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На пролетния фестивал на българ-
ския фолклор и традиции взеха 
участие повече от 15 танцови 
състава от 7 различни държави. 
Фестивалът беше разделен на три 
блока. В първия блок участваха 
групи, клубове, фолклорни форма-
ции и ансамбли от Лондон, Англия. 
Втората част от фестивала беше пос-
ветена на изпълнителите от Лондон, 
Манчестър, Тънбридж Уелс и Бърно, 
Чехия. Програмата на ансамбъла за 
български народни танци „Пирин“ 
беше разделена на две части. 
В първата част – „На север от Балка-
на“ – ансамбълът представи народ-
ни танци, характерни за Добруджа 
и северняшката етнографска област. 
Съставът изигра „Добруджански 
танц“, „Варненски танц“ и хореогра-
фиите „Дунавски ритми“ и „Север-
нячки“. Във втората част –“На юг от 
Балкана“ – публиката се наслади на 
танци, характерни за Тракия и шоп-
ския край, между които женски танц 
„Буенек“, „Тракийска ръченица“, 
хореографията „Шопски ритми“ 
и „Мъжки тракийски танц“. В тази 
част аз се представих за първи път 
на сцена. Танцувах 

в женския танц „Буенек“. Докато ча-
кахме зад кулисите си мислех, че ще 
се стресна и ще допусна грешки. Му-
зиката засвири. Пристъпихме към 
подиума, въртейки бели кърпички 
в ръцете си. В този момент се по-
чувствах спокойна и уверена в себе 
си. За радост на целият ансамбъл аз 
се справих чудесно и танцът пожъна 
много овации. Изключително благо-
дарна съм на всички тях за морал-
ната подкрепа преди и по време на 
фестивала. 
В третата част участваха танцовите 
състави „Пирин“, фолклорен клуб 
„На хорото в Брюксел“, ансамбли 
и клубове от Лион, Париж, Север-
на Ирландия, Ла Нусиа в Испания 
и Мюнхен. Интересен факт е, че г-жа 
Кристалина Георгиева – политик 
и европейски комисар от България, 
танцува във фолклорен клуб „На хо-
рото в Брюксел“, Белгия. Бурните ап-
лодисменти по време на фестивала 
ме убедиха, че това, което съставите 
показаха на подиума, е достойно за 
поклон. По време на изпълненията 
гостите ставаха, припяваха си и се 
поклащаха в ритъма на прелестна-
та българска музика. Реакциите на 

публиката по време представле-
нието бяха най-голямата отплата 
за неуморния труд и старанието 
на членовете на танцовите съста-
ви и ансамбли. Представлението 
приключи, но фестивалът продължи 
с хоротека, в която се включиха 
както участниците, така и гостите на 
събитието.
В неделя – на 23-ти март, се разходи-
хме из Лондон, за да се насладим на 
забележителностите му. 
На 24-ти март следобед се качихме 
на самолета за Бърно и се прибрах-
ме. Бяхме изморени и доволни.
Ако ме накарате да опиша фести-
вала с няколко изречения, бих ви 
отговорила: феерия от цветове, 
лъчезарни лица и приказни усмив-
ки, вихър от гайтани и сукмани, 
тръпнещи от нетърпение тела; мо-
мичета в прелестни носии, носещи 
се във вихъра на танца като пъстри 
пеперуди; усмихнати момчета като 
градина от разцъфнали лалета. 
Изява на българската душевност, 
одухотвореност, красота, бит и ис-
тория.

Д-р Галина Тодорова

На 12 април в залите на Етнографския 
музей в Прага Българският културен 
институт и Историческият музей 
в град Ихтиман поставиха началото на 
Великденските празници. В няколко 
работилници те демонстрираха на-
гледно пред своите български и чеш-
ки гости старата българска традиция 
при изписване на великденски яйца, 
a в музея се прожектираше филм за 
тoзи обичай в Ихтиманския край. 
Любознателните посетители имаха 
възможност не само да наблюдават, 
но и да вземат участие в популярния 
ритуал. В една от работилниците 
малчуганите се учеха да приготвят 
сладки. 
В централния салон, къдeто беше 
разположена една от двете работил-
ници за изписване на великденски 
яйца, директорката на Историческия 
музей в град Ихтиман Велина Минева 
(възпитаник на СУ „Св. Климент Ох-

ридски“) обясняваше „тънкостите на 
занаята“ пред насядалите около дъл-
гата маса деца и възрастни. В. Минева 
има богат опит в практикуването на 
тази българска традиция – участвала 
е на подобни презентации в София, 
Велинград и Ихтиман. Тя разказа на 
присъстващите, че традицията за 
украсяване на великденски яйца 
в родния й град Ихтиман датира още 
от 19 в. В миналото се е използвала 
вълнена боя, примесена с жълтък, 
както и зелев сок, като част от техно-
логията на боядисване. Преоблада-
вали са жълтият, червеният и синият 
цвят, докато днес предпочитан цвят 
е червеният. Другите две школи в Бъл-
гария, където се практикува подобна 
традиция, са в Етрополе и Велинград. 
Всяка от тези школи е развила и за-
пазила своите специфики в ритуала 
при изписване на великденски яйца. 
В Ихтиман например се рисува с че-

рен восък върху небоядисано яйце, 
дoкaтo в Чепинския край (Велинград 
и Ракитово) яйцето се боядисва в чер-
вено, тaка че орнаментите, покрити 
с восък, остават бели. Поначало 
изписването на великденски яйца 
с восък се смята за стара славянска 
традиция, разпространена и в други 
държави – Чехия, Словакия, Полша, 
Унгария, Хърватско, част от Германия, 
Украйна, Русия, Сърбия и Румъния. 

Д-р Красимира Мархолева

Български Великден  
в Етнографския музей на Прага

11

1 | 2014
Б

Ъ
Л

ГА
Р

С
К

А
ТА

 О
Б

Щ
Н

О
С

Т
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