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Нашенски празници 
стоплиха 
мразовитите вечери
Със сигурност, на всички се е 

сторило, че тази година яну-
арските дни бяха прекалено 

кратки, тъмнината още по-потиска-
ща, а студът ни беше стегнал здраво 
в юмрука си и като че ли не искаше 
да си отиде. 

Разнообразие и много топлина 
донесоха петъчните срещи на съна-
родници (и не само) в Дневния клуб 
на Българския дом, къ-
дето, по инициатива на 
инж. Христо Христов, 
бяха отпразнувани от-
миналите големи хрис-
тиянски празници. На 
20.01. почетохме всички, 
имали именни дни през 
януари, а те – ако се вгле-
да човек в календара – са 
почти всеки ден, което 
никак не е чудно – наши-
те прадеди празнували 
през зимата, когато няма 
работа на полето. В ми-
налото българският на-
род почита много повече 
деня на името, отколкото 
на раждането. Всъщност 
до днешни дни се е съх-
ранила най-вече тради-
цията на празнуването 
на мъжките имена, защо-
то те са продължителите 
на рода.

Началото на фев-
руари пък започва с един празник, 
водещ началото си от големите про-
летни Дионисиеви тържества, кои-
то траките необуздано празнували. 
Много от съхранените обреди и оби-
чаи са идентични с играните някога 
мистерии в чест на Дионисий – богът 
на плодородието, веселието и виното 
– дали ще изберете да го почетете на 
1-ви, или на 14-ти февруари, Трифон 
Зарезан е любим народен празник. 

На 10 февруари Българският кул-
турно-просветен клуб в Прага съ-

бра своите членове, за да се видят, 
поговорят и повеселят заедно. „Св. 
Трифон се приема за покровител на 
лозари, кръчмари и градинари, за да 
не ядат насекоми растенията“... – с 
подробна информация се беше под-
готвил инж. Хр. Христов, който про-
чете и свои стихове, написани спе-
циално по повода. Неговият брат, 
Йордан Христов, пък не пропусна да 

спомене поименно всички българ-
ски градинари, оставили спомен не 
само сред нашата общност, но и сред 
чешкото общество. За съжаление, 
както самият той се изрази: „Аз за-
творих вратата на българското гра-
динарство в Прага“, т.е. тези времена 
са отдавна в миналото. 

Последва весела томбола, подгот-
вена от Николай Балчев, зам.-пред-
седател на Пражкия клуб, а за тра-
диционната трапеза се бе погрижил 
Сашо Александров. ◆

Текст и снимки: „Роден глас“

В Българския дом настроението е приятелско и весело

Теглене на томболата – за всекиго по нещо

да бъде иначе, защото от създаването 
си и досега „Роден глас“ изпълнява 
мисията да бъде печатен орган на на-
шето сдружение.

Кой написва за пръв път исто-
рията на нашето списание – дали тя 
тръгва от поместената по-горе статия 
на г-н Балуров, или от друг източник 
– не знам. Малко преди редакционно-
то приключване на броя обаче, стана 
ясно, че летописът е неточен и тряб-
ва да се преработи – от Братислава, 
благодарение на г-жа Емилия Хру-
шикова, пристигна първият брой на 
„Роден глас“, издаден през юни 1971 
г., т.е. нашето списание вече е навър-
шило 45 години! Тази библиографска 
рядкост е притежание на г-жа Лора 
Добруцка, съхранила го за бъде-
щите поколения. Сега, през 2017 г., 
имаме уникалната възможност да 
видим как е изглеждал и какви цели 
си е поставял вестник „Роден глас“ 
в ония години. В уводната статия 
на този исторически първи брой, 
озаглавена „Нашите цели и задачи“, 
четем: „Българският народ, макар 
и малък, има свои синове почти 
по всички краища на света (…). 
Разпръснати сме по всички къти-
ща на хубавата Чехословакия и се 
чувстваме като между свои. Въпре-
ки това, всеки от нас е чувствал и 
чувства нуждата да се срещне със 
сънародниците си и на свой, роден 
език, да разменя мнения, да споделя 
радости и скърби. 

Тази естествена нужда (…) е една 
от причините за създаването на раз-
ни наши сдружения и организации“. 

Трудно ми е да опиша вълнение-
то, което изпитах, разглеждайки 
тези пожълтели страници – едно е 
ясно – успяхме да постигнем нещо 
значимо, защото личностите идват 
и си отиват, но историята трябва да 
се съхрани! Знам, че е невъзможно 
да се открият всички, сътрудничили 
на нашето списание, вложили своя 
труд и талант в неговото развитие, 
но искрено вярвам, че ще се намерят 
и други, желаещи да споделят наблю-
денията си, спомените си за „Роден 
глас“, а ние с удоволствие ще ги пуб-
ликуваме на страниците му. 

Как е поставено началото на на-
шата медия и през какви перипетии 
минават нейните създатели ще ни 
разкаже г-жа Емилия Хрушикова – 
очаквайте в следващия брой!  ◆


