
С дружение „Заедно“ възниква 
през 2002 г. През същата го-

дина основателите Бойка и Севда 
решават да организират честване на 
Коледа и предлагат на Мартин Мла-
денов, който по това време е упра-
вител на механата в Българския дом 
на ул. „Америцка“, да я направят при 
него. „Идеята ми се стори добра,“ 
казва днес Мартин Младенов. „Така 
всъщност се запознах с Бойка и Се-
вда. Организирахме вечерта и се по-
лучи страхотно.“

Успехът на хрумването пораж-
да идеята за други подобни акции 
и така, през 2003 г., сдружение „За-
едно“ организира първото праз-
ненство по случай Трифон Зарезан. 
Както казва една от организаторки-
те – Божана Нишева – „Беше просто 
един опит. Никой не знаеше дали ще 
се получи и ще има ли успех.“ Успех 
има и оттогава празненството се 

провежда всяка година и популяр-
ността му не спира да расте. За вто-
рото празненство през 2004 г. Бойка 
и Севда отново се обръщат към Мар-
тин и го питат дали не иска да бъде 
водещ на вечерта. Мартин приема 
с желание и през 2008 година е водещ 
вече за пета поредна година. „Много 
ми харесва – казва. Сега работата ми 
е свързана с България и повечето 
време съм там, но идвам специално 
заради Трифон Зарезан. Искам да 
съм съпричастен.“ Според него из-
ключителното постижение в случая 
е, „че „Заедно“ така успя да прекопае 
и приспособи една стара традиция, 
която е селска, традиционна, бал-
канска и не знам каква още, само не 
чешка и градска, че да се приспособи 
за съвсем друго място и време, да се 
вмести в една зала в центъра на Пра-
га и да се получи един автентичен 
Трифон и традиция. Това се случва 

много рядко. А че е добро личи и по 
хората, които идват, без значение 
от възраст, пол или националност. 
Всички се чувстват страхотно.“

 През 2008 г. съорганизатор на 
събитието е Българският културен 
институт, а специален гост – ма-
кар и дошъл съвсем неофициално 
– посланикът на България в Чехия 
Здравко Попов.

Програмата традиционно включ-
ваше, както съвременна, така и на-
родна музика. В самото начало две 
момчета от състав „Българи“ обико-
лиха залата с чанове на рамо, чийто 
звън според прастарите вярвания 
прогонва злите духове, а след това, 
с първото изпълнение за вечерта, 
излезе солистката на ансамбъл „Зо-
рница“ от София и абсолвентка на 
Карловия университет Ганка Дюл-
герова. Тя наелектризира залата 
и предаде тока по жицата към група 

ДОСТАТЪЧНО Е ФИНО УХАНИЕ НА ПАРФЮМ, ИЛИ ПРЕЛИТАЩО ПОРШЕ. ПОЩЕНСКА КАРТИЧКА, ИЛИ ЗВУЦИТЕ 
НА ЛЮБИМА МЕЛОДИЯ. ПРОИЗВОЛЕН ЗВУК, КАРТИНА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ. И НИ ЛЪХВА УСЕЩАНЕТО ЗА ДРУГ СВЯТ. 
ГРАБВА НИ, ИЗМЪКВА НИ ОТ ЕЖЕДНЕВИЕТО И НИ ЗАХВЪРЛЯ НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ. РАЗКЪСВА РУТИНАТА И ЗАПЪЛВА 
ПУКНАТИНИТЕ С ГЪСТИЯ НЕКТАР НА РАЗЛИЧНОТО (ОНЗИ НЕКТАР, КОЙТО ВЪРВИ С АМБРОЗИЯТА). МИСЛЯ, ЧЕ 
ЗА МНОГО БЪЛГАРИ В ПРАГА ПРАЗНЕНСТВОТО, ОРГАНИЗИРАНО ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЗАЕДНО“ ПО СЛУЧАЙ ТРИФОН 
ЗАРЕЗАН, ОЗНАЧАВА ТОЧНО ТОВА – ПРЕНАСЯНЕ В ДРУГА РЕАЛНОСТ. РАЗРЕШАВА НИ – ЗА ЕДИН КРАТЪК МИГ – 
ДА СЕ ИЗМЪКНЕМ ОТ МАРКОВИТЕ КОСТЮМИ И ЗАБРАВИМ ТУЗАРСКИТЕ КОМПАНИИ, ЗА КОИТО РАБОТИМ. ИЛИ 
ЛАВИЦИТЕ С КРИСТАЛИ И ВАВИЛОНСКИЯ ХАОС ОТ ЕЗИЦИ.

За Бойка.       
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 ТЕКСТ: Мария Паунова  СНИМКИ: архив на сдружение „Заедно“
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      И за да се събираме заедно 

„Българи“ от Прага. Един от косове-
те на вечерта беше участието на из-
вестната българска рок-група P.I.F., 
която след разговор с организатори-
те включва участието си в празнен-
ството в европейското си турне.

В средата на вечерта Мартин обя-
ви конкурса за Цар на виното и кан-
дидатите – четирима на брой – изля-
зоха на подиума. Получиха няколко 

задачи, между които да изиграят бъл-
гарско хоро и да демонстрират сила, 
с което всеки от тях се справи по 
своему. Със задачата по избирането 
на Царя беше натоварено специално 
дамско жури. Всяка от членките му 
получи по една зелена клонка и даде 
своя глас с връчването й на своя 
фаворит. Клонките бяха преброени 
и с пет победни клонки беше избран 
новият Цар на виното. Главният ор-
ганизатор на вечерта и председател 
на сдружение „Заедно“ Севда Ковар-
жова Костадинова му връчи венец, 
грамота, бутилка вино и целувка. 
След което през цялата останала ве-
чер новият Цар беше заобиколен от 
внимание и хубави момичета.

„Неотдавна гледах по ББТ доку-
ментален филм за българите в Че-
хия, който ни представи в много 
тъжна светлина,“ сподели Божана. 
„Не съм съгласна с този поглед вър-

ху ситуацията. Не всички в Чехия се 
срамуваме да признаем, че сме бъл-
гари. Надявам се това празненство 
да е една реплика и смятам, че по-
добни събития трябва да се органи-
зират не само в Прага.

Онези, които знаят за празни-
ка, уреждан от сдружение „Заедно“, 
знаят и това, че през 2007 г. едната 
от вдъхновителките му – Бойка – си 

отиде завинаги. Затова тази година 
той е посветен на нея. „Благодаре-
ние на Бойка събитието е безкрайно 
мило, много слънчево и неформал-
но – каквато беше и тя,“ сподели още 
Божана. „Щастлива съм, че съм тук 
заедно със сестра й Иванка и баща 
й Димитър. Дълбоко вярвам, че Три-
фон ще осъществи връзката между 
този и онзи свят и с отварянето на 
младото вино ще дойдат душите на 
онези, които вече не са с нас.“

Още преди празника Севда спо-
дели с мен, че има вероятност от 
2009 г. той да се провежда паралелно 
в Прага и София, където ще бъде по-
търсено съдействието на чешки ви-
нари. Идеята вече е обсъдена с Ми-
хаел Поспишил, директор на чешкия 
център в София, който също е обе-
щал подкрепата си.

Във втората част на вечерта на 
сцената излязоха група „Gothart“ 

и ансамбъл „Пирин“ от Бърно. 
Празникът приключи късно след 
полунощ. „Това празненство е уни-
кално и от друга гледна точка,“ спо-
дели Божана в заключение. „Показ-
ва, че сме се научили да уважаваме 
не само чешката култура, защото 
ние дойдохме научени да я уважава-
ме, но сме разбрали, че уважението 
към чуждата култура идва само, ко-

гато уважаваш и собствената.“
„Този път направихме Трифон 

Зарезан заради Бойка, за да остане 
жив споменът за нея и за нещата, 
които тя правеше за българите и за 
българското“ отговори на въпроса 
ми Севда. „А по принцип – за да се 
събираме заедно. И ще продължа-
ваме да го правим. И бих искала да 
спомена само няколко от приятели-
те на Заедно, без чиято помощ Три-
фон Зарезан не би посетил Прага за 
шести пореден път. Фирма Евротурс 
и семейство Бачеви, фирма Уестърн 
Юнион, г-н Павел Петков, г-н Боян 
Панчев, г-н Асен Караилиев, българ-
ското винарско присъствие в Прага... 
много са – благодарим! От сърце бла-
годаря и на чудесната танцьорка Ган-
ка Дюлгерова, на семейство Добреви 
и на останалите гости и помощници, 
които пристигнаха от България спе-
циално за случая.“ 
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