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Скъпи читатели, 

Точно около 24 май, празникът на 
българската просвета и култура и на сла-
вянската писменост, при Вас ще пристигне 
поредният брой на „Роден глас“ – искрено 
се надявам съдържанието да Ви се стори 
достатъчно интересно и разнообразно. Ма-
кар и пристрастно, няма да се въздържа 
да не акцентирам върху някои от темите, 
намерили място на страниците му. 

По традиция, започваме със събития-
та в рамките на нашата организация, а те 
никак не бяха малко: интересна беседа, 
посветена, с обич и уважение, на български-
те градинари в Прага, а и как иначе – нали 
те са сред основоположниците на БКПО, 
а за да се гради бъдещето, трябва да се 
познава и цени миналото! Заедно отпраз-
нувахме Великден, посмяхме се в Деня на 
хумора и шегата, отворихме гостоприемно 
врати за кръщавката на една книга, чийто 
автор е чех, искрено и благородно влюбен 
в България. Новото ръководство на Праж-
кия клуб отчете направеното до момента 
през изминалата почти година от избира-
нето му; мъдро и с оптимизъм посрещаме 
неволите около Българския дом в Прага, 
превърнали се вече в кауза. Вяра и кураж 
ни дават нашите приятели и съмишлени-
ци; стотиците, присъединили се към Под-
писката и електронната петиция. Съветът 
на председателите на БКПО даде зелена 
светлина за традиционния Събор на бъл-
гарите в Микулчице, организацията вече 
е уточнена, но най-важното – поканени са 
всички желаещи българи – записването 
е в пълен ход! Пак на същия Съвет пред-
седателят на БКПО г-н Кирил Беровски и 
организационният секретар г-н Янчо Янев 
получиха мандат да пътуват за България 
– как са преминали срещите им, разказва 
накратко г-н Беровски.

Пъстър букет от премиери на книги, 
изложби, интервюта с млади надарени 
българи ще намерите в рубриката „Талант 
и творчество“, а „Библиотека“ отново ще 
Ви срещне с интересен български писател. 
Какво е мнението на известния български 
учен проф. Андрей Пантев за поуките на ис-
торията, ще прочетете в интервюто му по 
повод 70-годишнината от края на Втората 
световна война и пак в същата рубрика – 
как държавата се грижи за българската во-
енна памет зад граница и каква е съдбата 
на около 1500 български военни гробища в 
чужбина. И накрая – не пропускайте да про-
верите какво повелява традицията – този 
път тя е посветена на големия християнски 
и народен празник, този на апостолите Пе-
тър и Павел. 

Приятно четене!
Камелия Илиева, главен редактор

На 13 март в Дневния клуб на „Америцка“ в Прага се прове-
де „Беседа за българските градинари“, организирана от инж. 
Христо Христов, председател на Ревизионната комисия на 
Пражкия клуб. Присъстващите имаха възможност да „пият 
вода от извора“, като изслушаха интересни спомени на вече 
бивши градинари от гр. Прага. 

С уважение С уважение 
и преклонение пред и преклонение пред 
труда на градинаритетруда на градинарите

През 2014-а се навърши-
ха 300 години, откакто 
нашите производите-
ли заминават за чуж-
бина, за да покажат 

как се отглеждат вкусни зеленчуци 
(първата бахча за зеленчуци, която 
български градинар направил в чуж-
бина, била в Брашов през 1714 г.). 
Славна е историята на българските 
градинари, които някога осейват Ев-
ропа с градини и изкарват на пазара 
зеленчуци, непознати на европейци-
те. В онези години българин е било 
синоним на усмихнат, трудолюбив и 
умен човек – градинар. Според исто-
рическите сведения първите българ-
ски градинари се заселват на тери-

торията на днешна Чехия през 20-те 
години на XX век (според някои още 
през 1884 г.), главно в околностите 
на големите градове: Бърно, Прага, 
Пилзен, Острава. Едни пристигат 
след Балканските войни, други след 
Първата световна война, трети идват 
през периода 1928 – 1929 г. по време 
на появилата се икономическа криза 
в България. По-голяма част от гра-
динарите произхождат от Северна 
България: Великотърновско, Горно-
оряховско, Русенско, Габровско, Ло-
вешко. През 1927 г. те създават и своя 
организация – Съюз на градинарите. 
Следващата вълна земеделски работ-
ници, тръгнали към някогашна Чехо-
словакия, е свързана с Междуправи-
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На сладка приказка – за градинарите в Прага
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телствената спогодба от 1957 г.
Какво си спомнят нашите съна-

родници за тези години или пък как-
во са чували от очевидци, ни разка-
заха участниците в организираната 
беседа. Началото постави инж. Хр. 
Христов: „Градинарската професия 
е благородна, полезна и трудоемка, 
но романтична. Нейната история е 
стара, колкото е старо човечество-
то. Трудоемка е, защото началото е 
семенцето с грижите за отглежда-
нето му, романтична – защото носи 
радост и удовлетворение, дава отмо-
ра на сърцето и лекува 
духовното напрежение. 
Днешната вечер органи-
зираме с уважение и пре-
клонение пред труда на 
градинарите“. Конкретни 
и интересни бяха споме-
ните на Йордан Христов: 
„Станах градинарски зет 
през 1959 г., съпругата 
ми беше дъщеря на един 
от най-известните гра-
динари в Прага – Георги 
Караиванов. Работата в 
градината е изнурителна 
– защо мислите чехите 
не искат да се занима-
ват с това? – те казваха: „Ние не сме 
българи, че да се борим със земята“. 
През 1973 г. купихме със съпругата 
ми градина, 2,5 ха, много тежко се 
работеше, а още по-трудно се нами-
раше пазар за продукцията. Доста 
градинари са идвали при мен, на-
пътствали са ме, други пък познавам 
или съм чувал имената им: Георги 
Караиванов, Ангел Келев, Петър Ки-
ров, Митьо Карлев, Георги Русанов, 
Матей Недялков, Натьо Келев, Илия 
Келев, Никола Панев, Димитър Ма-
ринков, Кирил Яланджиев, Трифон 
Марков, Марин Велчев, Марин Мар-
ков, Боньо Бонев, Атанас Делинешев, 
Ангел Каранетев, Илия Бакала, Съби 
Суванджиев, Илия Марчев, Митьо 
Карлев, Стоян Първанов, Недьо Хри-
стов, Йордан Кмета, Кръстьо Ботев, 
Пеньо Данчев, Петко Малакочев, 
Петър Петров, Николай Митев. Про-
извеждах много зеленчуци, по 5-10 
коли са идвали да товарят стоката 
ми, но държавата плащаше малко, 
поради което се налагаше да ходя на 
пазара, за да спечеля за заплати на 

работниците. Градината поддържа-
хме до 2003 г., когато съпругата ми се 
разболя и я продадохме. 

Не мога да не спомена, че много 
български градинари са загинали по 
време на Пражкото въстание, трябва 
да напомним и за тези българи, кои-
то имат значим принос, подпомагай-
ки нашите сънародници, с каквото е 
било по силите им. Един от тях е д-р 
Димитър Керемедчиев – ортопед в 
болницата „Буловка“ в Прага – ува-
жаван от градинарите, защото на 
него винаги са можели да разчитат за 

помощ и подкрепа. Историята, която 
ще Ви разкажа, съм я чувал от него 
лично, той често идваше в градината 
ми заедно с дъщеричката си. Случило 
се по време на Пражкото въстание – 
д-р Керемедчиев бил в градината на 
Натьо Келев, намираща се в Кръч. 
Точно в края на тази градина била 
издигната барикада. Изведнъж въс-
таниците започнали да стрелят срещу 
немската войска, идваща от Бенешов. 
Повечето от чехите, защитаващи ба-
рикадата били убити, някои – тежко 
ранени. Д-р Керемедчиев ми каза: 
„Данчо, животът ми тогава висеше 
на косъм, но въпреки това излязох да 
видя какво става, аз съм лекар, тряб-
ваше да се помъча да спася ранените“. 
В себе си докторът нямал нито ин-
струменти, нито превързочни мате-
риали. Разрязал ризата си, за да я из-
ползва вместо бинтове и започнал да 
оперира с джобното си ножче. В това 
време Натьо Келев донесъл конци от 
ленени чували, дезинфекцирани с ра-
кия. „Успях да спася двама, завършва 
разказа си д-р Керемедчиев, другите 

не можах – бързах да избягам, защото 
мен също ме раниха“. За своите заслу-
ги докторът е отличен с много дър-
жавни награди. 

Интересна е и историята на друг 
български лекар, д-р Димитров, 
който като студент работи при бъл-
гарските градинари, защото няма 
средства за следването си. Пак те, 
градинарите, му дават заем, за да 
завърши образованието си. Макар 
самите зеленчукопроизводители не 
винаги да имат достатъчно пари, не 
престават да подпомагат близките си 

в България, да даряват 
средства за благотвори-
телност – така се купуват 
камбани за църквата в 
село Драганово, рентге-
нов апарат за болница-
та в Горна Оряховица и 
още, и още...“.

След интересния раз-
каз на Йордан Христов, 
в беседата се включи и 
Атанас Бялковски, също 
градинарски зет. Него-
вата съпруга Деляна е 
дъщеря на друг известен 
в Прага градинар Атанас 
Делинешев. Имах удо-

волствието да се запозная с г-жа Бял-
ковска, по баща Делинешева, когато 
подготвях материал за бивши учени-
ци на Българското училище в Прага. 
Нейният разказ за пристигането й в 
Чехословакия от родното Драганово 
беше не по-малко вълнуващ и интере-
сен, а историята на семейство й е част 
от историята на българските градина-
ри в Прага.

В края на беседата Кирил Беров-
ски, председател на Пражкия клуб, 
изрази всеобщото удовлетворение от 
интересно поднесените факти, които 
имахме изключителната възможност 
да чуем от хора, свидетели на съби-
тия от далечното минало. Естест-
вено, инициативата нямаше научен 
характер, нейната цел бе, както каза 
в началото г-н Хр. Христов, да отда-
дем заслужено уважение към делото 
на българските градинари в Прага, а 
и изобщо на чешка земя, чийто труд 
отдавна е оценен от самите чехи – и 
до днес, когато искат да кажат колко 
много са работили, можете да чуете 
израза: „Dře/maká/děla jako Bulhar“.  ◆

Атанас Бялковски допълва общите спомени


