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Обърнем ли, поне за 
малко, поглед към ис-
торията на Родината 
ни ще видим, че ние, 
българите, винаги сме 

празнували този празник. За първи 
път Трети март се чества през 1880 
г. – две години след Освобождени-
ето. От 1888 празникът се чества 
вече като Ден на Освобождението 
на България от османско господ-
ство. Еднократно като национален 
празник е бил отбелязан през 1978 
г. по повод на 100-годишнината от 
Освобождението. Десет години по-
късно, през 1988, той става официа-
лен празник, а с решение на бъл-
гарския парламент от 5 март 1990 г. 
датата е обявена вече за национален 
празник. Независимо от това дали 
е бил официален или национален, 
празникът 3 март е бил отбелязван 
подобаващо и от българите, преби-
ваващи Бърно. Имало е и чествания 
с официални лица от България или 

Посолството ни Прага. В Бърно, 
по случай празника, са гостували 
дейци на културата, артисти, музи-
канти и танцови състави. Имало е 
разбира се и по-скромни години. Но 
се е празнувало. Както се празнува 
и тази година, година, през която се 
навършват 137 години от Освобож-
дението на България. Тези, които 
отделиха време и дойдоха, можаха 
добре да се забавляват. Имаше ги и 
българските мартеници, български-
те музиканти, хората и ръчениците. 
Просто традиционна българска ве-
чер с приказките и наздравиците, 
със споделените радости и грижи от 
всекидневието. Трудно за разбиране 
е, но е факт, че през последните го-
дини все по-малко нашенци идват 
на вечеринките. Нямаше ги нито 
танцьорите от двата танцови съста-
ва, нито пък от по-младите българи, 
работещи или учещи в града. Да, ня-
кой може да не е разбрал, друг да е 
бил извън града, трети просто не е 

намерил време. Да, случва се. Може 
и организацията да е по-добра. Да, 
може, ама сравни ли човек броя на 
тези, които дойдоха на вечеринката 
с броя на тези, които гласуваха на 
изборите през октомври миналата 
година, ще стигне до значителната 
разлика, повече от сто, в полза на 
изборите. Милеем за Родината си – 
добре, ходим на избори – добре, но 
празниците си някак си ги подми-
наваме. А празниците, българските 
празници трябва да ни обединяват. 
Особено такъв празник, какъвто е 
Националния ни празник 3 март. 

Нека се събираме и бъдем горди 
с този ден, защото  той отбелязва 
възраждането на нашия народ, на-
род, който пет века е бил без своя 
политическа и духовна свобода, и 
народ, чиято висока самобитна ду-
ховна и материална култура е била 
подложена тогава на унищожение. 
Има за какво да сме горди като бъл-
гари, има какво да празнуваме.  ◆

Българска среща в Бърно 
по случай Националния празник
Отбелязването на Националния празник на България беше основния повод за поредната среща на бълга-
рите, живеещи в Бърно. Организатор на събитието бе Българското културно-просветно сдружение в града. 
Празничната вечер се проведе на 7 март в ресторанта на хотел „Слован“.

Текст и снимки: Райчо Велев

Българите в Бърно се забавляват добре


