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В началото градинарите са само 
млади мъже – сезонни работни-

ци, които през зимата се прибират 
в България. В края на 30-те години 
по-заможните започват да строят 
домове, довеждат си от България съ-
пруги и създават семейства. Жените 
бързо се сближават с чешките си 
връстнички и възприемат местните 
традиции, което поставя началото 
на интеграцията им в чешкото об-
щество.

Освен градинарите, в областта има 
и много студенти. През 30-те години 
на 20 век се говори за над 900 българ-
ски студенти, а в Бърно работят две 
български мензи.

Няколко хиляди млади българи 
пристигат и след 1946 г. въз основа на 
подписания междудържавен договор. 
Започват работа като земеделски ра-
ботници в пограничните райони, след 
това завършват висше образование 
и се смесват с чешкото общество.

От самото начало българите съз-
дават сдружения, които спомагат за 
съхраняването на чувството им за 
етническа идентичност. Студентите 
се обединяват в сдружение „Христо 
Ботев“, а градинарите в „Св. Георги“. 
Организират се вечеринки, подпома-
гат се по-бедните студенти, иниции-
ра се създаването на танцов състав, 
честват се български празници. На-
следник на градинарското сдружение 
„Св. Георги“ е създадената през юли 
1951 г. Българска културно-просветна 
организация „Георги Димитров“. През 
1957 г. е основан и Българският клуб.

Първата канцелария на организа-
цията е на ул. „Пеликова“. По-късно 
получава представителни помещения 
в самия център на града на ул. „Ческа“ 
9, които запазва до 1997 г. През 1967 г. 
за председател е избран Христо Кова-
чев – легендарна личност, която оста-
ва на тази длъжност в продължение 
на 24 години. Според всеобщото мне-
ние това са най-активните години на 
българската общност. Клубът поддър-
жа връзка с представители на властта, 
културни институции и творци. Орга-
низира прожекции на филми, концер-
ти, изложби, екскурзии и др. В библи-
отеката има над 1500 книги.

След промените през 1989 г. не-
достатъкът на средства води до ос-
вобождаване на помещенията на ул. 
„Ческа“. Следващата база е малкото 
бистро „Ропотамо“ на ул. „Сръбска“ 
17. Председател по това време е Геор-
ги Лачев.

Съобразно с духа на времето, 
през 2001 г. се създават още две сдру-
жения: „Сдружение за България“ 
и сдружение и ансамбъл „Пирин“.

На общо събрание на 22. 2. 2002 г. 
е решено да се прекрати съществу-
ването на Българския клуб и да се 
основе самостоятелно „Българско 
културно-просветно сдружение“. 
Регистрацията е от 19. 11. 2002 г. За 
председател е избран Д-р Атанас 
Иван Белков.

През 19 век и в първата половина 
на 20 век „българин“ за чехите бил 
синоним на градинар, а „да отидеш 
при българина“ означавало да купиш 
зеленчук от него. Днес българите 
в Бърно до такава степен са се вклю-
чили в живота на чешкото общество, 
че то почти не регистрира присъст-
вието им. Според проучвания от 
началото на 21 век младата и сред-
на генерация не е чувала понятието 
„български градинар“. Само най-въз-
растните си спомнят израза „работи 
като българин“, зародил се като сино-
ним на честен и усилен труд.

Повече от век организациите на 
българите в Бърно подкрепят и съх-
раняват етническата идентичност 
и колективна памет на бърненските 
българи и техните потомци. От друга 
страна, българите в региона отдавна 
са се включили в мажоритарното об-
щество и се чувстват у дома си. Исто-
рическото развитие неминуемо оста-
вя отворен въпроса за етническото 
съзнание на подрастващите. 

Българите
в Моравия

МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙ-
НИ БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО 
В БЪРНО ПРЕДСТАВЛЯВА НАЙ-
ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ОБЩ-
НОСТ В ЧЕШКИТЕ ЗЕМИ. СПОРЕД 
ОФИЦИАЛНИ ДАННИ ОТ 1931 Г., 
В РЕГИОНА ИМА 40 БЪЛГАРСКИ 
ГРАДИНАРСКИ СТОПАНСТВА. 
ПРИЧИНАТА Е КАКТО ДОБРОТО 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ГРАДА 
МЕЖДУ ДВЕ РЕКИ, ТАКА И ПЛОДО-
РОДНИТЕ ПОЛЕТА С ПОДХОДЯЩ 
КЛИМАТ ОКОЛО НЕГО И СЛАВАТА 
МУ НА ГОЛЯМ ПРОМИШЛЕН ЦЕН-
ТЪР, КОЕТО ОЗНАЧАВА ПАЗАР ЗА 
ПРОДУКЦИЯТА.

Градинарите в Бърно – 26. 4. 1942
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 Въз основа на монографията „Bulhaři v Brně“ на Хелена Бочкова и Яна Поспишилова
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