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В началото на програмата Мариа-
на Новотна, председател на „Бъл-

гарска беседа“ и  един от основните 
организатори, представи с  няколко 
думи на чешки език Коледните тра-
диции в  България, а  след това отец 
Пламен Ангелов извърши водосвет. 
Словото на отеца ни върна за 15 ми-
нути в Родината, и макар обстановка-
та да не бе църковна, не беше трудно 
да си припомним за какво, всъщност, 
е  Коледа. И  че в  дните на Коледния 
пост, основното не е  въздържанието 
от блажна храна, а пречистването на 
духа, покаянието, смирението, бла-
годеянието и  благотворителността. 
Разбира се, не всеки е готов да чуе сло-
вото Божие и сред нас има хора, които 
свързват Коледа единствено с отрупа-
ни трапези.

За трапезата и  всичко останало, 
свързано с коледните традиции, гово-
риха учениците от БСОУ „Д-р Петър 
Берон“ в Прага. Карина и Мартин от 
12-и клас и Мария от 10-и ни запозна-
ха с народните обичаи и ритуали в раз-
лични краища на България на Бъдни 
вечер. Припомнихме си какво е  бъ-
дник, колко на брой и вид са постните 
ястия, защо трапезата се слага върху 
слама и не се вдига до сутринта, какви 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ Е ПРАЗНИЧЕН И НЕ СА МАЛКО ТЪРЖЕСТВАТА, ПОСВЕТЕНИ НА КОЛЕДА, ПРОВЕЖДАНИ ОЩЕ 
ПРЕДИ САМИТЕ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ. ТАКЪВ Е СЛУЧАЯТ И С ТЪРЖЕСТВОТО, ОРГАНИЗИРАНО ОТ СДРУЖЕНИЯТА 
„БЪЛГАРСКА БЕСЕДА“, „БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ОБЩНОСТ В ЧЕХИЯ“ И БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН 
КЛУБ В ПРАГА, КОЕТО СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 ДЕКЕМВРИ В ДОМА НА МАЛЦИНСТВАТА. ТЪРЖЕСТВОТО СИ БЕ ПОСТА-
ВИЛО ЗА ЦЕЛ ДА СЪБЕРЕ ПОД ЕДИН ПОКРИВ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКОТО И  НА ДРУГИ МАЛЦИНСТВА 
И ТАКА, ОБЕДИНЕНИ, ДА РАЗКАЖЕМ ЗА СВОИТЕ КОЛЕДНИ ТРАДИЦИИ. ДОКОЛКО УСПЯ?

Всички желаещи бяха сурвакани

Отляво надясно: Агенс Кутас, Мариана Новотна и Силвия КръстеваКарина, Мартин и Мария
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символи се поставят върху боговицата 
и какви гадания за предстоящата годи-
на се извършват по Коледа и Нова го-
дина. А след това…влязоха сурвакар-
четата. Маргарита и Влади от 5-и клас, 
облечени в красивите ни народни но-
сии, не само показаха традиционната 
сурвачка от дряново дърво, украсена 
с  пуканки, вълна и  цветни панделки, 
но и  сурвакаха, пожелавайки здраве 
и берекет, „пълна къща“ и „късмет“! 

Както се оказа от разказа на следва-
щата участничка, Коледните традиции 

си приличат. Макар и на неперфектен 
чешки, унгарската певица и  цигулар-
ка Агенс Кутас разказа за обичаите 
в  своята страна. И  след това засвири 
на цигулка и  изпя Коледни народни 
песни. Удивително е как човек не раз-
бира думите на един толкова труден 
език като унгарския, и  въпреки това, 
от музиката чувства кога в песента се 

говори за Святата нощ, кога за очак-
ванията за добра година на стопанина 
и кога за надеждите и сънищата на де-
войката. (Поне аз това усетих, слушай-
ки чудесните песни!)

След унгарските традиции, Тисия 
Балиайева, представителка на руското 
малцинство, ни запозна със своите. Е, 
дори не беше нужно да се мъчи с чеш-
кия език, вероятно на руски бихме я 
разбрали даже по-добре. Оказа се, че 
традициите в  дореволюционна Русия 
са съвсем като нашите – строг пост, се-

мейна Бъдни вечер, а след това – праз-
ници, балове и народни увеселения 12 
дена поред.

За съжаление, поради липса на вре-
ме, бе съкратено участието на Росен 
Михайлов с български песни в съпро-
вод на хармоника. Гостите бяха пока-
нени в кафенето на Дома, където бяха 
представени (и можеха да се опитат!) 

почти всички типични за трапезата на 
Бъдни вечер и Коледа ястия – постни 
сърми, баница със сирене, тиквеник, 
локум, различни питки и  кифлички, 
разнообразни салати. А от напитките 
– червено вино и кайлъшка ракия, ли-
монада и…боза!

Веднага след като гостите позасити-
ха глада си, а на малкото чуждоезични 
беше обяснено какво точно е „баница“ 
и „сърми“, започна тегленето на томбо-
лата и по-младите се върнаха в залата, 
а  по-възрастните разтвориха душите 
си и под съпровода на един акордеон 
си припомниха своята младост с  по-
мощта на стари градски песни.

Най-нетърпеливи за подаръци 
и  награди са, разбира се, децата и  за 
тях, освен шоколадов Дядо Коледа, 
имаше и награди от томболата – шоко-
ладов адвентен календар, йо-йо, клю-
чодържатели и „Библия за деца“, както 
и други дребни сувенири. Възрастните 
спечелиха бутилки шампанско, бъл-
гарски и чешки книги, картини, чанти, 
часовници, бележници.

Силвия Кръстева, заместник-пред-
седател на „Българска православна 
общност в  Чехия“ документира ця-
лото събитие и още на следващия ден 
изпрати снимките за интернет-стра-
ницата на Българското училище.

Много от присъстващите сметнаха, 
че тържеството има ред недостатъци. 
Но може би все пак най-важното беше, 
че три български сдружения в Прага се 
обединиха и организираха вечерта за-
едно. И всеки помогна с нещо – имаше 
богата томбола, за която много хора 
помогнаха, а  традиционната трапеза 
също беше заслуга на всички. И който 
дойде – не съжали.

Това е  добро начало, нали? За да 
имаме желание и догодина да посрещ-
нем Коледа заедно! �

Едно старо българско поверие гласи, че според 
това какъв човек пръв влезе в къщата на Игнаж-
ден – такава ще бъде цялата година. Ако се съ-
образим с  него, значи цялата следваща година 
на Българския клуб в Прага трябва да е хубава, 
тъй като именно за тази дата беше определена 
срещата на неговите суперсеньори, тоест навър-
шилите 80 години членове и  симпатизанти. На 
20 декември те се събраха, за да се видят и поз-
дравят с настъпващите коледни и новогодишни 
празници.

„Животът е като река“ – обърна се към тях Антон 
Стамболийски, председател на Клуба и допълни, 
че събитията идват и си отиват и на хората не им 
остава друго, освен да ги посрещат и да се радват 
на живота. В края на думите си той прикани към 
едноминутно мълчание в памет на онези, които 
вече не са сред нас.
По време на последвалия обяд, Христо Христов 
прочете няколко стихотворения, посветени на 
хубавата среща.

На Игнажден в Българския клуб
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