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Червен, червен Великден
На 18 април Пражкият клуб на Българската културно-просветна организация проведе станалата вече тра-
диционна предпразнична среща на своите членове и на всички приятели и съмишленици по повод на най-
големия големия християнски празник – Великден. 

Според народната тради-
ция Възкресение Христо-
во отбелязва възражда-
нето на природата за нов 
живот, победата на про-

летта над зимата. И в обичаите, и в об-
редите тясно се преплитат езичеството 
и християнството, което определя ко-
лоритността на българския Великден.

По традиция, на Велики четвър-
тък се боядисват великденските 
яйца и се замесват козунаците за 
празника. Козунакът е сладък обре-
ден хляб, който символизира тялото 
на Исус Христос, така както боядиса-
ните в червено яйца символизират 
кръвта му. Обикновено козунакът се 
прави в кръгла форма и се украсява с 
плетеници, като в средата им се сла-
га червено яйце. 

 Според разпространеното схва-
щане историята на козунака започва 
в началото на XVII век във Франция, 
откъдето се пренася и в цяла Европа. 
В Италия се приготвят козунаците 
„панетоне“, а в Русия великденският 
обреден хляб се нарича кулич. Смята 
се, че в България козунакът е дошъл 
в периода 1915-1920 година.

Какво повеляват стародавните 
български традиции? Подготовка-
та за празника започва в седмицата 
преди Великден, наричана Страстна, 
т.е. приготовленията протичат през 
цялата предходна седмица.

В Българския клуб в Прага за 
всички празнични трапези от годи-
ни се грижи Александър Алексан-

дров – и този път той не изневери на 
себе си – така че – на уречения ден 
за всички имаше боядисани яйца и 
вкусен козунак. 

За доброто настроение на празну-
ващите се погрижи Росен, който прос-
то поиска акордеон и... веселбата беше 
готова, а родните песни бяха приятни 
за всяко българско сърце.  ◆


