
Т ържеството, устроено от Кмет-
ството на Прага 17 по случай 

юбилея беше скромно и мило. Кме-
тицата Итка Синкова подари малък 
подарък и букет цветя, имаше кафе, 
гарнирано със сладкиши и спомени 
– дотолкова, доколкото юбилярка-
та искаше да си спомня, защото по 
нейните думи вече не помни почти 
нищо. „Когато станете на моите го-
дини, ще се сетите за мен и ще ме 
разберете“ – отговаряше с усмивка 
на много от въпросите ми. Снимки 
от онези години също не намерихме 
– юбилярката просто не разполага-
ше с албуми от миналото. „Един ден 
така или иначе ще ги изхвърлят, по-
добре да го направя сама.“

Някои неща обаче все пак не е така 
лесно да бъдат изхвърлени и забра-
вени – като например 25-те години, 
прекарани в кухнята на общежитие-
то на Българското училище. Хелена 
започва да работи там през 1954 г. По 
онова време вече е родила двете си 
момчета и все повтаряла, че иска да 
започне работа. „Ами започни де!“ – 
казал един ден мъжът й и тя станала 
и отишла в Съвета да пита за работа. 

„Казах, че ще взема първото нещо, 
което ми предложат!“. Чиновникът 
я поразпитва за уменията й и накрая 
й казва, че търсят помощник в кух-
нята на Българското училище. „Съ-
гласна съм“ – казва Хелена и веднага 
отива да се запознае с обстановката. 
Приемат я радушно и настояват да 
започне веднага, ако може още на 
следващия ден.

През учебната 1954/55 година я 
обучава госпожа Свободова, българ-
ка, омъжена за чех. Хелена й помага 
и се учи. „Никога не бях ходила в Бъл-
гария, не знаех и дума български, не 
бях опитвала българска кухня, а сега 
трябваше да готвя! Ужас!“ През след-
ващата година госпожа Свободова 
напуска и Хелена става главен гот-
вач – още по-страшно. За щастие, там 
е чистачката госпожа Делинешова, 
която – както всички останали – ви-
наги охотно й помага. А обедите не са 
малко, понякога се готви за над 100 
човека, а вечер – за 60.

Много ли е различна българската 
от чешката кухня? „Все си спомням, 
как ми казваха да нарежа хляб. Защо 
пък хляб? – питах – нали има карто-
фи? Отговаряха ми да нарежа и аз 
режех. Хляб за обяд, моля ви се! Към 
картофите или ориза! Мина много 
време, докато свикна...“

Храната е българска – кебапчета, 
мусака, гювеч, сърми, пълнени чуш-
ки, баници, мекички и т.н. През ля-
тото – таратор. Сами си подквасват 
мляко. „Още помня как проверява-
хме с пръст температурата и на ли-
тър мляко слагахме по една лъжица 
кисело мляко. После го завивахме 
и оставяхме 2 – 3 часа да постои.“ 
Сами си налагат и зеле – за сърмички. 
Преточват, осоляват – всичко, както 
си му е редът. А всеки ден се ходи 
на покупки за зеленчуци – по онова 

време в околността е имало много 
български градинари, не е като днес 
– застроено чак до летището.

А от чешката кухня? „Правех им 
buchty. Много ги обичаха. Можете да 
си представите колко работа е. Но им 
правех. Всеки ден. И kynuté knedlíky 
също. Още си спомням едно момче, 
как излезе от столовата и носеше 
в едната ръка хляб, в другата кнедлик 
и ръфаше последователно и от двете. 
Веднъж им направих „svíčková“. Не 
им хареса.“

Научихте ли български? „Така 
и не проговорих. Може би се притес-
нявах. Но разбирах всичко. С време-
то, когато пристигаше нов иконом 
от България, ме извикваше и ми 
съобщаваше, че в Министерството 
го инструктирали, че аз ще му пиша 
официалните писма. Пишех ги. Каз-
ваха ми текста на български, а аз го 
пишех на чешки.“

Дали понякога готви българска 
кухня у дома? „Разбира се, децата ми 
са свикнали с нея и я обичат – му-
сака, гювеч, фасул, сърмички. Дори 
снахите ми си хапват, а по-малката 
и готви. Всеки четвъртък се съби-
рахме и аз готвех българско ядене.“

Ходила ли е в България? „Нито 
веднъж. Съпругът ми не ме пусна. 
Можех да отида, за да готвя на деца-
та, можех да взема и нашите момче-
та, но той не ме пусна. Никога не съм 
ходила в България.“

С какво чувство си спомня за оне-
зи години? „Лоша дума не мога да 
кажа – всички се държаха много ху-
баво. Останах там 25 години. Накрая 
вече бях станала една от вас, почти 
българка...“ 

на 30.11.2008 Г. Госпожа хелеНа лукашова навъРши 90 Години. 
доРи и самият факт, че е втоРата най-възРастна личност в пРаГа 
17 (най-възРастната е на 96 Години) я пРави достойна за внима-
ние от стРана на което и да е списание, но за нас по-важното 
е, че в пРодължение на 25 Години е Била Готвачка в оБщежитие-
то на БълГаРското училище в пРаГа и си спомня за тези Години 
с топлина и Радост.

Накрая вече бях една 
от вас – българка
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c ИНТЕрвюТо взЕ: Ели Мандажиева  СНИМКИ: архив на Кметството на Прага 17

С кметицата на Прага 17 – Итка Синкова, 
при честването на юбилея.


