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Празник на различността, Празник на различността, 
която сближавакоято сближава

На 8 юни, в пражкия квартал „Дейвице“, на емблематичния площад, който си има сериозно име, 
но за всички е просто „Кулатяк“, се проведе четвъртият фестивал Food & Culture, в който взеха 
участие посолствата на петдесет държави.

Организатори на съби-
тието са Общината на 
Прага 6 и сдружение-
то на „Фермерските 
пазари“. През 2019 г. 

патронаж над него поеха Сенатът 
на ЧР и Министерството на външ-
ните работи. Фестивалът се ражда в 
сдружението, благодарение на тра-
диционното сътрудничество между 
него и посолствата на азиатските 
и африканските държави, а идеята 
възниква при представянето на „Ку-
латяка“ на държавите от Югоизточна 
Азия – ASEAN. „Да се поканят всич-
ки посолства бе инициатива на по-
сланиците на Тайланд и Малайзия“, 
разказва г-н Павел Щастни (Šťastný), 
председател на „Фермерски пазари“. 

Слънчевият съботен ден с приятен 
прохладен ветрец предразполага към 
разходка на открито. Тревните площи 
на площада са заети от неизброимите 
на пръв поглед щандове и шатри, пре-
ливащи от багри във всички цветове 
на дъгата. Навсякъде цари наистина 
Вавилонско стълпотворение – от хора 
с различен цвят на кожата, говорещи 
на всевъзможни езици. Бавно се на-
сочваме към специално построената 
сцена, където трябва да се състои офи-
циалното откриване. Посетителите са 
насядали по наредените пейки, някои 
направо на тревата, по която тичат на 
воля дечица. Точно в 10:30 на сцената 
излязоха кметът на градска част Пра-

га 6 Ондржей Колар (Ondřej Kolár), 
заместникът му, председател на Кул-
турната комисия Петър Прокоп (Petr 
Prokop), Павел Щастни и заместникът 
му Мирослав Душек (Miroslav Dušek), 
Иржи Ружичка (Jiří Ružička), сена-
тор за Прага 6 и г-н Мартин Смолек 
(Martin Smolek) от Министерството 
на външните работи. Всеки от тях 
поздрави многобройните посетители 
с „добре дошли“. Направи ми впечат-
ление, че в повечето изказвания до-
минираше акцента върху 30-годиш-
нината от падането на Берлинската 
стена и 15-годишнината от влизането 
на Чехия в ЕС – събития, които дават 
възможност за засилване на демокра-
тичните процеси в държавата. Много 
ми допадна изказването на г-н Смо-
лек, който изтъкна, че докато е идвал 
към сцената, най-силно впечатление 
му е направила цветността, макар, че 
по рождение е далтонист. Защото баг-
рите могат да се възприемат и с дру-
гите ни сетива, не само с очите. Краят 
на официалната част бе и най-атрак-
тивна – на сцената излязоха послани-
ците на страните, участващи във Food 
& Culture и поздравиха гостите, всеки 
на своя си език. 

После дойде ред на културната 
програма, която продължи чак до 6 
вечерта и даде възможност за изява 
на различните народи. Е, естестве-
но, че дойде ред и на посещенията на 
различните щандове, от които се но-

сеше изкусителен аромат, където се 
печеше, пържеше, режеше… Гледах 
плодове и зеленчуци, които никога 
не бях виждала, попивах аромата на 
екзотично изглеждащата храна, пих 
кафе от Судан, приготвено по напъл-
но непознат за мен начин. 

Нямаше как да отмина Северна 
Македония и да не си купя бутилка 
тиквешко вино. Не си мислете, че съм 
пропуснала България – тя участваше с 
няколко щанда – какво ли нямаше на 
тях: луканки и суджуци, кисело мляко, 
сирене, кашкавал, лютеници, пресни 
родни череши, сиропи. Не липсваше 
и скара, на която цвърчаха кебапче-
та. Всичко това, обслужвано от любез-
ни наши сънародници и лично от г-н 
Георги Стоилов, търговско аташе към 
Българското посолство в Прага, органи-
затор и движеща сила на нашето пред-
ставяне. По-късно следобед се изявиха 
и децата от хор „Лира“ към Българското 
училище в Прага, с ръководител Росен 
Михайлов, които изпълниха народни 
песни, внасяйки и нашия дял към кул-
турното разнообразие.

Тръгнах си, пълна с впечатления 
и… с пълни чанти, мислейки си за 
различностите – Фестивалът ясно 
доказва, че въпреки тях – цвят на ко-
жата, език, култура, традиции, храна 
– по-важното е друго – бяхме заед-
но, усмихвахме се, опознавахме се. 
Просто харесващи се и уважаващи се 
човешки същества! ◆


