
В ойводово е  селище в  Се-
верозападна България, на 
16  км от Оряхово. Осно-

вано е  през 1900 г., от преселници 
от друго чешко селище, Св. Елена, 
разположено в  румънската част на 
Банат. Историята му е  кратка, трае 
нецели 50 години и приключва след 
Втората световна война, когато по-
вечето обитатели реемигрират обра-
тно в Чехословакия.

Местните легенди разказват, че 
чехите били поканени в  България 
от самия цар Фердинанд, за да на-
учат местните българи на модерно 
земеделие. Независимо дали леген-
дата е основана на истина, обитате-
лите живели така, че да са достойни 
за легендата: селото било давано за 
пример не само в  околността, но 
и  в  цяла България. Известно била 

НА 14 МАРТ, В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „КЛЕМЕНТИНУМ“, БЪЛГАРИСТКАТА ИВАНА СРЪБКОВА ОРГАНИЗИ-
РА ПОРЕДНАТА ОТ ИНТРИГУВАЩИТЕ СИ БЕСЕДИ, КОИТО ЗАПОЗНАВАТ ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ С  МАЛКО 
ИЗВЕСТНИ И НЕОБИЧАЙНИ ПРИМЕРИ ЗА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ЧЕШКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ТОЗИ ПЪТ В ЦЕН-
ТЪРА НА ВНИМАНИЕТО Й БЕШЕ МАЛКОТО БЪЛГАРСКО СЕЛО ВОЙВОДОВО, ЧИИТО ОБИТАТЕЛИ, ПО ВРЕМЕ НА 
КРАТКАТА МУ ПЕТДЕСЕТГОДИШНА ИСТОРИЯ, СА БИЛИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЧЕХИ. ИВАНА СРЪБКОВА ПРЕДОСТАВИ 
ДУМАТА НА СЕМЕЙСТВОТО АНТРОПОЛОЗИ ЛЕНКА И МАРЕК ЯКОУБКОВИ.

Феноменът „Войводово“

Ивана Сръбкова с Ленка и Марек Якоубкови и с дъщеря си
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надлъж и на шир с реда и чистотата, 
а обитателите – със своята работли-
вост и  строг морал, недостижими 
земеделци, но и невероятни коневъ-
ди и търговци.

Историята му се побира в  ня-
колко изречения. Основаването му 
е  резултат на излезлия след Осво-
бождението на България от осман-
ско робство закон за повторно насе-
ляване на някои области. Чехите се 
възползват, договарят се с  българ-
ското правителство и  през 1900 г. 
основават Войводово. Постепенно, 
с  разрастването на селището и  ре-
дуващите се икономически кризи, 
земята вече не можела да изхрани 
собствениците си. В  резултат на 
това, през 1928 г. се оформя първа-
та емиграционна вълна, насочена 
към Аржентина. Осем сватби през 
пролетта на 1928 г. и  двойките за-
минават за Аржентина. Следващата 

вълна е през 1935 г. – отново в Бъл-
гария, селище в  Източна България. 
Последната, с която приключва ис-
торията на селото, е  свързана с ре-
емиграцията на практика на всички 
обитатели обратно в  Чехословакия 
(1947–1950).

Минават години. Фактите изблед-
няват. Историята на селището бавно 
потъва в забрава. До момента, в кой-
то на бял свят се появява книгата на 
Нецо Петков „Историята на Войво-
дово“, последвана от неподправения 
интерес на двама млади антрополо-
зи, съпрузите Ленка и Марек Якоу-
бкови. Марек издава „Vojvodovo – 
etnologie krajanské obce v Bulharsku“, 
а  Ленка – „Vojvodovo, česká vesnice 
v  Bulharsku: příbuzenství, manželství 
a dům“. Двамата, заедно с потомстве-
ния „войводчанин“ Борживой Кньо-
урек правят и  интернет страница 
www.vojvodovo.cz .

Днес Войводово е само спомен, но 
много ярък и действителен в памет-
та на потомците на войводчани. От 
разказите на своите родители, баби 
и  дядовци, те пазят ясен спомен за 
невероятното приятелство, разби-
рателство и  обич, свързвала обита-
телите му. Книгата на Марек Якоу-
бек е  съставена предимно от техни 
спомени и по този начин читателят 
може да види селото през техните 
очи.

Както казва администраторът на 
интернет-страницата, Борживой 
Кньоурек, „Надявам се, че адресът 
Vojvodovo.cz ще бъде полезен както 
на онези, които търсят своите коре-
ни и предци, които искат да разберат 
начина им на живот, така и за онези, 
които вярват, че познаването и раз-
бирането на миналото може да бъде 
принос не само за тях, но и за техни-
те деца, близки и приятели.“ �

сватбена фотография село Войводово, Хасковска област

Сватбарикъща във Войводово. Снимка: Тодор Божинов
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