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Вяра, Надежда, Любов и Мъдрост – 
всичко, което ни сближава
Български празник, на който се прекланяме пред добродетелите, които ни правят хора и ни крепят в труд-
ни моменти, почитаме стремежа към доброто, към милосърдието и подадената приятелска ръка.

„Всичко, което ни сближава“ – 
мотото на Фестивалните дни, орга-
низирани от сдружение „Българска 
православна община в ЧР“, проведе-
ни в периода 17 септември – 7 октом-
ври в Прага, хармонично се вписваше 

във времето и мястото на вече тра-
диционния празник Zažít město jinak 
(„Да усетим града различно“). Оказа 
се, че той не е само пражки приори-
тет, както се видя от многобройните 
градове в цяла Чехия, включили се в 

събитието. Съседските тържества се 
провеждат от 2006 г. и се реализират 
в рамките на Европейската седмица, 
която има за цел да насочи внима-
нието към използване на общест-
вените пространства и да ги пропа-
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гандира. Това духовно обединяване 
на празниците даде възможност на 
значителен брой български гражда-
ни да участват не само в българския, 
но и в чешкия празник и бе естестве-
но място за символичното откриване 
на Фестивалните дни. Така те се пре-
върнаха във време на запознанство, 
на интеграция на българите, които 
живеят на територията на Чехия.

Българската общност в Прага, 
освен радостта от подкрепата на до-
брото дело, имаше възможност да 
се включи в рамките на Съседските 
чествания, организирани от Дома на 
националните малцинства с богата и 
пъстра програма. Съчетанието със 
съществуването на празника в Бъл-
гария, посветен на сестрите Вяра, 
Надежда, Любов и тяхната майка Со-
фия, допълни духовността на чеш-
кото честване. Ако някой има нужда 
да се „насочи“ към правене на добро, 
това е денят в който е добре да подаде 
помощна ръка. 

Българската общност, представе-
на от „Българска православна общи-
на в ЧР“, участва в съседските тър-
жества Zažít město jinak в пражкия 
квартал „Михле“ с няколко прояви. 
След кратките приветствени думи на 
г-жа Силвия Кръстева, зам.-предсе-
дател на сдружението, последваха из-
пълнения на музикалното дуо „Пла-
гиро“ – всъщност групата включва 
трима изпълнители, но, за съжа-
ление, в този съботен ден, поради 
здравословни проблеми, отсъстваше 
един от тях. Останалите двама – Ги-
гуша Анчадабадзе и Росен Михайлов 
изпълниха китка от песни, грузин-
ски и български, и бяха ясно дока-
зателство, че обичта към музиката 
сближава и обогатява. Последва Ли-
тературно кафене-workshop, където 
участниците създадоха символично 
дърво от протегнати ръце. Правене-
то му заинтригува не само децата, но 
и възрастни от различни национал-
ности. Осъществяването на основна-
та идея да правим добро и да подадем 
някому ръка за помощ в този ден бе 
свързано и с продажбата на изделия 
и дарения от спонсори. Събраната 
сума, след отчитане на разходите за 
акцията, ще бъде предадена за под-
помагане на възрастните и социално 
слаби граждани и семейства – наши 

сънародници, живеещи на терито-
рията на столицата Прага. 

Да се влеят в живота на хората 
вяра, надежда, любов, мъдрост и раз-
бирателство, в това размирно време 
е нелеко послание на изкуството. В 
програмата на Литературното ка-
фене бяха предвидени да участват 
със свои произведения три поетеси: 
Димана Иванова, Лидия Гълъбова 
и Бронислава Волкова. Тези извест-
ни авторки принадлежат към 16-те 
творци от различни националности, 
в чиито творби темата на Фестивала 
присъства постоянно. Авторското 
четене беше предвидено да прозву-
чи на чешки, български, словашки 
и английски, но заваля много силен 
дъжд, и, за съжаление, тази част на 
програмата не се осъществи.

Фестивалните дни продължиха 
на 19 септември в Дома на нацио-
налните малцинства, където за трети 
път бе организирана изложба на кар-
тини, бижута, икони, фотографии и 
други произведения на изкуството. 
Експозицията под наслов „Вяра, На-
дежда, Любов и Мъдрост“ – всичко, 
което ни сближава бе инсталирана 
в галерията на Дома. Всеки от 16-те 
представени творци, пристъпва към 
дадената тема по свой собствен, но 
винаги хуманен начин. От класи-
ческите православни икони, през 
модерната рисунка и графика, до аб-
стракцията и бижутата, с помощта 
на словото, музиката и танца, пре-
изграждат големия и непрекъснато 
жив разказ на тези вечни символи. 
На концерта, който съпровождаше 
изложбата, бяха представени учас-
тниците и празникът ни бе поздра-
вен от украински певчески състав. 
Каква по-силна интеграция на мал-
цинствата, живеещи в чужбина, би-
хме могли да си пожелаем?

Поредният фестивален ден се 
осъществи на символично мяс-
то – „Площадът на мира“ в Прага 
(Náměstí Míru), отдавна превърнал се 
в известен културен център. Наблизо 
е и Българският дом, който от 70-те 
години на миналия век е културен 
център на българското национално 
малцинство в Прага. Културно-про-
светителската дейност на нашето 
малцинство има дългогодишни ко-
рени и се радва на взаимнополезно 

сътрудничество на различни равни-
ща. В „Българския дом“ се намира 
и седалището на организатора на 
събитието – сдружение „Българска 
православна общност в ЧР“, която в 
настоящата година чества 15 годи-
ни от своето създаване. На празни-
ка на „Площада на мира“ участва и 
българският хор „ Гласове от Бълга-
рия“, който поздрави участниците 
във Фестивала и чехите, дошли да 
се запознаят с друга култура. Ми-
сля си, че всички – и участници, и 
гости се насладиха на прекрасните 
изпълнения на хора на българите в 
чешката столица. Можем да кажем 
само, че бихме били много доволни, 
ако бяхме подкрепени повече от на-
шите съграждани.

На 1 октомври, на гостоприем-
ната територия на ДНМ се състоя 
дългоочакваната творческа среща 
под надслов „С литературата – под 
лупа“. Авторска поезия и музика на 
поетесата, художничката и илюстра-
торката Инка Делевова в съпровод от 
графика-певец Павел Щедри; творби 
на Бронислава Волкова, Лидия Гъ-
лъбова и Димана Иванова. Финал на 
Фестивалните дни бе закриването на 
изложбата, среща на творците, орга-
низаторите и гостите. 

Целта и приносът на проекта бе 
възможността да се обогати пражкия 
духовен, културен и обществен жи-
вот с информация, свързана с мул-
тикултурното възпитание, с българ-
ските православни традиции, обичаи 
и православни църковни празници, 
да се опознаят отделните национал-
ности, да се завържат нови запознан-
ства и приятелства. Зад успешното 
протичане на Фестивала стоят не 
само усилията на организаторите, 
но и Общината на Прага 2, която бе 
патрон на събитието, подкрепата на 
Министерството на културата на ЧР 
и Дома на националните малцинства.

И понеже началото и краят най-
добре се помнят: благодарим на 
всички участници във Фестивалните 
дни, на всички български сдружения 
дошли да подпомогнат разпростра-
нението на българщината, на всички, 
които ни уважиха с присъствието си. 
Ще завърша с мотото: „Вяра, Надеж-
да, Любов и Мъдрост – всичко, което 
ни сближава“.  ◆


