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Как танцуват балканците едва ли е тайна за някого, който поне веднъж е бил свидетел на южния им темпе-
рамент, но че по балкански могат да се „развихрят“ и представители на далеч по-уравновесени народи – е, 
това вече може да се случи само на вечерите, организирани от сдружение „Заедно“. На 27 ноември то от-
ново събра своите приятели и привърженици, както и всички любители на уникалния балкански фолклор 
в култовия ресторант „Барачницка рихта“ (Baráčnická rychta).
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Балканът танцува и ти с негоБалканът танцува и ти с него

Няма да крия, че винаги, 
когато мога, ходя с удо-
волствие на събитията, 
организирани от сдру-
жение „Заедно“ – за-

щото – повечето му членове, българи 
и чехи, са млади, имат интересни идеи 
и чудесна реализация, работят сериоз-
но, за да пропагандират най-доброто 
от българските национални традиции. 
Ръководството на „Заедно“ кандидат-
ства (и то успешно!) по редица проек-
ти, както на територията на Чешката 
република, така и в различни европей-
ски програми, за да осигури фананси-
рането на своите идеи. Достатъчно е 
човек да се вгледа в афиша на „Балкан-
ската вечер“, за да се убеди в правотата 
на думите ми: европейската програ-
ма „Creative Europe“, Music&Memory, 
Министерството на културата на ЧР 
– партньори, които са повярвали във 
възможностите на сдружението и го 
подкрепят с финансови средства. 

Но да се върнем на вечерта – още 
преди обявения начален час ресто-
рантът започна да се пълни с публика. 
Естествено, преобладаващият език на 
комуникация беше българският, но 

можеха да се чуят и чешки, френски, 
анлийски. Още по-голямо разнообра-
зие се забелязваше в цвета на кожа-
та, та дори и расата. Обединяващото 
обаче бе повече от различията – жела-
нието на хората да се веселят заедно, 
научавайки нещо ново и интересно, 
предложено по атрактивен начин. 
Цвети, водещата на вечерта, обяви 
началото на първия курс – обучение 
по гръцки танци. „Учител“ бе Мария 
Селингерова, която вещо обясняваше 
стъпките на сиртаки и понтиако, два 
типични танца за нашата южна съсед-
ка. Последва изпълнение на гръцката 
група „Акрополис“, чийто репертоар 
включва традиционен гръцки фолк-
лор за слушане, но и за танцуване. 
Точно от това се възползва публи-
ката, за да упражни вече наученото. 
Приятно впечатление направи факта, 
че изпълнителите са включили в ре-
пертоара си и популярни македонски 
народни песни. Почти без почивка за-
почна и вторият курс – по български 
народни танци – право, македонско 
и ганкино хоро, отново под ръковод-
ството на Мария, която като че ли 
умееше всичко. И моя милост, която 

спада към групата „сърце играе, крака 
не мърдат“ се включи в урока, естест-
вено на най-лесното – правото хоро. 

С голямо нетърпение бе посрещ-
нато изпълнението на ансамбъл 
„Българи“ с ръководител Тодор Ралев. 
Изпълнителите и този път не разоча-
роваха своите почитатели, танцувай-
ки с професионализъм и любов към 
българския фолклор. Атрактивно бе 
представянето на ансамбъл „Веселие“ 
към Българското училище в Братис-
лава. В състава му влизат учители и 
родители, както и словашки приятели 
на българските танци. Ръководител 
на „Веселие“ е г-жа Цветелина Генче-
ва, директор на БСОУ „Хр. Ботев“ в 
словашката столица. Те научиха при-
състващите как се играе ръченичено 
хоро и представиха композицията 
„Българска сватба“. 

Последен от гостите се изяви 
танцов състав „Радост“ с презента-
ция на сръбски народни танци и му-
зика на живо. 

Или както го е казал народът: и аз 
бях там, много не танцувах, но пък 
чудесно се забавлявах – впрочем, като 
всички останали. ◆

Хайде на хорото – всички заедно!


