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В лоното на хоровото изкуство

Родена в град Върбица, 
Шуменска област, в спло-
тено семейство, със
запазени традиции, Нина 
Дончева завършва сред-
ното си образование в
старопрестолния град 
Велики Преслав, след 
което заминава за София, 
за да
продължи в Държавния 
институт на съобщени-
ята. Изявите ѝ на сцена 
датират още от учениче-
ските години. Заедно със 
сестра си, Мария Ивано-
ва, още първата година 
се записват в хора на ги-
мназията и участват във 
всички негови изяви. Хо-
ровото пеене я отвежда 

на сцената и в института, 
а песента събира младата 
изпълнителка с Никола 
Дончев при едно пъту-
ване във влака за София, 
за да продължи в двете 
им деца – Мина и Мария, 
израснали сред репети-
циите.
Проявената любов към 
музиката прелива и на 
работното място. В 40-
годишния си трудов стаж 
в Системата на съобще-
нията, Нина Дончева е 
председател на Окръж-
ния комитет на Проф-
съюза на съобщенията /
ОКПС/ и организатор на 
художествената самодей-
ност. Под нейно ръковод-
ство,
хорът при Окръжния ко-
митет на Съобщенията 
/тогава/, взема дейно 
участие във всички Об-

щински, Окръжни и Ре-
публикански фестивали.
„След класирането ни 
на I място на Републи-
канския фестивал, ние, 
хористите от Добрич /то-
гава Толбухин/, открихме 
тържественото честване 
в София - „100 ГОДИНИ 
БЪЛГАРСКИ СЪОБЩЕ-
НИЯ“, разказва тя. В знак 
на признание, самодей-
ците са наградени с пъту-
ване до побратимения 
на Добрич - Кировоград, 
Украйна: „Невероятно 
посрещане! - възкликва 
събеседничката ми, - по-
срещане, което се помни 
до ден днешен от всички 
хористи“.

Годината e 1971, когато 
талантът и желанието 
за певческа изява съби-
ра младите изпълнители 
Нина и Никола Дончеви 
с хор „Добруджански зву-
ци”.
„...Беше времето, когато 
се създаваше голямата 
известност на българско-
то хорово изкуство, в това 
число и на нашия хор. Но 
не това е магията, която 
ни завладя. Самото пее-
не, самото вживяване в 
музиката, посланието на 
текстовете, събуждаше 
усета ни към красотата 
и ни караше все повече 
и повече да обичаме пе-
сента. Хорът се състое-
ше от 120 изпълнители, с 
диригент Маестро Захари 
Медникаров. В репертоа-
ра бяха включени повече 
от триста песни. С голям 

успех изпълнявахме Ви-
валди, Пучини, Хендел ... 
Високите художествени 
постижения и приносът 
в хоровата култура, спе-
челените златни медали, 
международни награди и 
отличия ни вдъхновява-
ха за все по-добри изяви 
на сцената. Уважението, 
топлите човечни отноше-
ния между хористите ни 
сплотяваха“, разказва
госпожа Дончева.
Семейството прекарва 
живота си в културните 
среди на града. В летни-
те месеци уютната вила в 
Балчик е оживена от при-
ятели, между които Арон 
Аронов, Захари Медника-
ров, Елвира Пастърмад-
жиева, Маргарита и Енчо 
Ангелови, озвучена от ес-
тествените живи мелодии 
сред палитра от редки ра-
стения.„Никога няма да 
забравя концерта в град 
Ланголен, Англия, през
1977 година, по повод 
сребърния юбилей на 
кралицата, – продължава 
разказа си Нина – Прин-
цеса Анна откри офи-
циалната част. Изклю-
чително гостоприемство 
и в частните квартири, 
където бяхме настанени. 
Незабравимо за мен е и 
участието ни във фести-
вала за църковно-славян-
ско пеене през 1989 
година, когато поради 
добро представяне бяхме 

включени в програмата 
на заключителния кон-
церт  на Киевската опера, 
в присъствие на целия 
църковен клир на Украй-
на. Следваха градовете 
Превеза, Атина, Солун 
– Гърция, зала Егерсек, 
съвместно със солисти от 
операта в Будапеща – Ун-
гария, турнето в
град Анже – Франция, по 
покана на оперния хор“.
Заедно с турнетата, голе-
мите концерти и големи-
те награди, музикалната 
слава на град Добрич 
расте. В последните 34 
години творческият дух 
на Елвира Пастърмад-
жиева поддържа, развива 
и обогатява репертоара, 
съобразно изискванията 
на времето и желанията 

на публиката. Дълбочи-
ната, сложността, възпри-
ятието от емоционалния 
ъгъл, стоят в основата на 
подбрана музика. Хорис-
тите разширяват все по-
вече и повече усета си за 
красота, който обогатява 
духовно и подтиква всеот-
дайността им към изява: 
„Когато дойдох през 1987 
година, хорът се състое-
ше от 120 хористи. Беше 
внушително! – споделя 
Елвира Пастърмаджиева, 
диригент на хор „Добру-
джански звуци“. Нина и 

Никола Дончеви вече пее-
ха в хора. Нина е само-
роден талант. Това, което 
най-много ме впечатли, е 
тяхното силно сплотено 
семейство и пълната
им отдаденост на музика-
та. По-късно разбрах, че и 
двете им дъщери
са отгледани на репети-
циите и освен наследения 
талант, поддържат
музикалната си култу-
ра и продължават да се 
изявяват като хористи.
Приемственост, която 
много искам да продъл-
жи... Мария Дончева, по-
голямата им дъщеря, ни 
организира два незабра-
вими концерта в Кьолн,
Германия, където пее. 
Публиката беше изклю-
чителна – аплодисменти, 

поклони, цветя, благодар-
ствени думи… Приятно е 
да видиш и да усетиш още 
в началото на концерта 
как песните въздействат и 
публиката е признателна. 
Дончеви са един добър 
пример на семейство, та-
лант. До този момент не 
съм виждала човек, кой-
то може да изпее толкова 
много песни, само докато 
стои на маса.
Винаги слънчева, лъче-
зарна и всички я обичат. 
Когато чуеш един такъв 
човек на сцената, не може 

да не се вдъхновиш. Като 
вляза на репетиции и 
видя, че я няма, усещам 
голяма липса. Липсва ми 
и Коко, толкова много ми 
липсва! За тяхното семей-
ство мога да разказвам с
часове…“, завършва раз-
каза си Елвира Пастър-
маджиева.
Отдадена на хоровото 
пеене, вече петдесет го-
дини, Нина изживява 
незабравимите моменти 
на сцената, по време на 
концерти, фестивали и 
турнета. Запленена от ма-
гията и на морето, където 
прекарва летните месеци 
в живописната си вила на 
скалистия Балчишки бряг, 
заобиколена от цветя и 
внимание на семейството 
и приятелите си, тя умело 

слива времето за почив-
ка, с песента. Защото не 
е възможно човек, който 
е роден в сърцето на Бъл-
гария, да не носи нейната 
красота в душата си.
„Когато седна в люлката с 
гоблена, бродирам и пея – 
казва тя, – и винаги изли-
за едно гущерче изпод 
камъните, застава сре-
щу мен, гледа ме и леко 
примърдва уста...”.
Въздействащи са и споме-
ните ѝ, за слушателския 
възторг от изпълненията 
на хор „Добруджански 

звуци”: Академик Петко 
Стайнов: „Изкуството на 
хор „Добруджански зву-
ци” искрено, правдиво и
дълбоко затрогващо, въл-
нува всеки, който го е 
чул. Бляскава звучност, 
отлична спятост, тънко 
динамично нюансиране 
и фразиране са някои от 
неговите най-добри каче-
ства”
В. Г. Соколов: „Отлични 
гласове, висока хорова 
култура, изключително 
фразиране, предизвиква-
щи възторг”Луиджи 
Колачики от Италия: 
„Възхитени сме от хуба-
вата, хармонична, топла, 
бурна,
завладяваща и човечна 
песен на величествения 
хор от град Добрич – Бъл-

гария, умело ръководен 
от неговия маестро” Ве-
стник „Музикален живот” 
от 18.05.1984 г.: „Слуша-
телският възторг стигна 
своя връх след „Глория” 
от Вивалди. Към из-
куството на Толбухин-
ския камерен оркестър се
присъедини певческо-
то майсторство на Тол-
бухинския хор с главен 
художествен ръководи-
тел Захари Медникаров. 
Какви музикални чудеса 
стават в този град”.
Изказването на госпо-
жа Еми Накамура след 
концерта, състоял се на 
24.06.1992 година – дири-
гент от град Осака, Япо-
ния: „Нямах предвари-
телна информация за хор 
„Добруджански звуци” и
още първите части на 
„Малка тържествена 
меса” от Росини, съвър-
шено изпълнени, ме обър-
каха. Самодейци, които 
пеят професионално...”
След половин век на сце-
на, сред спомените за 
забележителните изяви, 
турнета и успехи на хор 
„Добруджански звуци”, 
срещите и отзивите на 
изтъкнати световни му-
зиканти, Нина Дончева 
развълнувано сподели 
чувството на осмислен 
живот и изпълнен дълг 
към хоровата музикална
култура на град Добрич и 
на България, в очакване 
на Коледния концерт,
когато хорът ще изпрати 
годината на своя 120- го-
дишен юбилей.

Геновева 
ПОЛИМЕНОВА

За едно петдесетгодишно неповторимо изживяване на сцена 
с хор „Добруджански звуци”, разказа Нина Дончева – сопран, по повод

Световния ден на музиката – 1 октомври
 Нина Дончева

 Eлвира 
Пастърмаджиева


