
Кристина Маслинкова, 
която познавам от 2014 

г., когато с Литературния 
клуб „Йордан Кръчма-
ров” Балчик , бях за пър-
ви път в Молдова. Г-жа 
Кристина Маслинкова  е 
жена, която притежава 
силен рефлекс за исти-
на, и това разбрах още, 
когато видях изпълне-
нията на нейните първи 
възпитаници, участвали 
в етнофестивала на град 
Тараклия през 2014 г. 
Тогава  г-н Георги Ди-
мов- директор на техния 
Дом на културата, ни за-
позна с част от историята 
на нашите сънародници 
– бесарабските българи 
там. В самия град има 
школа по изкуствата и 

музикален колеж, които 
са под крилото на на-
шето Министерство на 
културата. В Твардица са 
били нашите президенти 
Жельо Желев и Георги 
Първанов, оставяйки две 
големи картини-икони за 
спомен.
Младите танцьори уме-

ло използваха паузите 
между изпълненията на 
певеца Илия Луков, за да 
изразят своята богата ко-
лоритност, която и както 
приляга на всеки млад 
човек, е с оптимистично 
начало. 
Припомням си закли-
нанието на  поета Омар 
Хайам: « Виж как розата  
се опива от своята  първа 
хубост!» Хората, които 
гледаха, бяха изпълнени 
с детска неподправена 
истина, магнетична сила 
и привлекателност. Де-
цата ни поведоха непо-
дкупно из невидимите 
лабиринти на човешката 
душа. Това ме впечат-

ли, когато изпълняваха 
«Циганският танц». Нека 
думите ми в знак на бла-
годарност се възприемат 
като необходима потреба 
на човека да изкаже об-
щата радост на изпълни-
тели и зрители. Нека не 
се възгордеят, въпреки 
че имат право, защото 

създадоха оптимистичен 
климат след своите из-
пълнения. А народните 
песни на  двете изпъл-
нителки Мая Петкова и 
Николета Михалчук пре-
косиха всички възрасти, 
защото бяха пълни с 
мъдрост, преживяна бол-
ка и скрита радост. Защо-
то от «лоша дума песен 
не става». Песни, вглъби-
ли сила и осезаемост-ед-
но творческо пресъзда-
ване и демонстриране на 
човешкия дух във всич-
ките му форми. Според 
Ларошфуко:»...На из-
куство и на любов никой 
никого не е научил!»
    хаджи Георги ЙОВ-

Мая Петкова, солистка от гр.Твардица, Р. Молдова изпълнява бъл-
гарска народна песен.

Николета Михалчук, солистка от град Твардица, Р Молдова, макар 
и по-малка, също изпълни българска народна песен

Нощна серенада
И отново изненада, не 
само защото бяхме при 
маестра Константина 
Петкова в с.Пчеларово, 
но и защото тук, по ней-
на инициатива, макар 
отдалече, честитихме 
рождения ден на нейния 
приятел акад. Васил Каза-
нджиев, на връх неговата 
дата -10 септември /род. 
1934г./ в гр. Русе, където 
е започнала музикалната 
си кариера като мецосо-
пран и нашата землячка 
маестра Константина 
Петкова. 
През 1985 г. Васил Ка-
занджиев е професор по 
оперно и симфонично 
дирижиране, а от 2009- 
академик в направление 
“Творци на изкуството”. 
Учил е композиция при 
проф. Панчо Владигеров, 
а дирижиране при проф. 
Влади Симеонов. Освен 
това за симфоничен ор-
кестър е сътворил 9 про-
изведения, за камерна 
музика -105, за клавирна 
музика - 5, за филмова му-
зика - 12, между които са 
емблематичните филми 
“Тютюн” / 1962/, “ Въл-
чицата”/ 1965/, “ Рицар 
без броня”/1966/, “ Боян-
ският майстор”/1981/... 
За тържествено отбе-
лязване рождението на 

акад. Васил Казанджиев 
маестрата бе поканила, 
не кого да е , а любимци-
те на много почитатели, 
и не само на класиче-
ската музика: Надежда 
Цанова - пиано и Петър 
Македонски- тромпет, 
верни на традицията си : 
“Veni’’,Vidi,Vici”. И два-
мата бяха участници на 
осмото издание на “Бал-
чик класик дейс”. На-
дежда е носител на 20, а 
Петър на 16 национални 
и международни музи-
кални награди  от раз-
лични части на нашета 
планета - Европа, САЩ, 
Азия.. И двамата са кон-
цертирали през: Фран-
ция, Германия, Италия, 
Швейцария, Испания, 
Чехия, Япония, Корея. В 
Чикаго е бил последният 
им концерт с оркестъра 
на Чикаго Илинойс.
Всъщност двамата от-
давна са свързани в едно 
диалектическо единство 
Навсякъде по всички точ-
ки на света те са като една 
струна, като веднъж уда-
рена е Петър, а на другата 
страна звучи - Надежда. 
И двамата обясняват не-
повторимо себе си чрез 
музиката.  Видна е тях-
ната виртуозност при 
владеенето на пианото и 
тромпета. Надежда отно-
во ни заплени със своята 
чаровна рефлективност, 
когато изпълни про-
изведенията:  “ Надеж-

да за балет” на  Ференц 
Лист,”Токата”- на Васил 
Казанджиев и “Ритмич-
но движение” на Панчо 
Владигеров. Последва-
ха “Соната за тромпет и 
пиано” отново от Васил 
Казанджиев, Джордж 
Еминеску с :” Легенда”, 
Георги Златев- Черкин 
със “ Севдана”, Румен Бо-
яджиев - син с “ Лемен-
то”, Фридрих Хидеш с 
“Фантазия”, Ференц Лист 
с “Трансцедентен етюд № 
12” и онова “ Хоро Стака-
то” от Григораш Динику, 
което за пореден път въз-
пламени публиката. 
За Надежда Цанова и 
Петър Македонски кон-
цертният подиум е техни-
ят живот. Те го показват 
цялостно и непревзето, 
а контактите, които осъ-
ществяват с нас, публи-
ката, са естествени, които 

идват сякаш от само себе 
си. Затова и написах пре-
ди малко - диалектическо 
единство...
Наред със своята пла-
менна емоционалност 
те ни показаха душевна 
щедрост, пречупена през 
безупречен музикантски 
филтър, доразкривай-
ки своя огромен талант, 
както приляга на всяка 
младост. А те по непри-
нуден начин демонстри-
раха своите чувства чрез 
пианото и тромпета /този 
път го нямаше неговият 
пиколи тромпет и флюгел 
хорн, за да почувства-
ме по-силно тръпката/. 
Имаше много моменти, 
които разпалваха въобра-
жението и ни караха да 
задържим вниманието си 
по-дълго върху тънкото 
нюансирано извайване 
на музиката при всяко 

тяхно изпълнение. Друго-
то, което ме впечатли, 
бе откровението, което 
искреше между тях и не-
посредственият диалог, 
осъществен с публиката. 
Тук е искрата, която кара 
творческият заряд, скрит 
в изкуството, да прави 
хората и в бъдеще добри, 
естествени и непринуде-
ни. 
Как да не си признателен 
на такива творци като 
Надежда Цанова и Петър 
Македонски? Те ми напо-
мниха стих от Николай 
Христозов:”... Не отми-
навай никое “обичам те”/, 
защото то ако не те наме-
ри,/ Вселената от скръб 
ще потрепери....” 
Е, намерих най-после 
случай да го споделя с 
тях, и с Вас!

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ


