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Текст и снимки: Милена Тилева

Българите честват от ве-
кове Великден с голяма 
почит. За значимостта на 
празника е показателно 
и самото му име – „велик 

ден“. В празника се преплитат две 
идеи за победата на живота: народ-
ната – за възраждането на природата 
и християнската – за възкресението 
на Исус. На Великден е първото хоро, 
което се играе след Сирни Заговезни. 
То е буйно и весело, пъстро и шумно. 
На него се хващат всички, за здраве, 
и стъпките му са силни – хората вяр-
ват, че така събуждат природата. Хо-
рото символизира надеждата им, че 
тя ще ги възнагради щедро за техния 
труд през идващото лято, на вярата в 
победата на доброто над злото. „Сби-
райте се, малки моми, да играем вито 
хоро, че днес е Великден...“, се пее в 

народните ни песни.
Тази българска традиция, засе-

га, за пръв път беше възстановена в 
Пилзен. Браво, сънародници!

Идеята за Великденското хоро е 
на съотечественичката ни Елеонора 
Ганева, която живее от около 2 месе-
ца в Чехия и работи в завод „Панасо-
ник“. Целта на събирането e всички 
българи, които желаят, да се хванaт 
за ръце и да тропнат на празника ня-
колко български хора. Много хора 
одобряват идеята, но много са и про-
тив, опасявайки се да не се изложат 
по някакъв начин. В помощ на ор-
ганизацията веднага се озовава г-жа 
Милена Тилева – координатор в об-
ласт Бероун. Тя намира телефонните 
номера на съответните местни ин-
ституции, от които зависи издаване-
то на разрешение за осъществяване-

то на подобно събитие. Тъй като г-жа 
Ганева не говори чешки език и моли 
за помощ, г-жа Екатерина Иванова – 
координатор-преводач в Пилзенска 
област, обещава да поеме комуника-
цията с чешките служби. Така, със 
съвместни усилия, всичко за нашето 
Великденско хоро е готово. 

„Пилзенските“ българи се хва-
наха за ръце, а после сърдечно бла-
годариха на организаторите за това 
приятно изживяване – далеч от род, 
родина, семейство и близки, но за-
едно със сънародници на празника! 
Искрено изречените „Бъдете благо-
словени…“, са за всички, съхранили 
родните традиции. ◆

Един незабравим, различен 
и шарен Великден в Пилзен

Осми април, 11:00 часа, Náměstí Republiky. Казват, че България е там, 
където има и един българин... Българите в Пилзен доказаха, че това е 
така и въпреки че са далеч от Родината си, я носят в своите сърца. Макар 
и за кратко, успяха да „пренесат“ Отечеството ни в града на най-добрата 
бира и да изживеят един незабравим и шарен Великден по нашенски.

Българите в Пилзен се хванаха на кръшно хоро


