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Все още нося в сърцето си
Българското училище
Шейсет и петият юбилей на родното училище вдъхнови вълнуващата ми среща с три дами, 
всяка от които по един или друг начин е била свързана с нелекото начало на българското шко-
ло и пази спомени от първите си контакти с него. Иначе тихата библиотека на Пражкия клуб, а 
всъщност и редакция на списанието, се оживи от емоционалните възгласи на Мария Манолова, 
Ганка Швайцрова и Деляна Бялковска, които искрено се радваха да се видят след толкова годи-
ни, а у мен остана удовлетворението, че и аз съм допринесла с нещо за това. 

Сигурно и сами се сеща-
те, че подобна среща не 
може да протече гладко, 
не го и очаквах – имаше 
за какво да питам, за как-

во да си говорим, имаше достатъчно 
снимки за разглеждане и се оказа, 
че тези жени притежават удивител-
на памет за лица и събития отпреди 
повече от 60 години. Ще се убедите, 

че тези събития трудно могат да бъ-
дат определени само като позитивни 
и носталгично възвеличаващи или 
пък като изцяло негативни. Мисля 
си, че е време да представя най-после 

Следващите изпълнения бяха 
от най-висока класа и показаха, че 
училището ни е дало основата на 
професионалисти с талант и май-
сторство, милеещи за родното учи-
лище. Христина Йорданова, бив-
ша наша възпитаничка от випуск 
2004 и Танита Янкова, дъщеря на 
рано напусналата ни, но незабра-
вима наша колежка Тони Добрева, 
изпълниха три пиеси на пиано, до-
стойни за сцената на международ-
ни музикални конкурси. И двете 
момичета са завършили Пражката 
Консерватория и се занимават про-
фесионално с музика.

За финал на концерта бяха избра-
ни прекрасните ни български хора, 

представени от все повече набираща-
та популярност и нови членове тан-
цова трупа „Тони – До“. Момчетата 
и момичетата под ръководството на 
г-жа Лазарова се развихриха под му-
зиката на „Северняшко“, „Циганско“ 
и „Ломско хоро“. Сцената бе малка 
да побере хубост и ентусиазъм, об-
лечени в красиви български носии. 
А когато започна Правото, сърцата 
на гостите не изтраяха и мнозина 
станаха и се включиха в едно огро-
мно хоро, обикалящо цялата зала и 
обединяващо гости и изпълнители, 
учители и ученици, деца и родители.

Прекрасният и дълъг почти два 
часа концерт бе подготвен с много 
труд и желание от учителите. Сцена-

рият и организацията му са дело на 
г-жа Болчева и г-жа Васева, които, 
подпомогнати от ръководителите на 
отделните изпълнения, отново пока-
заха чудесен ефект от екипната ра-
бота и оригинална концепция. Про-
грамата даде възможност на всички 
деца от училището да покажат своя 
талант в литературата, изкуството, 
драматизацията, изящното слово, 
музиката, танца, визуалните изку-
ства и спорта. И да напомни още вед-
нъж, че Българското училище – със 
своята история, традиции, успехи и 
желание за усъвършенстване - е из-
вор на родолюбиви изяви и възпи-
тател на общочовешки духовни цен-
ности. Да пребъде във времето!  ◆

Мария Манолова и Ганка ШвайцроваДеляна Бялковска и Ганка Швайцрова
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трите дами – Ганка Манчева-Швай-
црова пристига в Прага през 1950 г., 
командирована от Министерството 
на образованието, за да бъде възпи-
тател в Българското училище, Деля-
на Бялковска, по баща Делинешева, 
е сред първите ученички, учи там от 
1949 г., Мария Манолова е в чешката 
столица, за да следва във Филмовата 
академия, но още в самото начало се 
ангажира и с обществена дейност, 
като член на Българската културно-
просветна организация получава 
задачата да отговаря за училището в 
така наречената в ония времена кул-
турно-масова дейност. 

Писано е и преди как е създадено 
Българското училище в Прага – при-
ето е, че школото съществува от ок-
томври 1948 г., когато Българското 
министерство на народната 
просвета изпраща в Прага 
две учителки – Богдана Тош-
кова и Александра Неделче-
ва, за да го организират. За 
всеки случай отново задавам 
този въпрос – какво си спом-
нят моите гостенки за нача-
лото на училището? 

Ганка Швайцрова: През 
1947 г. България и Чехосло-
вакия подписват договор, в 
резултат на който тук прис-
тигат много български ра-
ботници със семействата си. 
Вероятно така е възникнала 
идеята за училището – за да 
има къде да учат децата им. 
Създателки наистина са учи-
телките Тошкова и Неделчева 
– и двете работеха в София в 
Денкооглу училището (днес 
127 СОУ „Иван Денкооглу“ 
– б.р.), там имаше тяхна ко-
лежка – Гинда се казваше, 
фамилията не помня. Мъжът 
на тази учителка беше министър на 
културата. Мисля си, че така са раз-
брали за новото училище в Прага и 
са се кандидатирали. 

Мария Мотейлова: Ганке, искам 
да допълня – отварянето на учили-
щето стана след идването на Георги 
Димитров в Прага. Тогава се създа-
де Българската културно-просветна 
организация „Г. Димитров“ с актив-
ното участие на Посолството, а след 
това и Народното основно училище 

„Георги Димитров“. 
Ганка Ш.: Когато аз пристигнах, 

директор беше Неделчева, а Тошкова 
беше станала директор на Културния 
институт. Учител по български език 
беше Величкова, която преподава-
ше на всички деца от прогимназия-
та, които бяха събрани в един клас. 
Освен нея имаше още две учителки, 
които учеха децата от начална сте-
пен. Аз бях сама първата година в 
интерната, което беше голяма от-
говорност, бях много млада – на 21 
години – грижех се за децата, за под-
готовката на уроците им, за игрите в 
свободното време, дори спях заедно 
с тях. През учебната 1952/53 г. само 
в интерната имаше 80 деца, поради 
което в началото на тази година беше 
командирована от България Борка 

Керемидарова, по образование дет-
ска учителка, която също работеше в 
общежитието. 

Къде се намираше по това време 
училището?

За нуждите му беше предоставе-
на голяма вила на ул. „Pod kaštany“, 
принадлежала някога на евреи, из-
бягали в Америка. В тази вила се 
обучаваха децата от първи и втори 
клас, а на втория етаж се помещава-
ше интернатът. По-големите ученици 

се учеха в съседното чешко училище 
„Макаренко“, където им беше даден 
за ползване един етаж. Вилата беше 
просторна, с голям двор, но не беше 
пригодена за училище. В приземния 
етаж имаше канцелария за директо-
ра и за учителите, отделна голяма 
кухня и обширна стая, преградена 
с врати. В част от тази стая проти-
чаше обучението на малките учени-
ци, в началото там се и хранеха, не-
прекъснато имаше безпорядък, тъй 
като нямаше достатъчно шкафчета 
за вещите на децата. По-късно пре-
правихме стаята на обслужващия 
персонал в трапезария и занималня. 
На втория етаж се намираше обще-
житието – това бяха грамадни стаи с 
по 20 легла, вещите си децата държа-
ха в куфари под леглата, но имаше и 

шкафове. В една от стаите в 
началото спях и аз, чак ко-
гато дойдоха и други възпи-
татели, си наехме квартира, 
а в интерната се редувахме 
да дежурим. Беше трудно, 
но бяхме млади и не ни те-
жеше, пък и много обичах 
децата. Първите две години 
отговарях за малките деца и 
изцяло им се отдавах, после 
взех по-големите ученици, с 
тях се работеше по-лесно. Те 
ме приемаха по-скоро като 
приятелка, плачехме, кога-
то се разделяхме за лятната 
ваканция. (Ганка още помни 
по имена своите бивши въ-
питаници, има информация 
за по-нататъчната им съдба. 
Двете с Деляна Бялковска 
дълго се взираха в красиви-
те личица от фотографиите. 
Между другото според г-жа 
Швайцрова Деляна е била 
сред най-красивите момиче-

та в училището).
Откъде бяха децата? 
От цяла Чехия. 
Мария М.: И от Словакия. 
Ганка Ш.: Не, когато аз започнах 

работа, в Братислава вече имаше учи-
лище и нямаше ученици оттам. Това 
бяха деца предимно на работници, 
но и на служителите на Посолството, 
на Търговското представителство. 

Деляна Бялковска: Пристигнах с 
майка си в Прага през 1944 г. и съща-

Деляна Бялковска, 28. юни 1952 г.
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та есен трябваше да тръгна на училище. Майка ми плаче-
ше, защото не знаех чешки, но бързо напреднах и станах 
отличничка, учителите ме даваха за пример на чешките 
деца. Знаете ли как плаках и не исках да ходя в Българ-
ското училище! 

Защо Ви записаха тогава в него?
Защото беше задължително, българското правител-

ство положи големи усилия да открие в чехословаш-
ката столица училище. Всички деца, които живееха в 
Прага, бяха задължени от Посолството да се запишат в 
Българското училище, иначе нямаше да ни продължат 
паспортите. 

Колко години се обучавахте в него?
Учих в него три години, така наречената прогимназия, 

а след това продължих в чешка гимназия. Мечтаех да ста-
на строителен инженер, но пребиваването ми в Българ-
ското училище провали тази ми мечта – трудно усвоявах 
материала в гимназита, бях изпуснала много. 

По каква учебна програма се учеше?
Ганка Ш.: По българските учебни програми, но имаше 

и учител по чешки език.
Деляна Б.: Според мен в тези първи години обучение-

то не беше на ниво – учеше се в слети паралелки, учители-
те имаха прекалено много организационни задължения и 
нямаха достатъчно време за нас. 

А имаше ли някакви извъкласни форми, с какво за-
нимавахте децата в свободното им време?

Ганка Ш.: Имаше танцова група, която в началото се 
ръководеше от български студент, а по-късно поех ръко-
водството аз, защото от дванайсетгодишна възраст съм 
участвала в такива групи. Водила съм деца, които пееха 
хубаво, на записи в Чешкото радио. Иначе през свобод-
ното време децата играеха в двора на вилата, всеки ден 
ходехме до парка „Stromovka“, на кино, на „Matějská pout´“. 

Деляна Б.: Аз също играех в танцовата група. Всъщ-
ност животът в училището беше хубав и интересен – уче-
хме в чешкото училище, обядвахме във вилата на улица 
„Pod kaštany“, после децата, които живееха в Прага, си 
отиваха по домовете. Чувствата ми към това училище ви-
наги са били раздвоени, защото после имах големи труд-
ности в гимназията, а и нито българския, нито чешкия 
научих, както трябва. От друга страна незабравими ще 
останат в спомените ми лагерите сред природата – в за-
мъка „Nečtiny“ бяхме цял месец. Баща ми тогава имаше 
камионче и с него ни закара багажа, не си спомням ние с 
какво сме пътували. Водиха ни и в градчето „Hora Svaté 
Kateřiny“ близо до немската граница. 

Кой организираше тези училища сред природата?
Ганка Ш.: Не знам, не си спомням. 
Мария М.: Чехите ги организираха, от Чешкото ми-

нистерство на образованието. 
А ходехте ли си в България?
Деляна Б.: В ония времена много рядко се пътуваше, 

защото хората се страхуваха, че ако си отидат, няма да 
ги пуснат да се върнат. Спомням си, бях завършила вече 
училището, но понеже ме познаваха, ме поканиха да при-
дружавам ученици до България, за да се видят с роднини-
те си. Влакът спря на Горна Оряховица, там чакаха близ-
ките – някои не можеха да се познаят, не бяха виждали 
децата от години. После ни закараха в София, където ни 
показаха града, бяха ни уредили и място за преспиване. 

Ганка Ш.: Много по-късно започнаха да организират 
и лагери на море, но може би чак през 70-те години. 

Как бихте синтезирали спомените си за Българското 
училище? 

Мария М.: От самото ми пристигане и до днес учили-
щето е в сърцето ми. 

Ганка Ш.: Доволна съм и съм щастлива, че съм рабо-
тила в това училище. 

Деляна Б.: Казах Ви, че съм мразила Българското учи-
лище, защото такива бяха тогавашните ми чувства, но и с 
радост си спомням за хубавите мигове.  ◆

Ганка Швайцрова с децата от общежитието

Класът на Деляна Бялковска, 28. юни 1952 г.


