
БЪЛГАРСКОТОМАЛЦИНСТВОВЧЕШКИЯГРАДБЪРНО

ЕленаКрейчова
Масариковуниверситет,Бърно

ЕленаКрейчова.БолгарскоеменьшинствовБрно
Статья рассматривает чешско-болгарские отношения во второй половине

19-говекавБрно,таккакисториягородавсегдабыласвязанассосуществова-
ниемивзаимодействиемразличныхнациональностей,чтовполнеестественно.В
настоящеммногонациональномобществевБрноболгарывсегдаигралиипродол-
жаютигратьзначительнуюроль.Исследованиепосвященоболгарскимстуден-
тамиболгарскимсадоводам,которыеприезжалисюдасконцаХIХвека.Между
двумямировыми войнами болгары именно в Брно были крупнейшимболгарским
меньшинствомвЧехии.Особенносильноприсутствиеболгарскогостуденческо-
госообществавовторойполовине30-хгодовпрошлоговека.В70-хи80-хгодах
прошлоговекасюдаприехалозначительноечислоболгар,которыепознакомились
со своимиженами на болгарском побережье Черного моря. Иммигранты 90-х
годов были в основном из городской среды. Статья рассматривает новейшую
волнуболгарвБрно,большинствоизкоторых–профессионалывобластиинфор-
мационныхтехнологий.Ещеоднабольшаягруппаработаетвсферепроизводст-
ва.Втекстетакжеосвещаетсятекущаяорганизацияболгарскойобщностив
Брно.

Ключевые слова: Чешско-болгарские контакты, болгарское меньшинство в
Брно,организацииболгарскогоменьшинствавБрно

ElenaKrejčová.BulgarianminorityinBrno
ThetextexaminesCzech-Bulgarianrelationsinthesecondhalfofthe19thcentury

inBrnoasthecity’shistoryhasalwaysbeenlinkedtothecoexistenceandinteraction
ofvariousnationalities,whichisconsideredquitenormal. In thecurrentmulti-ethnic
societyinBrnoBulgarianshavealwaysplayedandcontinuetoplayasignificantrole.
ThestudyisdevotedtoBulgarianstudentsandBulgariangardenerswhohavearrived
heresincetheendofthe19thcentury.BetweenthetwoworldwarsBulgariansinBrno
werethebiggestBulgarianminorityintheCzechlands.Bulgarianstudentcommunityis
stronglypresentespeciallyinthesecondhalfofthe30softhepastcentury.Aconsider-
ablenumberofBulgarianswhomettheirwivesontheBulgarianBlackSeacoastmoved
toBrnointhe70sand80s.Duringthe90s,immigrantsarepredominantlyfromurban
areas. The text examines the newestwave of Bulgarians inBrno,most ofwhomare
goodprofessionalsinthefieldofinformationtechnology.Anotherlargegroupworksin
manufacturing.ThetextalsopaysattentiontothecurrentorganizationoftheBulgarian
communityinBrno.

Key words:Czech-Bulgariancontacts,BulgarianminorityinBrno,Bulgarianminor-
ityorganizationsinBrno
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Чешко-българскитеконтактизапочватдасеразвиватспо-голямаинтен-
зивностприблизителноотвторатаполовинанаXIXвек,когатовидничехи
взематдейноучастиевизгражданетонановатабългарскадържава.Носъщо
така българският елемент е допринесъл замногоновости, които са вече
толковадълбоковкорененивчешкотосъзнаниеисамотообщество,чеднес
почтиникойнеосъзнаваскаквотозибалканскинародеобогатилживота
начехите,негоприемакатонещочуждо,коетоебиловъзприето„отвън“.
Дори устойчивото сравнение „dře jakoBulhar“ („трепе се, работимного,
усиленокатобългарин“)емногочестоизползвано,бездоридасезамис-
лямекакъвенеговиятпроизход,откъдесеепоявиловчешкияезик.Често
дажеинепредполагаменакогодължимвечепревърналитесевтрадиция
начининаготвене(напр.печенитечушки)илитрадициятанаградинарска-
таработавобласттаМоравия.ИсториятанаБърновинагиебиласвързана
спаралелното съществуванеи взаимодействиена различнинационално-
сти.Пъстратаетническаплетеница,коятоередуциранаследизгонването
нанемскотонаселениеотБърнопрез1945г.,ебилахарактернаизадруги
средноевропейски градове.Но немците не са били единственият нечеш-
киелементсредтукашнотонаселение.Дорииноватаситуацияслед1989
г.предизвиквановамиграционнавълнавгр.Бърно,кояторазширяваили
допълваетническитемалцинства,коитовечеживеяттам.Местнотонаро-
дностноразнообразиевобществото,къдетосъжителстватмногонационал-
ности,днессесмятазасъвсемнормалноявление(Поспишилова,Фишер
2004).ВсегашнотомултиетническообществонаБърнобългаритевинаги
саигралиипродължаватдаиграятзначителнароля(Кнапкова2010).

ВъпрекичеднешнитемладижителинаБърноможеиникогаданеса
чувализафеномена„българскиградинари“,по-възрастнитесъссигурност
щесиспомняткаксаходили„прибългарина“заевтиниивкуснизелен-
чуци, или поне са слушали разказите на родителите или близките си за
товамалкообщество.ГрадБърно,койтовинагиебилизтъканотсравни-
телноголяморазнообразиенанационалнималцинства,естаналновдоми
замногобългари.Българскистудентиибългарскиградинарипристигаттук
ощеоткраянаXIXвек.Междудветесветовнивойнибърненскитебългари
представляватнай-голямотобългарскомалцинствопочешкитеземи.

Градинарите
Градинарството е еднаотмноготопрофесии, които са билиупражня-

ванисезонноиколективноотмногомладимъжеотюгоизточнаЕвропав
чужбина.ОтглежданетоназеленчуцизапродажбазапочвавБългарияпри-
близителновсредатанаXVIIIвек.Градинарствотоебилоизцяломъжка
професия, градинарите обработвали взетиподнаемпарцели около голе-
мите градове.Най-много градинари, коитоотиватдаработятвчужбина,
произхождат от Северна България, от Великотърновския край. Според
официалнитестатистикивначалотонаХХвекоттазиобластнаБългария
заминаватоколохилядаработнигрупички(15–25000души)заработав
чужбина.Впериодаот1931–1934годинатезибългариработятвРумъния,
Унгария,Австрия,ТурцияиЧехословакия.КъмЧехословакиясенасочва
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околоеднапетаотимигрантите(Мотейлова-Манолова2006:10).Масово
български градинари се насочват към Чехословакия през 20-те, 30-те и
40-тегодининаХХвек.През1931годинавобласттаМоравиясъществуват
около40българскиградини,назапад,вБохемия,имаоще20,иофициално
втяхработятповечеот400българи.Младитемъжевначалотопристигали
презфевруариилипърватаполовинанамарти оставалиобикновенодо
октомври(Бочкова,Поспишилова2006:118–119).

Първоначалноградинаритеидвалитуксамозасезоннаработаисцелда
продадатвъзможнонай-голямоколичествооткачественатасииедновре-
менностоваевтинапродукциязеленчуциисемена.Постепеннотехният
престойвБърносеудължава,докатоголямбройоттяхсеустройваттук
запостоянноинаплощадаЗелнитърх,къдетосепродаваселскостопанска
продукцияотцялаЮжнаМоравия,теставатсвоеобразенфеномен,сим-
волнаградинарството.Благодарениенаприемливитеценинапродуктите,
коитопредлагат,тедориподпомагатдасепреодолеепо-лесновлияниетона
икономическатакризапрез30-тегодининаХХвекзаеднаголямапрослой-
каотнаселениетонаБърно(Бочкова,Поспишилова2006).

Благодарение на своето изключително трудолюбие и поради това на
успехаимприотглежданетоназемеделскипродукти,дължащсенай-вече
намаксималнотоизползваненаплодороднатапочва,ефективнатасистема
заполиванеинаевтинатаработнаръка,вчешкотообществозапочвадасе
използвасравнението„работиусиленокатобългарин“(„dřítjakoBulhar“),
коетоможедасеинтерпретиракато„работимногоусърдно,сголямоста-
рание“.ЗаБърносредбългаритесезнаело,чеепромишленградсдобро
географско местоположение, и заради това много български зеленчуко-
виградинкисепоявяватвкрайнитекварталинаграда–Комаров,Хорни
ХершпицеилиМаломержице,иливмалкитенаселениместаоколоБърно
(Модржице), нои на другиместа. Българитенеможелида се трудятна
собствена земяипорадичуждото си гражданство са билипринуденида
обработватземи,взетиподнаем(максималнозатригодини).Най-големия
сиразцветбългарскотоградинарствовБърнодостигапреди1948г.,нослед
комунистическияпревратпрезфевруарисъщата година заселилите се за
постоянноградинарисабилипринуденидаизоставятпрепитаниетосии
многобързодапроменятсвоитеекзистенциалниусловия(през1948г.про-
тичанационализациятаисвързанатаснеязабраназаразвитиетоначаст-
на дейност и инициатива вЧехословакия) (Бочкова,Поспишилова 2006:
119).Порадитозифакттукживеещитебългарскиградинарисабилипри-
нуденида сменят своятапрофесияида търсятновначин запрепитание
(Поспишилова,Фишер2004:121).ТогававБърновъзникват.нар.въпрос
заградинарите(Пенчев2008:224),вследствиенакоетобългаритесабили
изместенидаработятвпромишленитеотрасли(Отченашек1991:1)имно-
зинаоттяхустройватживотасизапостоянновБърно(Пенчев2008:24),а
тозифактподпомагапо-бързатаинтеграциянасамитебългаривчешкото
общество.
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Студентите
Ощепрез1899г.вБърноеоснованТехническиуниверситет,койтостава

алмаматеризастудентиотюжнославянскитедържави.Порадитовапове-
четомладихораотБългарияидваттукдаследваттехническиспециалности
(Бочкова,Поспишилова2006:121).Нодорииднессредбългарите,завър-
шиливисшетосиобразованиевЧехия,могатдасенамерятиспециалисти
отдругиобласти,напр.медицинаилихуманитарниспециалности.

Българскатастудентскаобщностотбелязвасилноприсъствиенай-вече
отвторатаполовинана30-тегодининаминалиявек.Многоотстудентите
след успешното завършванена следването си решават да се установят в
Бърно.Феноменътнабългарскитестудентипродължаваипрезследващите
десетилетия–голямачастоттяхидватдаучаттукинасобствениразнос-
ки(Битнерова,Моравцова2005:266–268).Саматабългарскастудентска
общност,нейниятприносзаинтелектуалнияживотнаграданееизследван
изатовавсеощенееанализираниоцененпоподобаващначин(Бочкова,
Поспишилова2006:130–133),нодориисамостатистическитеданниса
достатъчнокрасноречиви.През1948годинаброятнабългарскитестуденти
вБърновъзлизана522(Бочкова,Поспишилова2006:121).Презследващи-
те годиниброятим в чешките университетипостепеннонамалява.След
1990г.отбелязвамезавръщаненабългарскитестудентивуниверситетите
вБърно,нотехниятбройникоганедостиганивотоотпредишнитепери-
оди.Причинитеочевидносекриятвразличнияначиннафинансиранетона
следването,носъщотакаивновитевъзможности,коитоиматбългарите
за обучение в чужбина.През последните години в университет в Бърно
идватстудентиотБългариянай-вечеблагодарениенасътрудничествотов
рамкитенаЕСнамеждууниверситетскиниво(най-популярнаепрограмата
застудентскамобилност„Еразъм“).Обучениетонетраедълго–стажовете
обикновенопродължаватединсеместъринестававъпроссамозастуденти
бохемисти,аотцялаБългарияидватстудентииотнефилологическиспе-
циалности–техническиимногодруги.

Другипрослойкиотбългарскотоетническомалцинство
Въпрекичеградинаритеистудентитемогатдасеприематзанай-зна-

чимата част от българскатамиграционна вълна, неможе да бъде прене-
брегнатаиследващатавълнабългари.През70-теи80-тег.наминалиявек
тукидвати значителенбройбългари,коитосе запознаватсъссъпругите
синабългарскотоЧерноморие.Въпрекичезатезибългаривчешкияезик
се използва леко пренебрежителното и будещо усмивка словосъчетание
„plážovíinženýři“(„плажниинженери“),безспоренфакте,чемногоголям
бройоттезибраковесъществуватидоднес.

ПорадиикономическитезатруднениянаБългарияпрез90-тегодинина
миналиявекинарастващатабезработицамногобългариидвативБърнос
надеждатадаподобрятусловиятасинаживот.Началотонановияимживот
вЧехияобикновенонеелесно,защотозаразликаотпредишнитепоколе-
ниятеняматникакваподкрепаотстрананачехословашката,по-къснона
чешката държава.Ноинтересенфакт е, че имигрантите от 90-те години



61КУЛТУРНАИСТОРИЯ

произхождатпредимноотградскасредазаразликаоттезиотпреди1990г.,
повечетооткоитосаотпо-скромнапровинциалнасреда(Отченашек1991:
2–3).Вднешнатанарастващабългарскаобщностможемдазабележимпо-
високосамочувствиеистремежнамладитехора,най-веченамъжете,да
променятстандартасинаживот(Битнерова,Моравцова2005:264).Жените
често пристигат чак във вторатафаза намиграцията на семейството. Те
идватзаедносдецатаси(илиисдругичленовенасемейството)чакслед
катосъпругътимизградисоциалноиикономическиприемливиусловияв
новатасреда.Понякогатецеленасоченотърсятбългари,коитовечесасе
установиливБърнопреди1990годинаибихамоглидаимпомогнатпри
първоначалнатаориентация(Отченашек1991:3–4).ВБърно,кактовцяла
ЧехияиизобщовЕвропа, презпоследните години сенаблюдаваотново
силнавълнабългарскигастарбайтери,коитообаченяматстремежадасе
впишатвтукашнотообществоилидасеустановятзапо-дълговреме.

Най-новатавълнабългаривБърно
ИсегавБърноидватмногомладихора,повечетооттяхсаизключител-

нодобриспециалистивобласттанаинформационнитетехнологии.Най-
вече благодарение на компанията IBM, която им предлага без съмнение
привлекателниработнипозиции,тесеустановяваттукинерядкосъздават
семейства.Тезиспециалистиобикновеноняматнамерениедасевръщатв
България,по-скоропланират(катовсичкимладихорабезразликавнацио-
налността)даопитаткъсметасиинякъдедругадепосвета.Чехиязатях
честоеидеалният„трамплин“заизгражданетонабъдещатауспешнакари-
ера.Специфичнаособеностеифактът,четъйкатовладеенетоначешкине
еусловиедазаематжеланатаработнапозицияидаработятвмеждународ-
нитекорпорации,многоотдошлитенапоследъквБърнобългаридорине
започватдаучатчешки,въпрекичепрекарватвЧехияпоненяколкогодини.

НастоящитеорганизациинабългарскатаобщноствБърно
ВъпрекичемногожителинаБърноможебинегозабелязват,днешното

българскомалцинствовградаимадългогодишнатрадициянасвоитесдру-
жения.Най-старотосдружениеедружествотонабългарскитеградинариот
краянатрийсеттегодининаминалиявек„СветиГеорги“съсседалищена
ул.„Пелицова“.Традициятанатовадружествопродължававобединението
навсичкибългари,живеещивЧехия,когатопрез1948г.еоснованодру-
жество„ГеоргиДимитров“.От1959г.наул.„Ческа“вБърноотваряврати
Българскияткултурно-просветенклуб.Клубътимамногодобриконтакти
сДържавниятеатървБърно,стеатър„Радост“иредицазначимибърнен-
скиличности.Вклубасепрожектиратпълнометражнибългарскифилми,
организиратсеконцертиидр.ВбиблиотекатанаБългарскиякултурно-про-
светенклубимаоколо1500българскикниги.Бърненскиятклубпрез70-те
и80-тегодининаминалиявекенай-големиятклубнабългарскотомалцин-
ствовЧехословакия.Следдемократичнитепроменипрез1989/1990г.се
променяифинансиранетонадейносттанаклуба.Недостигътнафинансо-
висредстваводидопостепеннотоосвобождаваненапомещениятавидеал-
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нияцентърнаграда–наул.„Ческа“.Окончателнияткрайнадейносттана
клубавцентъранаграданастъпвапрез1997г.,ноклубътреалнопродъл-
жавасвоетосъществуване.Новотомястозасрещинабългарите,живеещи
вБърно,инатехнитеприятелиставамалкотобистро„Ропотамо“наулица
„Сръбска“17.Срешениеначленскотосъбраниеот22.02.2002г.официално
сепрекратявадейносттанабългарскияклубиеосновананова,независи-
ма организация.Основано, а впоследствиеи регистрирано е гражданско
сдружениеподиметоБългарскокултурно-просветнодружествовБърно.
ДружествотоерегистрирановМинистерствотонавътрешнитеработина
19.11.2002г.ЕдновременносБългарскотокултурно-просветнодружество
вБърновъзникваигрупатазанароднитанци„Китка“,чииточленовенеса
самобългари.

ВБърноимаощееднафолклорнагрупазабългарскинароднитанци–
„Пирин“.Тявъзникваспонтаннопрезесентана2001г.,когатогрупамлади
хорасжеланиедавъзродятинтересакъмбългарскияфолклорентанцреша-
ватдасевърнаткъмтрадициятанабългарскатагрупазабългарскинародни
танци, съществувала вБърнопрез 50-теи60-те годининаминалиявек.
Членоветенафолклорнатагрупанесасамобългариипотомциотсмесени
бракове,носъщотакачехиисловаци,коитопроявяватживинтерескъм
българскатакултураинароднотворчество.Отпролеттана2002годинатан-
цовиятансамбълсъщоерегистриранкатогражданскосдружение.„Пирин“
еизвестенвБърнокатоорганизаторнаежегоднисеминаризаобучениена
българскинароднитанцизаширокатаобщественост–всякаесенжителите
наБърномогатнесамоданаучатстъпкитенаняколкобългарскихора,да
послушатавтентиченбългарскифолклор,нодапробватибългарскикули-
нарниспециалитети.

ИсториятанабългаритевМоравиядоказва,чебългарскотомалцинство
от годиниечастотмултиетническатамозайкана гр.Бърноибезспорно
допринасязакултурнотомногообразиенатозисредноевропейскирегион.

Фолклорнагрупазабългарскинароднитанци„Пирин“,Бърно,2012г.



63КУЛТУРНАИСТОРИЯ

ЛИТЕРАТуРА:
Битнерова,Моравцова 2005: Bittnerová,D.,Moravcová,M.Kdo jsem a kam

patřím,Praha:Kosmas,2005.
Бочкова, Поспишилова 2006: Bočková, H., Pospíšilová, J. Bulhaři v Brně:

Proměnyprofesníaetnickéminority.//Českýlid,93,2006,126−130.
Кнапкова2010:Knapková,Kr.BulhařivBrně.Sondadoživotníchpříběhů imi-

grantů a jejich potomků.Bakalářská diplomová práce.Brno:Masarykova univerzita,
2010.

Мотейлова-Манолова2006:Motejlová-Manolova,M.Uchovánovpaměti.Praha:
BulharskákulturněosvětováorganizacevČR,2006.

Отченашек 1991: Otčenášek, J. Imigranti z Bulharska v ČR (po roce 1990).
VýzkumnázprávaMinisterstvavnitraČR,1999.

Поспишилова,Фишер2004:Pospíšilová,J.,Fischer,Gero.Nástinetnickésituace
vBrněporoce1989.//Luther,D.,Salner,P.(eds.).Menšinyvmeste:Premenyetnických
anáboženskýchidentítv20.storočí.Bratislava:ÚEtSAV,2004,115−119.

Пенчев2008:Penčev,V.Sociálněpsychologicképohnutkykemigracivobdobípře-
chodu(40.a90.léta20.st.)anebo„českých“Bulharech.//Bittnerová,D.,Moravcová,
M. (eds.).Etnické komunity v kulturním kontextu. Praha: Fakulta humanitních studií
UniverzityKarlovyvPraze,2008.


