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Среща на националните малцинства 
организира Кметството на гр. Мост

На 23 септември, в Клу-
ба на пенсионерите в 
града, се състоя тра-
диционното предста-
вяне на различните 

народности, живеещи в нашия град. 
Тази година беше ред на виетнамско-
то малцинство, което се прояви като 
отличен домакин. Участваха Съюзът 
на виетнамците и Клубът на виетнам-
ските жени в Мост. Дамите бяха об-
лечени в традиционни, разноцветни, 
невероятно красиви рокли. Предста-
вянето включваше прожектиране на 
кратки филми, посветени на приказ-
ната виетнамска природа, дегустация 
на традиционната виетнамска кухня. 
В културната програма можахме да 
се насладим на танцови и музикал-
ни изпълнения, а цялото събитие се 
координираше от двама водещи-сту-

денти, трето по-
коление виетнам-
ци, живеещи на 
чешка територия. 

За съжаление, 
българската общ-
ност бе предста-
вена само от чети-
рима членове на 
Българския кул-
турно-просветен 
клуб в гр. Мост, 
но нямаше как да 
бъде помрачено 
настроението на 
всички присъст-
ващи, които ус-
пяха да видят своите виетнамски съ-
граждани в напълно нова светлина. 

Отминалата среща още вед-
нъж доказа, че организирането на 

подобни представяния е чудесна 
идея, която обогатява с възмож-
ността да се запознаем с нови тра-
диции и култури.  ◆

Текст и снимки: Йордан Михалев, председател на БКПК, гр. Мост

Книгата излезе в края на 
2015 г. и отдавна е в ръ-
цете на своите читатели, 
но официалното й пред-
ставяне се състоя на 5 ок-

томври на територията на Музея на 
столицата Прага в присъствието на 
авторския колектив. Водещ на вечер-
та бе Мария Селингерова, на която се 
падна и нелеката задача да превежда 

Традиционните празници 
на българите – 
по-близки и до чешкото общество
Вероятно това е една от основните идеи, залегнали в проекта на сдружение „Заедно“, станал възможен 
благодарение на творческите усилия и обединената енергия на сериозен колектив от учени, изследовате-
ли, илюстратори, преводачи и консултанти, за да се стигне до издаването на тази чудесна книга – „Тради-
ционни празници на българите“.

за многобройните чешки приятели 
на сдружение „Заедно“ и за почита-
телите на българските фолклорни 
традиции. Водещата не пропусна да 
изброи имената на всички, работили 
по книгата: доц. д-р Веселка Тончева 
– автор на научния текст, Севдалина 
Коваржова, автор на концепцията и 
на илюстрациите, д-р Ярослав Отче-
нашек, д-р Албена Рангелова, д-р Ми-

лена Пршикрилова, доц. д-р Славка 
Керемидчиева и Михал Коварж. Не 
беше забравена и Бойка Добрева – ос-
новател на сдружение „Заедно“, която 
преди около 15 години организира 
първият семинар за любителите на 
българския фолклор. Сред гостите 
пък забелязах представители на три 
медии, включително нашата; извест-
ни учени-българисти и преводачи, 
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Дегустация на традиционната виетнамска кухня



10 Роден глас

всичко завърши добре.
„Господ направил човека от кал 

и го оставил за една нощ да изсъхне, 
тогава дошъл дяволът и го надупчил 
целия. Сутринта Господ видял дупки-
те, накъсал треви и запушил дупките 
– това са именно билките, с които се 
лекуват отделните органи и болести“ – 
сетихте се, нали? – тази легенда е свър-
зана с Еньовден. Рождението на Свети 
Йоан Кръстител народът ни нарича 
Еньовден, Яневден, Яновден, Иванден, 
Ивъндън, Иван Бильобер, Драгийка. 
Според народа болестите са 77 (или 12) 
и за всяка има цяр. Именно в този ден 
билките се берат преди изгрев слънце, 
защото тогава са най-силни (на Еньов-
ден и слънцето е най-силно, но и се 
„обръща“ към зима), а жените си мият 

лицата с роса – всичко това и още мно-
го повече, плюс, като бонус, нова на-
родна песен предостави на публиката 
доц. Тончева. Не е чудно, че в родната 
ни България тя е обичан събеседник! 

Стана ясно, че много важен в ка-
лендара на българите е Димитровден 
или Митровден, който дели годината 
на две: лято от Гергьовден до Дими-
тровден и зима от Димитровден до 
Гергьовден. В някои народни преда-
ния Свети Димитър и Свети Георги 
са братя, дори близнаци. Това е и 
краят на овчарския сезон, времето, 
в което става разплащането с пас-
тири и ратаи, затова и празникът се 
нарича Разпус. Любимо време за от-
рудените хора, които най-после мо-
гат да отпочинат от усилната работа, 

време на седенките, където младите 
се харесват, избират, припяват се – 
съвсем на място бе народната песен 
„Сабрала Денка седенка“. 

Безспорно, много интересен за 
чешката публика бе разказът на доц. 
Тончева за Бъдни вечер, Божич, Ко-
леда, Кадена вечер, Суха коледица, 
Вечерня – това са само малка част от 
названията на Бъдни вечер и Коледа 
по българското етническо землище. 
Рождество Христово като христи-
янски празник наследява народните 
представи за раждането на младия 
Бог, за раждането на новата година и 
за прехода между старото и новото, 
и тъй като в Чехия, например, тради-
циите, свързани с тези празници са 
съвсем различни, гостите имаха въз-

можност да направят сравнение, да 
обогатят познанията си и да си пред-
ставят всичко нагледно чрез 3 кратки 
откъса от филм на Веселка Тончева 
за коледуване в с. Телиш, Плевенско 
(Средна Северна България). Нямаше 
как да не се изпее и разучи поне една 
коледарска песен, както и да бъде 
обяснена нейната символика. 

Семинарът премина на високо 
професионално ниво, а след това, 
по българска традиция, приключи с 
общо хоро.

Дълго продължи раздаването на 
автографи, а най-верните почитате-
ли на сдружение „Заедно“ и на доц. 
Тончева се присъединиха към не-
формалната среща на чаша хубава 
чешка бира.  ◆

Текст: Иван Радославов | Снимки: „Роден глас“

университетски преподаватели. 
В изказването си д-р Отченашек 

изтъкна, че традицията на българо-
чешкото сътрудничество е дълга и 
богата и именно благодарение на нея 
се издават подобни книги. Естестве-
но много важна е и подкрепата от ре-
дица чешки държавни институции. 
Д-р Отченашек разказа за процеса на 
подбор на народните песни, които да 
бъдат включени в книгата, като под-
черта, че са събрани много песни, но 
тъй като голямата част от тях са на 
различни български диалекти, те са 
почти непонятни дори за съвремен-
ните българи, а работата по превода 
им е била изключително тежка. 

Постепенно „кръщавката“ преми-
на в семинар за български народни 

песни. Доц. Тончева говореше инте-
ресно и увлекателно, както винаги, 
приближавайки редица традиционно 
български празници до разнородната 
аудитория. Цветни и красиви са Лаза-
ровден и Лазарица; Връбница и Цвет-
ница – типични празници на младите 
момичета, свързани с техните мечти за 
щастлив семеен живот. Доц. Тончева 
разказа и за по-интересен и специфи-
чен вариант на Лазаруване в Северо-
източна България, където лазарската 
дружина има водачка, наречена Буенек 
(Буенец) и обреден персонаж „булка“. 
Публиката видя 2 видео филма с Лаза-
руване от с. Юпер, Разградско. Никак 
не бяха лесни за разучаване лазарските 
песни, но присъстващите участваха с 
желание и хъс, така че в крайна сметка, 

доц. д-р Веселка Тончева, Мария Селингерова, д-р Ярослав Отченашек
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