
В същност, поводът за празнува-
не беше двоен – българският, 

Трифон Зарезан, и международни-
ят – Св. Валентин. На пръв поглед 
двата празника нямат нищо общо. 
Да, ама не. И двата празника симво-
лизират добрите отношения между 
мъжа и жената.

Тази проява на българската култура 
вече е популярна из цяла Прага. Затова 
присъстващите, предимно млади чехи 
и българи, предпочетоха да опитат 
руйното българско вино и вкусните 
български гозби вместо романтиката 
на Св. Валентин. Гражданското сдру-
жение за българи в Чехия „Заедно“, 
традиционно подкрепено от Българ-
ския културен институт в Прага, беше 
организатор на веселия празник.

Както е известно, в православния 
календар Свети Трифон се празнува 
на 14 февруари по стар стил и про-
дължава три последователни дни, 
наречени Трифунци. В основата на 
празника стои пролетното зарязване 
на лозята, с което се поставя нача-
лото на новата винарска година. На 
този ден из цяла България се черпи 
с вино. Затова през цялата вечер, пос-
ветена на „царя“ на лозята, се ля руй-
но българско вино. И не само това. 
Изобилието от музика и танци, както 
и томболата с български подаръци, 
допринесоха за доброто настроение 
на гостите. Те имаха удоволствието 
да се насладят на талантливите тан-
цьори от българските състави „Бъл-
гари“ от Прага и „Пирин“ от Бърно.

По стара българска традиция се 
проведе избор на цар Трифон за 
2009 г. Кандидатите бяха 10 мъже, 
които наред с певческите си уме-
ния, трябваше да покажат сръчност 
в зарязването на лоза, в изплитане-
то на венче от пръчки, мъжка сила 
и „дар слово“. Специално избрано 
за случая жури избра и короня-
са новия „цар“ на лозята. В негова 
чест цяла нощ се виха кръшни хора 
насред Прага.

Празникът беше посветен и на 
паметта на Бойка Добрева, която 
приживе имаше голяма заслуга за 
организиране празнуването на Три-
фон Зарезан в Прага. Така че искаме 
да кажем: „Бойке, много ни липсваш. 
Обичаме те“. 

в сРедата на февРуаРи, на фаталния петък 13-и, за седма поРедна Година, младите пРажани и жи-
веещите в чешката столица бълГаРи, имаха удоволствието не само да пРисъстват, но и да се вклю-
чат в честването на бълГаРския пРазник тРифон заРезан. с мноГо веселие, музика и танци тРади-
цията беше спазена, и то в съРцето на пРаГа, в „баРачницка Рихта“ в подножието на пРажкия хРад.

Трифон Зарезан в Прага
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