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бина. Отглеждането на зеленчуци за 
продажба започва в България при-
близително в средата на XVIII век. 
Градинарството е било изцяло мъжка 
професия, градинарите обработвали 
взети под наем парцели около голе-
мите градове. Най-много градинари, 
които отиват да работят в чужбина, 
произхождат от Северна България, 
от Великотърновския край. Според 
официалните статистики, в началото 
на ХХ век от тази област на България 
заминават около хиляда работни гру-
пички (15 – 25 000 души) за работа в 
чужбина. В периода от 1931 – 1934 г. 
тези българи работят в Румъния, Ун-
гария, Австрия, Турция и Чехослова-
кия. Масово български градинари се 
насочват към Чехословакия през 20-
те, 30-те и 40-те години на ХХ век. 
През 1931 г. в областта Моравия съ-

ществуват около 40 бъл-
гарски градини, на за-
пад, в Бохемия, има още 
20, и официално в тях 
работят повече от 400 
българи. Младите мъже 
в началото пристигали 
през февруари или пър-
вата половина на март 
и оставали обикновено 
до октомври.

Първоначално гра-
динарите идвали тук 
само за сезонна рабо-
та и с цел да продадат 
възможно най-голямо 

количество от качествената си и 
едновременно с това евтина про-
дукция от зеленчуци и семена. По-
степенно техният престой в Бърно 
се удължава, докато голям брой от 
тях се устройват тук за постоянно 
и на площада „Зелни търх“, където 
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Българите от Бърно
Чешко-българските контакти започват да се развиват с по-голяма ин-
тензивност приблизително от втората половина на XIX век, когато ви-
дни чехи вземат дейно участие в изграждането на младата българска 
държава. Но българският елемент е допринесъл за много новости, 
които са вече толкова дълбоко вкоренени в чешкото съзнание и само-
то общество, че днес почти никой не осъзнава с какво този балкански 
народ е обогатил живота на чехите, не го приема като нещо чуждо, 
което е било възприето „отвън“. 

Дори чешкото устойчи-
во сравнение „dře jako 
Bulhar“ („трепе се, ра-
боти много, усилено 
като българин“) е много 

често използвано, без дори да се за-
мисляме какъв е неговият произход, 
откъде се е появило в чешкия език. 
Понякога даже и не предполагаме на 
кого дължим вече превърналите се в 
традиция начини на готвене (напр. 
печените чушки) или традицията на 
градинарската работа в областта Мо-
равия. Историята на Бърно винаги е 
била свързана с паралелното същест-
вуване и взаимодействие на различни 
националности. Пъстрата етническа 
плетеница, която е редуцирана след 
изгонването на немското население от 
Бърно през 1945 г., е била характерна 
и за други средноевропейски градове. 
Но немците не са били 
единственият нечешки 
елемент на тукашното 
население. Дори и нова-
та ситуация след 1989 г. 
предизвиква следваща 
миграционна вълна в гр. 
Бърно, която разширява 
или допълва етнически-
те малцинства, които 
вече живеят там. Мест-
ното народностно раз-
нообразие в общество-
то, където съжителстват 
много националности, 
днес се смята за съвсем 
нормално явление, като в сегашното 
мултиетническо общество на Бърно 
българите винаги са играли и про-
дължават да играят значителна роля 
(нашият интерес към тази тематика 
е породен и от работата по проекта 
„Езикът на българските емигранти в 

Централна Европа“, финансиран от 
НИС на СУ, 2017 г.).

Въпреки че днешните млади жи-
тели на Бърно може и никога да не 
са чували за феномена „български 
градинари“, по-възрастните със си-
гурност ще си спомнят как са ходили 
„при българина“ за евтини и вкусни 
зеленчуци, или поне са слушали раз-
казите на родителите или близките 
си за това малко общество. Град Бър-
но, който винаги е бил изтъкан от 
сравнително голямо разнообразие 
на национални малцинства, е станал 
нов дом и за много българи. Българ-
ски студенти и български градинари 
пристигат тук още от края на XIX 
век. Между двете световни войни 
бърненските българи представляват 
най-голямото българско малцинство 
по чешките земи.

Градинарите 

Градинарството е една от профе-
сиите, която е била упражнявана се-
зонно и колективно от много млади 
мъже от Югоизточна Европа в чуж-
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се продава селскостопанска продук-
ция от цяла Южна Моравия, те ста-
ват своеобразен феномен, символ 
на градинарството. Благодарение на 
приемливите цени на продуктите, 
които предлагат, те дори подпомагат 
да се преодолее по-лесно влиянието 
на икономическата криза през 30-те 
години на ХХ век за една голяма про-
слойка от населението на Бърно.

В резултат на своето изключител-
но трудолюбие, и поради успеха им 
при отглеждането на земеделски про-
дукти, дължащ се най-вече на макси-
малното използване на плодородната 
почва, ефективната система за поли-
ване и на евтината работна ръка, в 
чешкото общество започва да се из-
ползва сравнението „работи усилено 
като българин“ („dřít jako Bulhar“), 
което може да се интерпретира като 
„работи много усърдно, с голямо ста-
рание“. За Бърно, сред българите се 
знаело, че е промишлен град с добро 
географско местоположение, и зара-
ди това много български зеленчуко-
ви градинки се появяват в крайните 
квартали на града – Комаров, Хорни 
Хершпице или Маломержице или в 
малките населени места около Бър-
но (Модржице), но и на други места. 
Българите не можели да се трудят на 
собствена земя и поради чуждото 
си гражданство са били принудени 
да обработват земи, взети под наем 
(максимално за три години). Най-
големият си разцвет българското 
градинарство в Бърно достига преди 
1948, но след комунистическия пре-
врат в Чехословакия през февруари 
същата година, заселилите се за по-
стоянно градинари са били прину-
дени да изоставят препитанието си 
и много бързо да променят своите 
екзистенциални условия (през 1948 
г. протича национализацията и свър-
заната с нея забрана за развитието 
на частна дейност и инициатива в 
Чехословакия). Поради този факт 
тук живеещите български градинари 
са били принудени да сменят своята 
професия и да търсят нов начин за 
прехрана. Тогава в Бърно възниква 
т. нар. въпрос за градинарите, в след-
ствие на което българите са били из-
местени да работят в промишлените 
отрасли и мнозина от тях устройват 
живота си за постоянно в Бърно, а 
този факт подпомага по-бързата ин-
теграция на самите българи в чешко-
то общество. 

 
Студентите 

Още през 1899 г. в Бърно е основан 
Технически университет, който става 
алма матер и за студенти от южнос-
лавянските държави. Заради това по-
вечето млади хора от България идват 
тук да следват технически специално-
сти. Но дори и днес сред българите, 
завършили висшето си образование в 
Чехия, могат да се намерят и специа-
листи от други области, напр. меди-
цина или хуманитарни специалности.

Българската студентска общност 
отбелязва силно присъствие най-
вече от втората половина на 30-те 
години на миналия век. Много от 
студентите, след успешното завърш-
ване на следването си, решават да 
се установят в Бърно. Феноменът на 
българските студенти продължава и 
през следващите десетилетия – го-
ляма част от тях идват да учат тук и 
на собствени разноски. Самата бъл-
гарска студентска общност, нейният 
принос за интелектуалния живот 
на града не е изследван и затова все 
още не е анализиран и оценен по по-
добаващ начин, но дори и само ста-
тистическите данни са достатъчно 
красноречиви. От данни на различни 
изследователи можем да посочим, 
че през 1948 г. броят на български-
те студенти в Бърно възлиза на 522. 
През следващите години броят им в 
чешките университети постепенно 
намалява. След 1990 г. отбелязваме 
завръщане на българските студенти 
в университетите в Бърно, но тех-
ният брой никога не достига нивото 
от предишните периоди. Причините 
очевидно се крият в различния на-
чин на финансиране на следването, 
но също така и в новите възмож-
ности, които имат българите за обу-
чение в чужбина. През последните 
години в университетите в Бърно 
идват студенти от България най-вече 
благодарение на сътрудничеството 
в рамките на Европейския съюз на 
междууниверситетско ниво (най-по-
пулярна е програмата за студентска 
мобилност „Еразъм“). Обучението 
не трае дълго – стажовете обикнове-
но продължават един семестър и не 
става въпрос само за студенти-бохе-
мисти, а от цяла България идват сту-
денти и от нефилологически специ-
алности – технически и много други.

(Следва продължение) ◆

Elena Krejčová 
Část I

Česko-bulharské vztahy začaly 
být intenzivněji pěstovány přibližně 
od druhé poloviny 19. století, kdy se 
české osobnosti přímo podílely na 
vznikání nového bulharského státu. 
Bulharský prvek však také přinesl jisté 
novinky, které jsou hluboce zakoře-
něny v českém vědomí a společnosti. 
V současné multietnické společnosti 
Brna Bulhaři vždy hráli a hrají i nadá-
le důležitou roli. Bulharští studenti a 
bulharští zahradníci do tohoto města 
přijížděli už od konce 19. století. Mezi 
dvěma světovými válkami předsta-
vovali brněnští Bulhaři nejpočetnější 
menšinu v Brně.

Zelináři
Bulharští zahradníci přijíždějí ma-

sově do tehdejšího Československa v 
20., 30. a 40. letech 20. století. V roce 
1931 je na Moravě už kolem 40 bul-
harských zahrad a v Čechách je dal-
ších 20. Oficiálně v nich pracuje víc 
než 400 Bulharů. Bulharští zahradníci 
zprvu přicházejí pouze sezónně s cí-
lem prodat co nejvíce ze své kvalitní 
a zároveň velmi levné zeleniny a se-
mínek. Postupně se jejich pobyt zde 
prodlužoval, mnozí z nich se usadili 
natrvalo, ale rozmach jejich působe-
ní poznamenal rok 1948, kdy byli tito 
zahradníci, zde již trvale usazení, vět-
šinou nuceni svůj dosavadní způsob 
obživy opustit a rapidně tak změnit 
své existenční podmínky.

Studenti
Již roku 1899 bylo v Brně založeno 

Vysoké učení technické, kam hodně 
mladých Bulharů přicházelo studo-
vat technické obory. Bulharská stu-
dentská obec je výrazně posilována 
především od druhé poloviny 30. let 
minulého století. Fenomén bulhar-
ských studentů pokračuje i v dalších 
desetiletích, ale jejich počet přece 
jen postupně klesá. V posledních le-
tech přicházejí na brněnské univerzity 
studenti z Bulharska především díky 
programu EU Erasmus+ zaměřeného 
právě na studijní pobyty. ◆

Brněnští 
Bulhaři 


