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На 15 февруари, сдружение 
„Заедно” проведе, превър-
налата се вече в традиция, 

фолклорна вечер, посветена на Три-
фон Зарезан – празникът на виното 
и веселието. Домакин на събитие-
то отново бе ресторант „Baráčnická 
rychta”, която (както всяка година) 
се пръскаше по шевовете от много-
то гости – българи и чехи. Това беше 
вечер за всички, които обичат бъл-
гарското вино и българската кухня 
и най-вече – не се страхуват да се 
впуснат във вихъра на българските 
народни танци.

Вечерна Прага и нейните приказ-
ни улички водят към определеното 
място – колкото повече се прибли-
жаваш, толкова повече се увеличават 
хората, говорещи български. Когато 
стигнеш до целта, те посрещат врява 
и приповдигнато настроение, пла-
щаш входа, ако си облечен в народна 
носия - влизаш безплатно и си готов 
да се веселиш. За чешките приятели 
празникът Трифон Зарезан е изне-
надващ, екзотичен и интересен. Те 
си имат своя Свети Валентин, но из-
веднъж установяват, че посред зима 

е възможно да се почитат и лозята, 
и виното и че тази традиция идва от 
незапомнени времена.

Програмата, подготвена от сдру-
жение „Заедно” е богата: Концерт 
на група „Loko”, изпълняваща бал-
кански фолклор, на младата група 
„JazzBalk”; Представяне на тради-
ционния обряд, свързан с празни-
ка на виното – зарязване на лозови 
пръчки и избиране на цар Трифон 
2013; Томбола; Българска кухня и 
вино; Българско магазинче. 

За цар на виното тази година бе 
избран Иван Райчинов от танцов 
състав „Българи” – да му е честита 
титлата и да внимава да не я посра-
ми – ще рече да не изневерява на 
омайната напитка! 

Древните гърци, пък след тях и 
римляните са казали: „Във виното е 
истината”, така ли е, не е ли, всеки 
си решава сам, но е факт, че весели-
ето сближава и размива дистанци-
ите между различните народности. 
И когато, в края на вечерта, видите 
извилото се българо-чешко хоро, 
със сигурност се изпълвате с жизне-
радост и усмивка. ◆

Трифон Зарезан – за единайсети път
в Прага
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Текст и снимки: сдружение „Заедно” 


