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Тази книжка е посветена на българските сдружения в Чешката 
република. Още през 2001 г. българската общност е официално 
призната за национално малцинство и оттогава тя има свой 
официален представител в парламента на Чешката република. 
Според данните от последното преброяване на населението 
(2011) сънародниците ни, които трайно са се установили в Чехия, 
са 4999 души. 
Част от материалите, които поместваме тук, съдържат 
интересни факти от историята на българските преселници 
в чешките земи от втората половина на XIX в. и първите им 
опити за създаване на сдружения. Във фокуса на книжката 
обаче са дейността и бъдещите планове на шестнайсет те 
активно работещи български организации, регистрирани 
към момента на територията на Чешката република. 
Десет от тях са обединени в рамките на Асоциацията на 
българските сдружения в ЧР със седалище в гр. Прага – това 
са самостоятелно регистрирани културно-просветни клубове 
и сдружения в Прага, Бърно, Острава, Пилзен, Усти над 
Лабем, Оломоуц, Млада Болеслав, Мост, Кладно и Хоржовице. 
След 1989 г., предимно в големите градове, се създават и 
сдруженията „Възраждане“, „Заедно“, БКПО „Св. св. Кирил 
и Методий“, „Българска православна общност“, „Българска 
беседа“ и „Пирин“, които не са членове на Асоциацията. 
Към всички изброени организации бе отправена покана за 
участие в настоящия брой, на която откликнаха единадесет 
от тях. В резултат се оформи интересна мозайка от спомени, 
размисли и разкази за събития, свидетелстваща както за 
общите корени, идеали и цели, така и за индивидуалния 
път на развитие на всяко едно от българските сдружения 
в Чехия или за възгледите и нагласите на отделните 
техни представители (това се проявява дори в начина, 
по който се нарича сградата, закупена през 1971 г. 
от българското правителство за нуждите на българската 



общност: Българският клуб на ул. „Америцка“ № 28 или 
Българският дом – в броя ще срещнете и двете названия).
Пъстротата на тази картина бе погледната и през 
призмата на чешките и българските изследователи, чиито 
текстове създават още по-изчерпателна представа за 
появата и дейността на българските организации в Чехия 
през изминалите вече над сто и седемдесет години. В тази 
част ще прочетете за усещането за дълбока свързаност на 
българите в Чехия с историята на ранносредновековното 
градище край с. Микулчице в района на гр. Бърно, един 
от значимите центрове на Кирило-Методиевата мисия 
във Великоморавия (в книжката няма нито един текст, в 
който то да не се споменава), но и за светоусещането на 
съвременните представители на българското малцинство 
в Чехия, за отношението им към самите себе си и към 
страната, която са избрали за свой дом.
Предоставените материали са подредени с оглед на 
регионалния принцип. Най-напред са представени 
сдруженията от чешката столица, а след това и 
българските организации от по-малките градове. За 
съжаление, някои от планираните за 2020 г. мероприятия, 
споменати от авторите на броя, по обективни причини 
останаха неосъществени или пък бяха отложени, но 
ние не се съмняваме, че те ще бъдат проведени при 
първа възможност. Увереността ни произтича от 
вдъхновяващия, искрен и неподправен ентусиазъм 
на всички родолюбци, създаващи с общи усилия 
приветливото, дружелюбно и приканващо към по-добро 
взаимно опознаване лице на българското малцинство в 
Чехия.

Приятно четене!
                                                                                                           ХБ



77

Историята на едно от най-старите 
сдружения на българите по чешките земи

Камелия Илиева

 

През 2020 г. родната 
общност в Чехия отбеляза 
140-ата годишнина от 
появата на едно от първите 
българо-чешки културно-
просветни сдружения –  
„Българска седянка“. 
Създадено от български 
студенти, възпитани в духа 
на възрожденските идеали, 
и от чешки съмишленици 
от културните среди, 
сдружението съществува 
официално от 04.12.1880 г.,  
когато е утвърдено със 
специален декрет на 
Австро-Унгария. Скоро 
след това то вече е 
притегателен център за 
българските студенти в 
Чехия и просъществува 
чак до 40-те години на  
XX век. 

Афиш на „Българска седянка“. 
Сн. архив на сдружението
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Началото
Българска културно-просветна организация  
„Георги Димитров“

Освен споменатата „Българска седянка“ през първите години на 
миналия век са основани и други родни сдружения: сдружението 
на градинарите „Свети Георги“ в Бърно, студентското движение 
„Васил Левски“ в Прага, Съюзът на градинарите. Всъщност в 
по-големите чешки градове се създават градинарски сдружения, 
които да защитават професионалните интереси на своите 
членове. Много скоро след Втората световна война (през 1948 г.) 
всички български сдружения се обединяват (напълно в духа 
на тогавашното време) в Българската културно-просветна 
организация „Георги Димитров“. Тя основава регионални 
клубове в повечето населени места на територията на тогавашна 
Чехословакия. В Чехия това са: Прага, Бърно, Острава, Оломоуц, 
Усти над Лабем, Храдец Кралове, Ческе Будейовице, Пилзен, 
Карлови Вари, Млада Болеслав, Кладно, Хомутов, Мост, Соколов 
и Либерец; в Словакия: Братислава, Кошице, Банска Бистрица, 
Комарно, Попрад, Нитра, Търнава, Мартин, Прешов. Обособени 
са две централи на организацията – в Прага и в Братислава. 

Председателите на някогашната БКПО „Георги Димитров“. 
Сн. архив на сдружението
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В редица публикации, а и в изказванията на някои от т.нар. 
„стари българи“ се среща твърдението, че създадената 
Българска културно-просветна организация „Г. Димитров“ 
е наследник на „Българска седянка“, то обаче не бива да 
се приема буквално. Чрез своята дейност за съхраняване 
на българската национална идентичност новосъздадената 
БКПО естествено се възприема като духовен последовател 
на едно от първите български културни сдружения на 
чешка земя – още повече че за дълъг период от време е 
единствената подобна организация на територията на 
Чехословакия.

Културно-просветната дейност на клубовете  
е пъстра и масово посещавана

Редица изяви се провеждат съвместно с чешки и словашки 
културни организации и институции. БКПО кани и 
финансира гастролите на танцови състави и ансамбли от 
България. На децата от българо-чешко-словашки семейства 
се предоставя възможност за почивка в България, всяка 
година средно по 10–12 деца са изпращани в български 
летни лагери. Организацията дарява на родината стотици 
хиляди крони: помощи при природни бедствия, закупуване 
на земеделска техника, медицинско оборудване. Много добро 
е сътрудничеството с учредения в България Славянски 
комитет (днес Държавна агенция за българите в чужбина). 
Членовете му активно се включват във всички изяви, които 
се организират. Комитетът събира по 200–300 души от целия 
свят в София, участниците посещават исторически места 
и забележителности: Шипка, Къкринското ханче, Велико 
Търново, Ловеч, Плевен, Варна, Бургас, етнографския музей на 
открито „Етър“ край Габрово и др.

9
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През 1978 г. се провежда заседание на председателите на 
клубовете от Чехия и Словакия, на което се учредява Съвет на 
председателите като най-висш орган на БКПО „Г. Димитров“ в 
Чехословакия. Основната му роля е да координира текущите 
задачи на клубовете между заседанията. Целите и посланието 
на българската организация са регламентирани с приемането 
на нов устав.

Промените след 1989 година
След разделянето на Чехословакия структурата на организацията 
се запазва, но се формират отделни Съвети на председателите. В 
съответствие с промените БКПО прави необходимите изменения 
в документите, регламентиращи дейността ѝ, които са утвърдени 
от чешкото Министерство на вътрешните работи. Пет от 
клубовете в Чехия постепенно преустановяват дейността си. 
Първият от тях е клубът в Соколов, следват го Ческе Будейовице, 
Карлови Вари, Храдец Кралове и Либерец. Причината е в 
значителното намаляване на числения състав и напредналата 
възраст на българите в съответните региони. През първите 
десетина години след демократичните промени се търсят нови 
пътища в новата ситуация. 

През 1994 г. БКПО „Г. Димитров“ официално променя 
названието си, премахвайки от него името на някогашния 
комунистически лидер.

През 2000 г. по инициатива и с организационните усилия на 
БКПО в ЧР е учреден Международният съюз на българите в 
Средна Европа. Впоследствие съюзът разширява дейността си 
в цяла Европа и е преименуван в Съюз на българите в Европа. 
За съжаление, в момента тази организация съществува само на 
хартия и не е действаща. 
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През 2001 г. чешкото правителство приема закон за 
малцинствата и българската диаспора получава право да 
излъчи свой представител в Правителствената комисия за 
малцинствата. Това е изключително събитие в живота на 
общността, защото дава възможност на отделните клубове 
по места да кандидатстват по редица проекти и да развиват 
самостоятелна културно-просветна дейност.

Настояще
На 13 март 2016 г. БКПО в ЧР официално се преименува 
в Асоциация на българските сдружения в Чешката 
република, която е законен наследник и официален 
правоприемник на вече несъществуващото обединение. 
Сбъдва се дългогодишното желание, обсъждано още през 
2007 г., за създаване на такава форма на сдружение, която 
да позволява по-голяма самостоятелност на отделните 
организации, членуващи в него, особено що се отнася до 
възможностите за индивидуални прояви и за финансиране 
на дейността им. Днес АБС в ЧР се състои от 10 сдружения: 
Прага, Бърно, Мост, Пилзен, Усти над Лабем, Кладно, 
Острава, Оломоуц, Млада Болеслав и Хоржовице. Повечето 
от сдруженията получават финансова подкрепа както от 
общините, където са създадени, така и от Асоциацията. 
Можем да се похвалим, че в резултат на организационната 
независимост на членовете си Асоциацията на българските 
сдружения в Чехия през последните четири години се 
разрасна с едно ново българско сдружение – „Родолюбие“ в 
Хоржовице, както и с две неделни училища – „Св. св. Кирил и 
Методий“ в гр. Бърно и „Родна реч“ в гр. Хоржовице. Главната 
цел на АБС в ЧР е да обединява българската общност на 
територията на Чехия, като работи и със сдружения, които не 
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са нейни членове, за да реализира общи инициативи и успешно 
да продължава дългогодишните традиции, положени от 
предшествениците.

Значими проекти
„Роден глас“ – гласът на българите в Чешката република

През 1970 г. сред сънародниците ни в Братислава възниква 
идеята за създаването на печатен орган на многобройните 
български сдружения на територията на цяла Чехословакия 

Колаж на сп. 
„Роден глас“ 
Архив на 
списанието
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и през юни 1971 г. се появява първият брой на в. „Роден глас“. 
В уводната статия на този исторически брой, озаглавена 
„Нашите цели и задачи“, четем: „Разпръснати сме по всички 
кътища на хубавата Чехословакия и се чувстваме като между 
свои. Въпреки това, всеки от нас е чувствал и чувства нуждата 
да се срещне със сънародниците си и на свой, роден език, да 
разменя мнения, да споделя радости и скърби. Тази естествена 
нужда […] е една от причините за създаването на разни наши 
сдружения и организации“. 

Първите броеве на медията излизат в черно-бял формат, списват 
се в Братислава и се печатат в гр. Прешов, където разполагат с 
кирилски букви. От 1984 г. редакцията се премества в Прага, а 
изданието се превръща в списание. Преодолявайки периоди на 
проблеми, конфликти, безразличие и некомпетентност, медията 
не само оцелява, но и успешно продължава развитието си. В 
началото на 2007 г. „Роден глас“ е награден от Министерството 
на културата на Република България с почетна грамота и плакет 
за принос в развитието и популяризирането на българската 
култура. Осем години по-късно списанието получава 
международен стандартен сериен номер (ISSN 2336-5250), който 
осигурява бърза и точна идентификация на изданието. През 
настоящата 2021 г. нашата медия навлезе в своята 50-годишнина 
с модерен дизайн, многобройни рубрики и стотици почитатели 
в Чехия, България и по целия свят.

Традиционен събор на българите в Микулчице

Сигурно има хора, които ще си кажат: „Какво пък толкова 
има в това Микулчице, та всяка година изминавате стотици 
километри?“. Отговорите, разбира се, могат да са няколко: 
малкото живописно селище е много красиво, природата 
е очарователна, навсякъде царят тишина и спокойствие, 
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истинско убежище от шума на големите градове. Да, 
вероятно и заради това, но фактът, че месеци преди 
Събора започваме да си припомняме снимки и случки от 
предишните ни срещи, говори ясно за едно – Микулчице е 
нашето българско място в Чехия. Изпълнено с мистика и 
с шепота от стъпките на славянските първоучители, то ни 
притегля като магнит. Тук българите се събират още от края 
на 60-те години на миналия век, първоначално срещите 
се организират спонтанно. По-късно инициативата поема 
тогавашната Българска културно-просветна организация. 
Трудно могат да се изброят правителствените делегации, 
включително водени и от вицепрезиденти, посетили 
Микулчице и поклонили се пред паметната плоча, поставена 

от Бърненския културно-просветен 
клуб през 1982 г., както и пред 
паметника на светите братя, 
издигнат тук през 2009 г.

Монументалната статуя, висока 3,65 м,  
е дело на българския скулптор 
Емил Венков, живял и творил в 
Словакия. Реализацията на идеята 
става възможна благодарение 
на даренията от Българската 
културно-просветна организация 
и от българите в Чехия, както и 
на щедрата финансова и морална 
подкрепа на българската държава. 
Днес традицията на съборите 
пред паметника на Славянските 
просветители се поддържа от 
Асоциацията на българските 
сдружения в ЧР, чието ръководство 

Тържествено откриване на 
паметника на св. св. Кирил и 

Методий в Микулчице
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не само поема организацията и координацията на събитието, 
но и ежегодно подготвя проект, благодарение на който чешкото 
министерство на културата финансово подкрепя нашата 
инициатива. Традиционният събор на българите в Микулчице е 
единственият проект на българската диаспора в Чехия, включен 
в официалния календар на Министерството на културата на ЧР. 

Турнир на толерантността – международно състезание  
по футбол на малки вратички  
за Купата на заместник-председателя  
на Сената при Парламента на Чешката република 

БКПО е сред инициаторите и основателите на Футболния 
турнир на малцинствата, който от 1998 г. се провежда под 
патронажа на председателя на Сената на Чехия. Заслугата за 
доброто представяне на Организацията в началото принадлежи 
на Оломоуцкия клуб, а през 
последните години – на 
Пражкия клуб. Нашият отбор 
печели неколкократно Купата на 
турнира и първото място.

Хор „Гласове от България“

На 14 януари 2015 г. в 
библиотеката на Българския 
дом на ул. „Америцка“ № 28 в 
Прага се провежда учредителна 
сбирка на желаещите да се 
занимават с хорово пеене. 
Идеята за създаването на 
такъв хор принадлежи на 
Радосвета Костова, доказан 
професионалист в България, Моменти от нашата дейност
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с много международни награди в хоровото изкуство. Г-жа 
Костова става и кръстница, предлагайки името на хора, а 
първите репетиции започват още от януари. Какво събира 
хористите и ги кара да отделят от почивката си, за да участват 
в репетициите? Интересът и любовта към българското, към 
фолклора – това е най-силният мотив на сънародниците ни, 
които живеят тук от дълги години. През изминалите пет 
години в състава му се включиха също чехкиня и словак. Хорът 
има зад гърба си десетки концерти пред родната и чешката 
общественост, спечели много почитатели, реализира проекта 
„Гласове от България и приятели“, получава финансовата 
подкрепа на чешкото Министерство на културата.

Фестивал на хоровете на националните малцинства

Форум с четиригодишна традиция, осъществяван с 
финансовата подкрепа на Пражката община и с помощта 
на Дома на националните малцинства в Прага. Събира 
почитателите на хоровото пеене и представя таланта и труда 
не само на нашия хор, но и на приятелите ни от руската, 
украинската виетнамската, полската, унгарската, еврейската 
общност в чешката столица.

„Опознай града по различен начин“ (Zažít město jinak)

Интересна чешка инициатива, в която АБС участва чрез 
пражкия си клуб, като предоставя помещения и значителни 
финансови средства за реализацията на събитието.

Сътрудничества
Българско училище в Прага

Историята на родното школо е пряко свързана с историята на 
БКПО „Г. Димитров“ още от самото му създаване.  
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В трудните години на привличането на ученици организацията 
оказва съществена помощ за убеждаването на родителите. 
Впоследствие училището продължава да разчита на моралната 
и материалната подкрепа на БКПО – организират се съвместни 
културни мероприятия, стотици хиляди крони са предоставени 
безвъзмездно при ремонта на физкултурния салон в 
настоящата сграда на ул. „Рихтаршска“ № 1. Години наред 
всеки първокласник и всяко дете получава коледни подаръци, 
осигурени от БКПО, даряват се средства за заплащане 
на театралната зала за честване на 70-годишния юбилей 
на училището и много други. Не по-малка е и моралната 
подкрепа – когато през 2007 г. българската държава решава да 
закрие приема в първи клас поради недостатъчен брой деца, 
ръководството на БКПО разпраща писма до всички български 
държавни институции, като предлага организацията да поеме 
издръжката за паралелката на първокласниците.

През годините БКПО в ЧР поддържа чудесни отношения 
с българското посолство в Прага и с Българския културен 
институт, заедно с които организира интересни културни 
инициативи, получава значителна морална и дипломатическа 
подкрепа за построяването на паметника на светите братя 
Кирил и Методий в Микулчице. 

Днес АБС в ЧР работи конструктивно не само с български 
сдружения на територията на Чехия, но и със сдружения 
в Словакия, Германия, Австрия, а напоследък и в далечна 
Аржентина. Можем само да се гордеем, че независимо от 
всички проблеми, които българското малцинство в Чехия 
преодолява през годините, то съществува, има представител в 
чешкия Сенат и се стреми да запази Българския дом в Прага.
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Сдружение „Възраждане“

Мария Захариева

България е в сърцата на милиони българи, разпръснали 
се по цял свят. Мнозина от тях основават и поддържат 
български средища на различни континенти, създават 
български училища и църковни настоятелства, издават 
списания, събират се на национални и народни празници, 
за да си припомнят българските традиции и да си поговорят 
на майчиния език. Едно такова българско огнище в Прага 
поддържа сдружение „Възраждане“. 

Преди 20 години, на 15 юли 2001 г., група родолюбиви 
българи основават сдружение „Възраждане“ в град 
Прага. Сдружението е регистрирано на 10 октомври 
2001 г. в Министерството на вътрешните работи на 
Чешката република. То има за цел да защитава интересите 
на българското национално малцинство в Чехия, да 
популяризира българския език, култура и традиции, да 
развива активна дейност в областта на интеграцията на 
българската диаспора, както и да работи за изграждане на 
положителния имидж на България в чужбина. 

Началото е изключително трудно – сдружението няма 
материална база, тъй като липсват средства за наем. И макар 
че „Възраждане“ е регистрирано в българския държавен 
имот на улица „Америцка“ № 28, то не е допуснато на 
този адрес от тогавашната Българска културно-просветна 
организация (по-късно преименувана на Асоциация 
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на българските сдружения в Чешката република). Това 
обаче не отказва членовете на дружеството. Първото 
мероприятие, което организира „Възраждане“ съвместно с 
Българското училище в Прага, е на 1 ноември 2001 г. и е по 
случай Деня на народните будители. 

Само няколко месеца след създаването си сдружението 
започва да издава списание и основава неделно училище, в 
което се обучават деца от български произход. За провеждане 
на учебните занятия и за честване на българските празници 
в периода 2002–2005 г. най-често се ползва залата на 
Българското средно училище в Прага „Д-р Петър Берон“. 
През юни 2007 г. Пражката община приютява сдружението в 
Дома на националните малцинства.

„Възраждане“ инициира редица дългосрочни проекти, които 
постепенно започват да се осъществяват с финансовата 
подкрепа от страна на чешките министерства на културата и 
на образованието, Пражката община и Министерството на 
образованието и науката на България. Сред най-значимите 
проекти на сдружението, които се провеждат ежегодно, са 
Дните на българската култура, Клуб „Възраждане“, Българско 
неделно училище „Възраждане“, списание „Българи“. 

Културна дейност: Клуб „Възраждане“  
и Дни на българската култура
Концерти с класическа музика, литературни срещи, 
фолклорни вечери, театрални спектакли, прожекции на 
филми, изложби, семинари, коледни, мартенски и великденски 
работилници, срещи с български и чешки преводачи и 
книгоиздатели, както и много други мероприятия съставляват 
богатата културна дейност на сдружението. В архива на 
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дружеството се съхраняват снимки и статии, отразяващи 
празнуването на Коледа, Баба Марта, Освобождението на 
България, Великден, Гергьовден, Деня на българската просвета 
и култура и на славянската писменост, Коледа и др.

Благодарение на концертите, организирани от сдружение 
„Възраждане“, чешката общественост има възможност да 
се докосне до българския фолклор и до изпълнителското 
майсторство на музикантите Теодосий Спасов, Иво 
Папазов, Валя Балканска, Петър Янев, Християн Цвятков, 
Пейо Пеев, Петър Миланов, Стоян Янкулов, Елица 
Тодорова, Петър Ралчев, Георги Янев, Валери Димчев, 
Десислава Димчева и др. Наши гости са били също така 
„Щурците“, Бисер Киров и др.

В рамките на Дните на българската култура „Възраждане“ 
провежда литературни срещи с участието на поетите 
и писателите Божана Апостолова, Маргарита Петкова, 

Сдружение „Възраждане“ организира и среща на поетесата Божана 
Апостолова и писателката Бойка Асиова с български и чешки преводачи и 

издатели. На снимката: Бойка Асиова, Васил Самоковлиев, Мария Захариева, 
Красимир Проданов, Давид Бернщайн, Божана Апостолова, Ивана Сръбкова, 

Мариана Новотна, Таня Янкова, Ленка Коларжова, Якуб Микулецки,  
Марцел Черни. Сн. архив на сдружението.
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Ивайло Диманов, Деян Енев, Стефан Кисьов, Бойка Асиова, 
Гергана Дечева. Наши гости на филмовите вечери са били 
режисьорът Людмил Тодоров, както и живеещите в Прага 
режисьори Константин Карагеоргиев и Светлана Лазарова.

Интерес за българската публика представляват и 
реализираните моноспектакли на артистите Бойка 
Велкова и Лина Гладийска. За децата и родителите от 
Българско неделно училище „Възраждане“ незабравима 
остава срещата с артистите Мартина Вачкова, Владимир 
Пенев, Боряна Пунчева и с драматурга Розалия 
Радичкова, която се проведе със съдействието на 
българското посолство.

Сдружението организира и редица изложби, сред които са 
вернисажите на българските художници, живеещи в Прага 
– Стоян Генчев, Николай Станев, Бистра Бакалова, Луиза 
Станева, Николай Златев, Борис Бранков, Павел Харапов, 
Петя Константинова и др. 

Концертите с класическа музика на „Възраждане“ се 
провеждат ежегодно от декември 2004 г. в най-известните 
камерни зали в Прага (Суковата зала на Рудолфинум или 
зала „Мартину“ на Музикалната академия). Сдружението е 
организатор и на концерти в памет на световноизвестните 
оперни певци Николай Гяуров (2004) и Гена Димитрова 
(2005), на православен концерт по случай 130-годишнината 
от рождението на Добри Христов, ученик на Антонин 
Дворжак (2005 г.) и др. Любим на чешката публика е 
също така ежегодният Коледен концерт в Суковата зала 
на Рудолфинум. На него се изявяват както музиканти от 
български произход, така и чешки, словашки и руски певци 
и инструменталисти.
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През 2013 г. „Възраждане“ е домакин на фестивала „Аз съм 
българче“, осъществен съвместно с Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А. 
– Мадрид. В него участваха НДФ „13 века България“, 
представители на Министерството на образованието и 
науката, на Държавната агенция за българите в чужбина, 
както и на българи от Испания, Унгария, Холандия, 
Германия и Чехия. 

Сдружението ежегодно представя българската култура на 
„Нощта на музеите“ в Дома на националните малцинства и 
своите издания на Международния книжен панаир „Светът 
на книгата“ в чешката столица.

Образователна дейност:  
Българско неделно училище „Възраждане“
Българското неделно училище към сдружение 
„Възраждане“ съдейства за съхраняване на националната 
и културна идентичност на децата от българската 
общност. То е създадено през 2002 г. от група родители, 

Вокално-танцова група „Орфей“ към Неделното училище на сдружение 
„Възраждане“ с музикална програма на тържеството по случай празника  

на св. св. Кирил и Методий в археологическия ареал в Микулчице, 19 май 2018 г. 
Сн. архив на сдружението
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чиито деца посещават чешки училища, но желаят да се 
научат да четат и пишат на български. Първоначално 
училището се издържа изцяло със средства на 
сдружението. От 2014 г. то функционира благодарение 
на финансовата помощ на Министерството на 
образованието на България. В него 80 деца с български 
произход изучават своя роден език, история и география 
на България, докосват се до българската култура, срещат 
се със свои приятели. Занятията се провеждат в събота и 
неделя. Някои от родителите водят децата си от съседни 
градове и села. 

Вокално-танцова група „Орфей“ към БНУ „Възраждане“ 
участва в концерти и фестивали в Чехия и популяризира 
българския фолклор. Пременени в красиви носии, 
българчетата от Прага огласят с песни и танци 
тържествата по случай националните ни и народни 
празници, посрещат с голяма радост Дядо Коледа и 
Баба Марта, участват в новогодишните и великденски 
тържества.

Възпитаниците на Българското неделно училище „Възраждане“ (на втората 
снимка заедно с учителките Галина Петрова и Полина Георгиева) не само учат 

български език, но и празнуват българските празници. 
Сн. архив на сдружението
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Издателска дейност: списание „Българи“
Списанието на сдружението излиза за пръв път през 2001 г. 
под името „Възраждане“, а от 2002 г. вече се казва „Българи“. 
Издава се с финансовата подкрепа на Министерството на 
културата на Чешката република. Списва се на български 
език. Сред сътрудниците са известни писатели, журналисти, 
историци, филолози и преводачи, научни дейци от БАН и 
др. Годишно излизат по 6 броя. Първоначално списанието е 
черно-бяло, а от 2006 г. е цветно.

Издателската дейност на сдружението включва и няколко 
приложения към сп. „Българи“: „60 години Българско 
училище в Прага“ (2008), „Съвременна българска поезия 
и проза“ (2009), „Жената като феномен в българо-
чешката взаимност“ (съвместно с научни работници от 
БАН, 2011), „Съвременни български разкази“ (2014), 
„70 години Българско училище в Прага“ (2019). Любимо 
приложение на читателите е и православният календар.

Всеки брой на „Българи“ е едно свидно духовно 
пътешествие до Родината ни и до „всичко българско и 
родно“ в Чехия. Списанието представя срещи и разговори 
с известни писатели, поети, артисти, музиканти, историци, 
учени; разтваря непознати страници от българската 
история, възкресява позабравени имена, отразява живота 
на българите в Чехия, разкрива ни непознати кътчета от 
нашата прекрасна земя. 

Хуманитарна дейност
В защита на българските медици в Либия

Гражданско сдружение „Възраждане“ в Прага се 
присъедини към Международната хуманитарна мисия за 



25

спасяване на българските медици. По негова инициатива 
през февруари 2007 г. в православния катедрален 
храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Прага бе отслужена 
света литургия и молебен за българските медици и 
палестинския лекар, осъдени в Либия. На 3 март 2007 г.  
се проведе и мирен протест в тяхна подкрепа пред 
посолството на Либия в Прага. Инициаторите на акцията 
бяха „Амнести интернешънъл“ в Чехия и гражданското 
сдружение „Възраждане“. Участниците в протеста 
подписаха петицията в подкрепа на осъдените на смърт 
медици. Протестът и молебенът намериха отзвук в 
чешките и в българските медии.

Дарения за пострадалите от наводнението  
в кв. „Аспарухово“

През юни и юли 2014 г. по инициатива на сдружение 
„Възраждане“ бяха събрани средства и направени дарения 
за пострадалите от наводнението във варненския квартал 
„Аспарухово“ наши сънародници. С голяма финансова 
помощ се включи и Българският клуб в Острава.

Награди
През 2007 г. списание „Българи“ бе наградено от 
Министерството на културата на България с плакет 
и почетна грамота „За принос в развитието и 
популяризирането на българската култура“.

През 2011 г. сдружение „Възраждане“ получи почетна 
грамота и паметен медал „Иван Вазов“ от Държавната 
агенция за българите в чужбина за значителен принос 
в съхраняването на националната идентичност, за 
популяризиране на българската култура и традиции в 
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чешкото общество, както и в чест на 10-годишнината от 
неговото създаване.

На Десетата световна среща на българските медии през 
2014 г. списание „Българи“ получи и награда от НДФ 
„13 века България“ за принос към популяризирането на 
българската култура за българоезична медия зад граница. 

Някои от културните мероприятия на сдружението са 
проведени в сътрудничество с БКПО „Св. св. Кирил и 
Методий“ в Прага,  със сдружение „Заедно“ и сдружение 
„Пирин“, с Българското сдружение в Бърно, с Българския 
културен клуб в Острава и с Гръцката общност в 
Прага. Различни културни изяви са организирани и 
в партньорство с българското посолство, Българския 
културен институт, Българското средно училище в Прага 
„Д-р Петър Берон“ и с Катедрата по южнославянски и 
балканистични изследвания към Философския факултет на 
Карловия университет.

Днес сдружение „Възраждане“ продължава да съхранява 
българщината с ясната визия за първостепенната и 
обединяваща роля на културата и образованието в живота 
на българската общност в Чехия.
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Сдружение „Заедно“
(двадесет години по-късно)

Албена Рангелова

В пъстрото разнообразие от български сдружения в 
Чешката република се откроява сдружение „Заедно“ – като 
повечето от тях – доброволна, неполитическа организация 
с идеална цел. Неговата дейност обаче надхвърля рамките 
на простото опазване на „нашето“ – насочено е към 
развитието на по-голяма толерантност и разбирателство в 
мултикултурното общество в днешна Чехия, като развива 
и укрепва идеята за българска общност, за приноса ѝ в 
обществото и за непреходните стойности на българската 
култура. Сдружението работи съвместно с други 
малцинствени организации – инициира и осъществява 
културни и образователни мероприятия с българска 
тематика. Официално е регистрирано на 21.10.2002 г., но 
реално дейността му започва около година по-рано.

Разнообразната дейност на „Заедно“ включва културни, 
информационни, образователни и развлекателни 
мероприятия с българска и мултикултурна тематика, 
с което то значително допринася за добрия образ на 
българската диаспора в чешкото общество. Почти две 
десетилетия опит и градивна работа – многобройни 
изложби, танцови и певчески курсове, лекции, конкурси и 
срещи. Един от най-популярните проекти на сдружението 
е българският празник на виното „Трифон Зарезан“, който 
се отбелязва ежегодно в Прага и традиционно преминава 
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при огромен интерес от страна на пражката публика и 
българската общност. Но ако трябва да характеризираме 
дейността му с няколко думи, то тя се профилира като 
просветителска, образователна и възпитателна.

Проектите на Сдружението 
са финансирани от чешкото 
Министерство на културата 
и от Пражкото кметство. 
Има и редица дарители, 
които подпомагат дейността 
му, но преди всичко това са 
доброволци и самодейци. По-
големите събития, организирани 
от него, се радват на подкрепата 
на Българския културен 
институт, както и на други 
културни институции в Чехия. 
„Заедно“ е създател на интернет 
страниците www.zaedno.org и 
www.kamaradi.eu.

Сдружението има дългогодишни 
членове, които осигуряват 
функционирането му, но и 
многобройни симпатизанти, 
които редовно и дългогодишно 

го подкрепят и посещават мероприятията му. Сред 
първите членове и съоснователи на сдружението са Бойка 
Добрева, Севдалина Костадинова, Елена Ценева, Ганка 
Дюлгерова, Мартин Младенов, Тодор Ралев, Михал Коварж. 
С разрастването и разнообразяването на дейността му се 
разширява и кръгът от съратници и помощници, които 

Кадри от българския празник на 
виното „Трифон Зарезан“. 

Сн. Михал Коварж
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допринасят за нейното реализиране. С благодарност 
отбелязвам помощта на сем. Ралеви, Коваржови, Захариеви, 
също така на Мая Мадарова, Божана Нишева, Мария 
Селингерова, Милена Пршикрилова, Тереза Блажкова, 
Албена Рангелова. 

Да споменем с добро и тези, които вече не са между нас. 

Бойка Добрева-
Хофманова (1975–
2007) – абсолвентка 
на специалност 
„Славянска 
филология“, профил 
„Бохемистика“, 
на Софийския 
университет 
„Св. Климент 
Охридски“ и 
създателка на идеята 
за сдружението 
(заедно със 

Севдалина Костадинова-Коваржова и др.), както и негова 
съоснователка, инициатор на много творчески начинания, 
някои от които (като Трифон Зарезан) се организират 
и до днес. Светла душа, оставила трайна диря, и то не 
само в българската диаспора в Прага. Трагичната ѝ гибел 
(на 15.06.2007 г. в Прага) разтърси всички, но макар че 
Бойка вече не е между нас, тя продължава да сплотява 
хората – всяка година на тази дата не само членовете на 
Сдружението, но и техни близки посещават Пражката 
дендрологична градина и детския кът, направен от 
семейството ѝ и от нейните пражки приятели и наречен 

Бойка Добрева-Хофманова с деца от 
българското училище на празника „Трифон 

Зарезан“, 2003 г. Сн. Михал Коварж
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Антоанета Добрева-Янкова 
(1962–2011) 

Сн. архив на сдружението

„Бойкините козлета“. Там всички те отбелязват една 
наистина тъжна годишнина, но заедно с това поддържат 
стари и създават нови приятелства, обсъждат нови проекти, 
замислят нови начинания. 

Антоанета Добрева-Янкова 
(1962–2011), преподавател по 
музика в българското училище 
в Прага „Петър Берон“ и 
ръководител на училищния 
хор „Лира“, винаги усмихната 
и проявяваща безкрайно 
търпение към децата.

Сдружението възниква поради 
тогавашната липса на културни 
събития с българска тематика. 
В началото на новия век 
„българската действителност“ в 
Прага не е съвсем лицеприятна 
– Културният институт е 
преместен от центъра на града 
в отдалечен квартал и почти не 
функционира, има Клуб-механа 

с българска кухня на улица „Америцка“ № 28, но като 
цяло имиджът на българите в Чехия е твърде негативен. 
Медиите са пълни с информация за български мафиоти 
и роми... В тази атмосфера сдружение „Заедно“ предлага 
една по-добра алтернатива за „българското“ – подобно на 
възникналите през последните десетина години сдружения, 
които се опитват да променят ситуацията – всеки според 
силите и възможностите си. „Заедно“ се обляга на добрата 
традиция на чешко-българските културни отношения от 
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Танцов състав „Българи“. Сн. архив на сдружението

последните две столетия, на красотата и уникалността на 
българския фолклор и на културните ценности и традиции, 
с които България допълва световната култура. Сдружението 
залага на младежкия дух и ентусиазъм, които успява да 
поддържа почти две десетилетия, като насочва дейността си 
към младото поколение и децата. И не на последно място, 
„Заедно“ залага на толерантното отношение, търпимост 
и уважение към дейността на останалите сдружения. 
Поддържа дългогодишно много добри връзки с различни 
неправителствени организации, сътрудничи си не само с 
пражки сдружения и институции, но и със сдружения от 
други градове и държави. 

Важна част от дейността на сдружението е танцовата 
група „Българи“ – състав на млади хора, които посвещават 
част от свободното си време и целия си ентусиазъм на 
българските народни танци. Ръководител на групата е 
Тодор Ралев. „Българи“ е създаден през 2003 година и вече 
има много изяви, курсове за български народни танци, 
включително с ученици от Българското училище, началото 
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на които е поставено от първата лекторка на състава – Ганка 
Дюлгерова, също както и от Бойка Добрева-Хофманова. 
Едновременно с това сдружението дава възможност на 
всички, които желаят просто да поиграят хора и ръченици, 
да се присъединят към радостната атмосфера на народния 
танц, когато имат възможност. Първоначално танцовият 
състав репетира в залата на БКИ в Прага, а от 01.01.2012 г. в 
залата на Дома на малцинствата в Прага (Dům národnostních 
menšin).

Проектът Kamarádi 
(Приятели) има 
дългогодишна 
традиция – стартира 
през 2012 г. и до днес 
ни радва с пъстрите 
си – забавни и 
същевременно 
поучителни – 
многоезични 
списания. Автор 
и ръководител 

на проекта е Севдалина Костадинова-Коваржова, която 
е и илюстратор на списанието и неговите приложения. 
Майстор на компютърната графика е съпругът ѝ – Михал 
Коварж, който се грижи и за поддръжката на уебстраниците 
на сдружението. Това е един образователен проект, далеч 
надхвърлящ границите на столицата, насочен е към 
децата от цялата република, към техните родители и към 
образователните институции – детски градини и училища. 
Главните му теми са мултикултурното възпитание, 
многоезичието и толерантността в обществото.  

Списание „Kamarádi“
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Проектът включва няколко главни дейности, които се 
преплитат в динамична цялост. На първо място това е 
детското списание Kamarádi, което се стреми да подкрепя 
езиковото образование на малцинствените езици, да 
изтъква предимствата на многоезичността и да възпитава 
в толерантен, мултикултурен дух. Списанието има печатна 
и интерактивна версия за работа на РС и таблет. Заедно 
с това ежегодно се провежда общодържавно детско 
съревнование в подкрепа на четенето и писането на 
втори език „Многоезичието е богатство“. Децата трябва 
да прочетат произведение по свой избор, написано на 
втори за тях език, и да нарисуват картини с теми от 
прочетеното. След всеки годишен кръг се организират 
изложби на отличените детски творби, както и читателски 
уъркшопове. Част от проекта са както мултикултурните 
програми за деца от детските градини и училищата, така 
и различни инициативи, насочени към специалистите 
педагози. Това са различни презентации, литературни 
четения, беседи за културата, фолклора и традициите 
на различни народи. Дейността в рамките на Kamarádi 
е насочена предимно към децата със социокултурни 
различия – деца от малцинствата, деца на емигранти или 
от смесени бракове, но също така и към децата, чийто 
роден език е чешкият, но които в училище се срещат и 
общуват със своите другоезични съученици. Много важна 
е ролята на учителите и родителите, както и помощта на 
бабите и дядовците, които могат да ползват материалите на 
сдружението, свободно достъпни на неговата уебстраница 
и предназначени за деца от различна културна и езикова 
среда. Главната цел на този проект е да предаде на децата 
идеята за богатството на всяка национална култура, да 
подкрепи стремежа им да познават своята култура и да 
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говорят и пишат на своя език. Така сдружението допринася 
за запазването на многообразието на националните култури 
и за обогатяващото им взаимодействие, подкрепя процесите 
на интеграция при приемането и разбирането за чешката 
култура и възпитанието в толерантност чрез изграждане 
на добро отношение към различните езици и култури. 
Проектът Kamarádi има дълбок смисъл, тъй като е насочен 
към бъдещето – броят на децата, растящи в двуезична 
среда, се увеличава, а тези деца обикновено не могат да 
четат и да пишат на втория език в семейството, за децата 
на емигрантите пък съществува проблем с усвояването на 
чешкия, което е ключово за успешната им интеграция в 
обществото. Отделните мероприятия показват по различен 
начин, че многоезичието наистина е богатство и че 
уменията на многоезичните деца могат да са ценен принос и 
пример в обучението на техните съученици – чудесно е да се 
говорят повече други езици.

През 2014 г.  
проектът 
Kamarádi бе 
удостоен с 
наградата 
Label 2014 в 
категорията 
„Креативен 
подход към 
езиковото 
обучение“. 
Наградата се 
присъжда от 

Европейската комисия с цел да се подкрепят и промотират 
иновативните проекти в областта на езиковото обучение, 

Севдалина Костадинова-Коваржова с наградата  
Label 2014. Сн. Михал Коварж



35

както и да се подкрепи тяхното по-широко разпространение 
и активното им прилагане в образованието.

Значима част от дейността на сдружение „Заедно“ – 
успоредно със списанието – са публикациите, които 
излизат почти всяка година. Техните илюстрации са 
красноречиво свидетелство за таланта и трудолюбието 
на Севдалина Костадинова-Коваржова, за неуморния ѝ 
творчески дух – от идеята до реализацията. Някои от тях 
са замислени като работен материал за упражняване и 
усвояване на допълнителни знания, други като двуезичен 
забавен и поучителен текст, който може да се ползва както в 
двуезичните чешко-български семейства, така и от студенти 
българисти и преподаватели по български език. Въпреки че 
става дума за популяризаторски четива, стремежът на екипа 
винаги е насочен към обща цел – да се осигури максимално 
професионално ниво на текстовете дори когато става дума 
за подбор от достъпни източници (например приказки и 
анекдоти). Затова за сътрудничество се канят изтъкнати 
специалисти в съответната област – етнолози, фолклористи, 
диалектолози, музиковеди, езиковеди и др. – автори на 
някои от изданията са например доц. д-р Веселка Тончева 
или доц. д-р Ангел Янков, Грозделина Георгиева,  
д-р Ярослав Отченашек и др. Трябва да изтъкнем и 
ролята на добрия превод за двуезичната публикация – 
благодарение на таланта на д-р Милена Пршикрилова 
текстовете на българските народни песни станаха достъпни 
и за чешкия читател. 

Горещо препоръчваме на вниманието на читателя 
уебстраниците www.zaedno.org и www.kamaradi.eu – пъстри, 
забавни, интерактивни, напълно в стила на авторския 
тандем Коварж – Коваржова. Тук се публикува актуална 
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информация за проведените и актуално подготвяни 
събития и богата фотодокументация. Достъпни са и всички 
учебни материали, както и публикациите на сдружението в 
различни формати, което значително улеснява ползването 
им от най-широк кръг интересуващи се.

Разнообразната популяризаторска, образователна и 
възпитателна дейност на сдружение „Заедно“ е принос за 
българската общност, поддържа доброто име на българите и 
България и спомага за по-добро опознаване на българската 
култура в Чешката република.

Публикации на сдружение „Заедно“
Kamarádi, časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu, 
2012–2020 (4–6 броя годишно).

Učíme se číst a psát bulharsky – Zahrada písmen, pracovní knížka 
pro děti od 5 do 8 let, Praha, 2012.

Pataran a Crvulan. Bulharská lidová tvorba, Praha, 2012.

Веселка Тончева. Традиционни празници на българите / 
Tradiční svátky Bulharů, Praha, 2015.

Веселка Тончева. Българските музикалнофолклорни 
диалекти / Bulharské hudebněfolklórní dialekty, Praha, 2016.

Brána do kouzelné Prahy. Seznámení s kulturními a historickými 
hodnotami Prahy, Praha, 2017.

Ангел Янков, Грозделина Георгиева. Традиционно българско 
облекло / Tradiční bulharský oděv, Praha, 2018.

Malovaná slovíčka z Prahy. Výukový materiál zaměřený na podporu 
integrace dětí s odlišným mateřským jazykem, Praha, 2018.
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На какво се смеят българите / Čemu se smějí Bulhaři, Praha, 
2019.

Pražská abeceda. Výukový materiál zaměřený na podporu 
integrace dětí s odlišným mateřským jazykem, Praha, 2019.

Jak rostla Praha. Výukový materiál zaměřený na podporu 
integrace dětí s odlišným mateřským jazykem, Praha, 2020.

Онлайн източници
https://www.zaedno.org/projekty-left/2011/10-let-zaedno
https://www.zaedno.org/o-projektu/o-projektu
https://www.zaedno.org/home-kamaradi/archiv-2014/196-oceneni-label
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Българската  
културно-просветна организация
„Св. св. Кирил и Методий“ в Прага

Силвия Георгиева

Българската културно-просветна организация „Св. св. Кирил и 
Методий“ в Прага е основана преди 29 години на 5 май 1992 г. 
Първоначално носи името Българска алтернативна просветна 
организация „Кирил и Методий“, с което съществува до 1995 г. 
Нейният пръв председател е лекарят д-р Димитър Марзянов. 
През 1971 г. именно той известява посолството ни в Прага 
за възможността да се придобие за България и българската 
общност домът на ул. „Америцка“ № 28. 

От архивите се вижда, че в тази просветна организация по 
това време членуват 85 души. Обединява ги изграждането 
на организция от нов тип – не на партиен, а на граждански 
принцип, върху основата на християнските и демократичните 
европейски ценности. 

Първият устав на сдружениeто е подписан от тримата 
инициатори за създаването му: д-р Димитър Марзянов, инж. 
Дечо Костадинов и Йордан Балуров. Официално е одобрен 
на 10 декември 1992 г. с подписа на министъра на вътрешните 
работи на тогавашната Чешка и Словашка федеративна 
Република – д-р Петър Чермак. Разрешението е за културна 
дейност на територията на Чешката и на Словашката 
Република и не е отменено до днес. Според устава членове 
на сдружението могат да бъдат както български граждани, 
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включително граждани с чешки или словашки паспорти от 
български произход, така и приятели и съмишленици на 
идеите му. 

Първоначално седалището му е на адрес „Лобковицово 
намести“ № 15, Прага 3 – Винохради. По-късно, с 
разрешението на посолството ни в Прага и лично на 
тогавашния посланик проф. Боян Ничев, регистрацията му 
de iure е в Българския дом на ул. „Америцка“ № 28, но там 
сдружението de facto не е разполагало с канцелария. По това 
време негов председател (втори по ред) е Йордан Балуров, 
който го ръководи 
до кончината си през 
2009 г. Следващият 
председател е Силвия 
Георгиева, а седалището 
на сдружението е в Дома 
на малцинствата на ул. 
„Воцелова“ № 3, Прага 
2 – Винохради, където е 
повече от  
10 години. 

От самото начало, 
както е отбелязано и в 
устава му, в живота на 
сдружението фигурират 
основно културни 
дейности, свързани не 
само с български, но 
и с чешки празници, 
издаване на ценни и 
престижни публикации, 

Удостоверение за промяна на името на 
организацията: Българска културно-просветна 

организация „Св. св. Кирил и Методий“,  
1995/2006 г.  Сн. архив на сдружението
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организиране на концерти класическа музика, представяне 
на изложби, съвместни мероприятия с други етнически 
сдружения – например със сръбското, ромското, полското, с 
еврейската общност, както и с български сдружения, които са 
извън територията на Чешката република и носят името на 
двамата братя – патроните на сдружението.

Успешно е сътрудничеството на БКПО „Св. св. Кирил 
и Методий“ с Българското посолство в Прага, с чиято 
подкрепа се осъществяват редица концерти: например по 
повод спасяването на българските евреи, по случай юбилея 
на корифея на българската музика Панчо Владигеров. С 
партньорството на Българския културен институт в Прага 
за пръв път в Чехия е представена неизвестната поезия на 

Първите Дни на българската култура след 1989 г. бяха организирани и проведени с 
участието и на БКПО „Св. св. Кирил и Методий“. Сн. архив на сдружението
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„българския“ чех – художника Иван Мърквичка – 80 години 
след издаването на книгата му в Царската печатница в София. 
Активно си съдействаме с Еврейската общност и със съвета на 
Йерусалимската синагога в Прага, с Философския факултет на 
Карловия университет при провеждането на Международните 
летните езикови курсове, с Пражкото кметство във връзка 
с ежегодните конференции, посветени на малцинствата в 
Чешката република, с управата на Дома на малцинствата при 
участията ни в Панаира на книгата и Нощта на музеите и т.н. 

БКПО „Св. св. Кирил и Методий“ бе поканена да участва 
с концерт в църквата „Св. Людмила“ в рамките на Дните 
на българската култура, провеждани под егидата на 
кметството на пражкия район „Хорни Почернице“. Всяка 
година там се представя културата на една от страните 
членки на Европейския съюз. През 2016 г., в петнадесетата 
година на тържествата, бе ред на България.

Известно време главен редактор на най-старото списание 
на българите в Чехия (Чехословакия) „Роден глас“ е 
Йордан Балуров. Поради липса на средства в началото 

„Роден глас“, бюлетин
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на деветдесетте 
години на ХХ в.  
то излиза под 
формата на 
бюлетин (вж. по-
подробно „Роден 
глас“, бр. 5, 2007).

От 1998 г. без 
никакви дотации, 
предимно с 
лични средства на 
председателя на 
БКПО  

„Св. св. Кирил и Методий“, са издадени и разпространени 
около 120 броя на списание „Родна реч“. Броевете от този 
самиздат са на разположение и в Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ в София. 

В така наречената „Бяла книга“, която също е самиздат, 
Homo Archivarius Йордан Балуров е събрал и предоставил на 
историците и изследователите голямо количество снимков 
материал, текстове и протоколи, отразяващи живота на 
българската колония не само в Прага. Предоставената 
документална информация касае живота и на българите от 
клубовете в цяла Чехия (Чехословакия). С тези материали, 
повечето от които изключително ценни от историческа 
гледна точка, е работил и цитирал историкът Костадин 
Гърдев в успешната си книга „Българските общности в Чехия 
и Словакия. Минало и настояще“ на Университетското 
издателство „Св. Климент Охридски“, София 2003.

Освен двете си книги Nostalgie (2004) и Bulhaři v Čechách, 
aneb kronika jedné epochy... (2009) Й. Балуров издава и 

„Родна реч“, самиздат
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Последната книга на Йордан 
Балуров „Bulhaři v Čechách, aneb 

kronika jedné epochy...“, 2009 г. 
Сн. архив на сдружението

разпространява самиздатни 
книжки с поезията на Иван 
Вазов, Кирил Христов, Атанас 
Русев – Сам, книжки с детски 
приказки в библиотечката 
си „Стрелец“, текстове на 
Владислав Шак и много други. Нa 
2.12.2009 г., няколко месеца след 
представянето на последната си 
книга в Дома на малцинствата в 
Прага (на 9.09.2009 г.),  
Й. Балуров ни напусна завинаги. 

Интересно е, че тези издания 
– плод на възрожденския му 
ентусиазъм – се намират и до днес 
по антикварните книжарници в 
цяла България. От всяко издание е 
изпращан екземпляр в Народната 
библиотека в София.

През годините в Организацията 
се поддържат две големи теми, 
към които интересът не стихва, 
а именно – животът и делото на 
светите братя Кирил и Методий и 
на Иван (Ян Вацлав) Мърквичка. 

В продължение на десет години 
(2001–2011) сдружението поема 
всички разходи, свързани с 
поддръжката на гроба на Ян В. 
Мърквичка. 

Йордан Балуров на гроба на Ян 
Вацлав Мърквичка в деня, когато 
БКПО „Св. св. Кирил и Методий“ 
поема ангажимента да се грижи 

за поддръжката му. 
Сн. архив на сдружението
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Организацията издава и представя за пръв път в родината 
на проф. Мърквичка неговата поезия, която той пише 
на чешки език по време на четиридесетгодишното си 
пребиваване в България. Сбирката е издадена в Царската 
печатница в София, осемдесет години преди чешката ѝ 
премиера. Поезията на художника Мърквичка бе напълно 
неизвестна не само на чешкия читател, но и на голяма част 
от бохемистите. На колажа горе вдясно е и дъщерята на 
художника – Инка Делевова-Мърквичкова. 

В кореспонденцията, водена през годините от БКПО  
„Св. св. Кирил и Методий“, се откриват преписки с проф. 
Вера Мутафчиева, с православния български митрополит за 
Западна Европа Симеон, с Международната асоциация на 
българите със седалище Манхайм – Германия,  

Поетичната книга на Иван (Ян Вацлав) Мърквичка и кадри 
от официалното ѝ представяне. Сн. архив на сдружението
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с Националната библиотека  
„Св. св. Кирил и Методий“ в 
София, с Едвин Сугарев, с ДАБЧ, 
с колеги от други български 
сдружения, с Българското средно 
училище „Д-р Петър Берон“ в 
Прага, на което неведнъж са 
правени дарения. 

И до днес проектите и дейността 
на Организацията се свързват 
само и единствено със значими 
събития и забележителни 
личности от българската, чешката 
и европейската култура. 

Някои от писмата, 
запазени в архивите на 
БКПО „Св. св. Кирил и 

Методий“. Сн. архив на 
срдужението

Покана за един от 
множеството концерти, 
чийто организатор или 
съорганизатор е БКПО  

„Св. св. Кирил и Методий“
Сн. архив на срдужението
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Сдружение „Българска беседа“  
и неговата дейност през годините

Лидия Гълъбова, Мариана Новотна

Сдружение „Българска беседа“ е създадено през 2008 г. В него 
членуват българи, които са се преселили в Чешката република 
или са родени тук. Тези поколения българи са обединени 
от идеята за съхранение и разпространение на българската 
култура и традиции, както и за привличане на по-широк 
кръг българи и чехи, които по някакъв начин са свързани с 
България и нейното културно минало и настояще. Председател 
на сдружението е Мариана Новотна, която също е от семейство 
на преселници. Тя е запалена привърженичка на българската 
традиция и е завършила специалност „Южнославянски и 
балканистични изследвания“ (профил „Българистика“) в 
Карловия университет. През годините на своето съществуване 
сдружението реализира множество инициативи в тясно 
сътрудничество с Българския клуб, Българския културен 
институт, Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ 
в Прага, както и със студенти и преподаватели от Катедрата 
по южнославянски и балканистични изследвания към 
Философския факултет на Карловия университет.

Всяка година сдружението се включва в честването на 
българските народни празници, като взема участие в 
изработването на коледна и новогодишна украса, сурвачки, 
кукерски маски. Отбелязва се Никулден, организират се 
множество музикални вечери с традиционни балкански песни 
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и танци. Запомнящи се са няколкото Балкански вечери, в 
които вземат участие българо-грузинската група „Плагиро“, 
група „Босилек“ със солисти Кармелита Дукова, Айда Муячич, 
Мая Палузгова, съпроводени от музикантите Рене Стархон 
и Александър Хладек. Участват също оркестър „Мамапапа“ 
и „Lovesong Orchestra“. На тези вечери посетителите имат 
възможност да опитат специалитети на българската и 
балканската кухня, както и да се включат в песните и танците.

За отбелязване са и беседите, водени от Николай Балчев 
(член на сдружението), в които аудиторията се запознава 
с историята на българската кинематография, с ключови 
творби и актьори, с най-новите постижения на българското 
кино. Н. Балчев изнася и лекции във връзка с отбелязването 
на годишнини на известни български писатели и поети. 
Провежда се и вечер с водещ Игор Ангелов – известен 
музикант, диригент и изпълнител на балканска средновековна 
музика. Диригентката и певицата Радослава Костова изнася 
лекция на тема „Българската хорова традиция“, която се 
провежда в Българския клуб и е съпроводена с певчески 
откъси. Сдружението взема дейно участие и в ежегодните 
чествания на празника на светите братя Кирил и Методий в 
Микулчице, където се събират българи от цяла Европа.

Немалък брой от инициативите на дружеството са свързани 
и с българската художествена литература, които се провеждат 
в литературното кафене на ул. „Ржетезова“. На една от 
сбирките беше представена книгата „Антология на българския 
диаболизъм“ (2014)1, включваща творби на Светослав Минков, 
Чавдар Мутафов, Владимир Полянов и Георги Райчев, чийто 
превод е дело не само на изявени българисти, но и на студенти 

1 Půlnoční historky. Antologie bulharského diabolizmu. Bakărdžieva, G. – Čer-
ný, M. – Kříž, V. (eds.). Praha: Euroslavica, 2014.
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от специалност „Българистика“. В същото кафене се провежда 
и вечер на българската литература, на която поетесата 
Лидия Гълъбова представя съвременни български автори, 
преведени на чешки език, както и свои стихове от последната 
си книга „Ангелите на града“. По-късно със съдействието на 
Българския културен институт там бе представена и нейна 
поетична сбирка, преведена на чешки език от Марцел Черни. В 
събитието участват също известната българистка и преводачка 
Ивана Сръбкова, както и чешкият поет Йозеф Страка.

Една от последните инициативи на сдружението, отново в 
партньорство с Българския културен институт, е Денят на 
българо-чешката поезия. Срещата се състоя на кораба „Авойд“ 
на Вълтава и в нея взеха участие българският поет Бойко 
Ламбовски, поетесата Лидия Гълъбова, както и чешките поети 
Йозеф Страка и Ян Сойка.

Необходимо е да споменем и ползотворното сътрудничество с 
двете български списания – „Роден глас“ и „Българи“, в които 
са отразени голяма част от инициативите на сдружението.

Сдружение „Българска беседа“ вече има богата история в 
стремежа си към съхраняване на българските традиции и 
популяризирането на българската култура. Надяваме се, че 
и занапред ще реализираме интересни инициативи, като 
разчитаме на съдействието на неговите привърженици и 
на различни институции. Препоръчително е, разбира се, 
по-голяма активност и сплотеност да са налице на всички 
равнища, включително и между отделните сдружения на 
територията на Прага и в Чешката република. Съвместната 
дейност ще е в интерес на общите ни цели – популяризиране 
и запазване на българската традиция и култура, необходими 
както за българите, живеещи в чужбина, така и за чешките ни 
приятели.
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Кадри от някои от събитията, организирани от нашето 
сдружение:

Концерт на 
групата за 

балканска музика 
Lovesong Orchestra, 

2018 г. Сн. Мариана 
Новотна

Концерт на 
международната 
група „Босилек“ 
с ръководител 

Кармелита 
Дедкова, 2018 г. 

Сн. Мариана 
Новотна
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Животът на гражданското сдружение 
„Българска православна общност“ в 
Република Чехия

Силвия Кръстева Йелинкова

Историята на организациите и дейността на българите в Прага 
започва през далечната 1880 г., когато наши сънародници 
и техни приятели от средите на чешката интелигенция 
създават сдружение „Българска седянка“. Основната цел е да 
се създаде българско училище и да се осигури място, където 
да се съхрани българската идентичност и българският дух в 
Прага. Член на сдружението е бил и моят дядо – градинарят 
Стоян Първанов. През 1939 г., с нахлуването на нацистите, 
сдружението „Българска седянка“ преустановява дейността си.

През 1945 г. българите, живеещи в Чехословакия, създават 
Българска културно-просветна организация „Георги 
Димитров“ (БКПО) с председател г-н Йордан Балуров. 
Тя подпомага българските студенти и основаването на 
българското училище въпреки трудностите и недоимъка 
през онези времена. През 1969 г. сред българите в Прага 
достига новината, че в квартал Винохради има сграда, която 
е национализирана от чешката власт, а собственичката 
ѝ, вдовица, се е прибрала в България. Група местни 
българи, начело с д-р Марзянов, успяват да се договорят 
с вдовицата за продажба на сградата при условие, че ще 
бъде използвана за осъществяване на културно-просветна 
дейност. Предприемат се стъпки за денационализацията 
на сградата с помощта на тогавашния български посланик. 
През 1971 г. в резултат на съвместните усилия сградата на 
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ул. „Америцка“ е закупена от НРБ и се превръща в Дом на 
българите в Прага.

Впоследствие сред членовете на БКПО – градинари, 
работници, интелигенция – се обособяват групи с различни 
идеи и така възниква една от новите организации  
„Св. св. Кирил и Методий“. В Управителния съвет на 
тази организация е включен и Ангел Спасов, който през 
2001 г. става един от основателите на нашето сдружение. 
През 2010 г. сдружението се преименува на „Българска 
православна общност“ (БПО). През 2019 г., след кончината 
на Ангел Спасов, на проведено отчетно-изборно събрание 
за председател на организацията бях избрана аз, Силвия 
Кръстева – дългогодишен активен член на Управителния 
съвет на БПО.

Българската православна общност е доброволна, 
независима, неполитическа, духовна и културна гражданска 
организация с нестопанска дейност. Основната ѝ цел е 
съхраняването на православните традиции като част от 
българската култура. За разлика от останалите сдружения, 
в ръководството на организацията могат да участват 
само православни християни, кръстени в църква, от 
български произход. Символ на БПО е Дървото на 
любовта и подадената ръка, като израз на милосърдие 
и на доброволна помощ, която всеки би могъл да окаже 
на нуждаещите се и на социално слабите български 
семейства, живеещи в Чехия. Една от основните дейности 
на сдружението е работата с деца и младежи, като целта е 
да се задълбочат познанията им за българската култура, 
история и обичаи, наред с чешките, което да доведе до 
разбирателство и толерантност между двете етнокултурни 
традиции. Основните цели на сдружението са:  
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да съхранява българската идентичност и вероизповедание, 
да популяризира българските традиции и обичаи, да се 
представят традиционни български ястия, характерни за 
определени празници.

За осъществяване целите на сдружението през изминалите 
години са проведени стотици мероприятия. По-голямата 
част от тях се осъществяват в Дома на българите на  
ул. „Америцка“. В сградата ползваме библиотеката, дневния 
клуб и кухнята, там се намира и седалището ни. През 
2019 г. се проведе събрание, на което взехме решение да 
се извърши ремонт на доброволни начала (боядисахме 
дневния клуб и стълбището на сградата, учредихме 
постоянна експозиция на картини и художествена 
фотография, както и пана със снимки, отразяващи живота 
на българската диаспора в Прага). 

Освен традиционното посрещане на Великден в Дома 
на българите през последните години организираме и 
тържествено честване на Великденската нощ в църквата на 
„Чешките братя“. Както повелява традицията, се отслужва 
литургия на църковнославянски език от български свещеник. 
Присъстващите обикалят три пъти църквата, поздравяват 
се с „Христос Воскресе“, сборват се с яйца и опитват вкусни 
домашни козунаци. В неделя, на Възкресение Христово, 
организираме творчески работилници: децата боядисват 
яйца, правят великденски картички и типичните за 
празника агънца и зайчета. След това, за радост на всички 
присъстващи, се събираме в Дома на българите, където 
приготвяме традиционна великденска трапеза: козунаци, 
обредни пити, дроб сарма и копривена супа. 

От 2015 г. редовно участваме в инициативата „Опознай 
града по различен начин“, организирана от кметството 
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Българските културно-просветни организации в Чехия

на Прага 2. Приготвяме традиционни български ястия 
и представяме характерни предмети от българския бит. 
Посетителите имат възможност да се насладят на хубавата 
българска народна музика и да разгледат и закупят 
уникални продукти от българска роза.

Най-мащабното мероприятие, на което сме главен 
организатор, е фестивалът „Вяра, надежда, любов и 
мъдрост – всичко, което ни сближава“. Провежда се в 
няколко поредни дни от 2012 г. насам. Програмата включва 
разнообразни инициативи под егидата и с финансовата 
подкрепа на Министерството на културата на Чешката 
република, Дома на малцинствата в Прага и кметството 
на район Прага 2. Фестивалът се радва на изключителен 
интерес както от българска, така и от чешка страна. 
Като председател на БПО за мен е истинска чест, че сме 
единственото българско сдружение, което организира 
подобен вид мероприятие. Идеята за фестивала възникна 
спонтанно през 2012 г., когато на 17 септември – Деня на 
Вяра, Надежда, Любов и майка им София – настоящият 
митрополит Антоний извърши водосвет в училището. 

Кадри от фестивала „Опознай „Америцка“ по друг начин“ (в рамките на 
инициативата „Опознай града по различен начин“), 2019 г. 

Сн. архив на сдружението
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По този повод беше организирана изложба на четирима 
местни български художници, представящи християнските 
добродетели.

Тогава ми хрумна, че като организация, насочена към 
развитие и утвърждаване на духовните ценности, можем да 
превърнем в традиция честването на сестрите мъченици. 
Тяхната саможертва е от изключително значение за 
християнството в цяла Европа и е повод за размисъл върху 
най-важните човешки взаимоотношения – вярата, любовта, 
надеждата и мъдростта. Призивът ни към всички е да 
бъдем хуманни, да си помагаме и да предаваме доброто. Във 
фестивала се включват представители и на други сдружения 
и организации не само от Чехия, но и от съседни държави.

Събитието се провежда винаги около датата 17 септември 
пред църквата „Св. Людмила“ на площад „Намести Миру“. 
Мястото не е избрано случайно – княгиня Людмила и 
съпругът ѝ Борживой са покръстени от св. Методий. За нас 
бе важно да покажем духовната връзка между България и 
Чехия, датираща от хилядолетия. В началото се включваха 
предимно художници, но впоследствие съставът на 
участниците се разшири. Присъединиха се литератори, 
фотографи, музиканти и др. Специално за фестивала беше 
създаден химн, има и стихове, посветени на него.

Кадър от фестивала 
„Вяра, надежда, 

любов и мъдрост 
– всичко, което ни 

сближава“. Сн. архив 
на сдружението
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Посетителите на фестивала имат възможност да разгледат 
изложби на картини, икони, бижута, скулптурни творби, 
фотографии и други произведения на изкуството, 
символизиращи четирите добродетели – вяра, надежда, 
любов и мъдрост. Организират се концерти, на които се 
представят и български народни песни и танци. За най-
малките се предвиждат творчески работилници – на 
фестивала през 2019 г. присъстваха и майстори на типични 
български занаяти. Бяха показани и автентични български 
носии. Посетителите бяха запознати със символиката 
на българската шевица. Мотивите, скрити в шевиците, 
символизират здраве, предпазване от зли сили, дълголетие, 
мир и любов в семейството, желание за сдобиване с рожба, 
добра и богата реколта и благодат. Българската шевица не 
е просто красива бродерия, служеща за украса. Тя е разказ, 
символ, кодирана информация, свидетелство за богатата 
душевност на нашите предци и за стремежа им към 
красота. Интерес буди фактът, че старите езически обичаи 
са преплетени в българската традиция с новата християнска 
вяра.

На празничния фестивален ден спазихме и традицията да 
се раздава храна: на този ден никой не бива да бъде върнат, 
всеки нуждаещ се трябва да бъде нахранен с обреден хляб 
и плодове. В изкусно изработена кошничка от тесто бяха 
нарязани и раздадени ябълки от градината на моя дядо.

Стараем се да осъществяваме съвместна дейност със сродни 
организации в страната и чужбина.

През есента на 2019 г. в българското училище в Прага 
организирахме Дни на художествените занаяти, на които 
в продължение на една седмица г-жа Галина Димитрова и 
г-жа Слава Балджиева от гр. Пловдив провеждаха  
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занятия, свързани с българските традиционни занаяти, а 
децата придобиха знания и умения по тъкачество и др.  
Гост-лекторките подариха на училището няколко стана, за 
да могат децата да продължат да се учат на този стар занаят. 
През следващата седмица гост-лектор беше г-жа Зорка 
Каразапрянова, ръководител на Общинска детска школа по 
приложни изкуства в гр. Първомай, която въведе децата в 
света на приложните изкуства, научавайки ги на различни и 
интересни техники.

Винаги когато имаме възможност, подпомагаме дейността 
на училището и осигуряваме символични подаръци 
на децата. Например за първия учебен ден през 2019 г. 
подарихме тениски с български народни мотиви на най-
активните ученици. Всяка година подготвяме подаръчни 
пакети за новите първокласници.

Освен представените дейности посетихме мероприятия, 
организирани от българското сдружение „Златен 
век“ в Нюрнберг (Германия), оказваме съдействие 
на новосъздаденото сдружение „Родолюбие“ в гр. 
Хоржовице, присъствахме на „Старочешки бал“ в 
гр. Млада Болеслав, където представихме български 
носии, участваме в ежегодния събор на българите в 
Микулчице по случай празника на светите братя Кирил и 
Методий, включваме се в честването на Трифон Зарезан, 
организирано от сдружение „Заедно“. За да поддържаме 
добрите взаимоотношения между отделните сдружения, 
организираме екскурзии до Дрезден и Нюрнберг, на които 
в приятелска среда се опознаваме със сънародниците си, 
живеещи извън Прага.

Честваме всички български празници, като присъстваме и 
организираме православни литургии, събираме се в Дома 
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на българите, подготвяме културна програма, поднасяме 
традиционни български ястия.

Предпочитана форма на нашите срещи са творческите 
работилници. В тях взимат участие хора от всякаква 
възраст: изработват уникални сурвачки от специално 
засадения за това дрян от старите български градинари 
в Прага, правят кукерски маски, мартенички и др. Домът 
на българите се обагря в червено-бели цветове, когато 
дойде време да се закичим с мартеници. За най-светлия 
християнски празник – Великден – се събираме да 
боядисваме яйца и да месим козунаци. Правим украса и за 
Коледа с ръчно изработени гирлянди, играчки и адвентни 
венци. Изработваме сувенири, с които участваме в различни 
благотворителни базари, а получените средства използваме 
за целите на сдружението и за подпомагане на детски 
таланти.

Дейността на сдружението „Българска православна 
общност“ се осъществява благодарение на доброволния 
труд, който полагат членовете и симпатизантите му. 
Без тях и тяхната всеотдайна работа не бихме могли да 
осъществяваме толкова богата и разнообразна дейност.
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Българската православна общност  
и православният катедрален храм 
„Св. св. Кирил и Методий“ в Прага – 
сътрудничество, изпълнено с вяра,  
любов и надежда

Димана Иванова

Катедралният храм „Св. св. Кирил и Методий“ е един от 
импозантните храмове на Чехия, издигнат от гениалния 
строител от епохата на барока Килиан Игнац Дизенхофер.

Сътрудничеството между Българската православна 
общност (БПО) и храма датира от 2011 г. и носи 
изключителен престиж на българската православна 
диаспора в чешката столица.

В „Св. св. Кирил и Методий“ се стичат на големите си 
празници почти всички православни малцинства в Чехия. 
В него се срещаме и ние, българите, за да си раздадем 
мартенички за 1 март и за да отслужим литургия по повод 
Освобождението на България на 3 март.

През последните години вземаме активно участие в 
инициативата „Нощ на църквите“ в Прага. Когато през 
2009 г. започва инициативата, Силвия Кръстева, която е 
председател на БПО и е свързана с храма от дете, помага с 
организацията и съставянето на програмата на храма.

Участието на БПО в „Нощта на църквите“ през изминалите 
години включва изложби на авторски икони от Н. Станев, 
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И. Делевова, Т. Сталев и Д. Анфилов и курс по иконопис. 
Католическото храмово изкуство не познава иконата и 
това поражда идеята да се организира уъркшоп, който 
да представи етапите при създаването на икона и да 
покаже умението на твореца иконописец. Уъркшопът се 
води от художниците Николай Станев, Тенчо Сталев и 
Денис Анфилов. Издадена е и брошура, която да послужи 
като учебник по иконопис. Събитието предизвика голям 
интерес сред посетителите на катедралния храм и затова 
понастоящем БПО работи по организирането на регулярен 
иконописен курс. Впечатляваща беше и мистичната 
светлинна прожекция „Светлинна медитация“ на 
художника от руски произход Денис Анфилов.

През 2020 г. в инициативата „Нощ на църквите“ се включи 
и представител на младата генерация на БПО. Ивелина 
Стефанова, която учи графичен дизайн и свири на цигулка, 

Кадри от участието ни в инициативата „Нощ на църквите“, 2020 г. 
Сн. архив на сдружението
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участва с дует на име Дер Шпигел от Моцарт и беше един от 
лекторите на организирания уъркшоп по иконопис.

През 2019 г. иконописецът Тенчо Сталев получи 
предложение да нарисува фреските в малкия параклис на 
храма. Параклисът е посветен на св. Горазд, разстрелян 
от немците заради антифашистка дейност. Тенчо Сталев 
е вече познат по света с творенията на благословената 

Кадри от курса по иконопис, организиран от нашето сдружение. 
Сн. архив на сдружението
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си ръка – икони в храмове в Италия, Русия и Германия, 
но предложението за изографисването на православния 
храм в Прага е гордост както за твореца, така и за цялата 
българска общност в Чехия. Идеята за изписването на 
фреските е на отец Вацлав Йежек и е одобрена от Негово 
Високопреосвещенство Михаил, архиепископ на Прага и 
Чешките земи. Фреските изобразяват животворящата и 
единосъщна Света Троица.

В храма има и авторски икони на иконописеца Тенчо 
Сталев. Фреските и тези икони ще бъдат и нагледен 
материал за бъдещите ученици в подготвяния курс по 
иконопис.
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Българското сдружение в Бърно

д-р Иван Белков

Сдружаването на българите, живеещи в Бърно, има 
дългогодишна традиция. Най-старата организация е 
Българското академично дружество, основано на  
12 септември 1920 г. В края на трийсетте години на миналия 
век е учредено и дружеството на българските градинари 
„Св. Георги“ със седалище на ул. „Пелицова“. През 1948 г. 
продължител на тази традиция става общодържавната 
организация с тенденциозно название „Георги Димитров“. 
През 1959 г. започва дейността си Българският културно-
просветен клуб на ул. „Ческа“ № 9. Това е и началото на 
съвременната история на нашето сдружение. С помощта 
на редица големи предприятия (като например Бърненски 
панаири и изложения, Първи бърненски машиностроителен 
завод, ЧКД–Бланско) и организации е построено 
първото културно и просветно средище на българското 
малцинство в Бърно и Южноморавския регион. Размерите 
на помещенията в клуба и техническото им оборудване 
създават идеални условия за развиването на разнообразни 
културни дейности. По това време клубът поддържа много 
добри контакти с Националния театър в Бърно, с театър 
„Радост“ и с редица видни представители на града. В Клуба 
също така се прожектират пълнометражни български 
филми, организират се концерти и др. Библиотеката на 
Българския културно-просветен клуб предлага на своите 
читатели около 1500 тома с различна тематика. През  
70-те и 80-те години на XX в. това е и най-големият Клуб на 
българското малцинство в тогавашна Чехословакия. 
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След демократичните промени през 1989 г. настъпват 
промени в начина на финансиране. Недостигът на средства 
води до постепенното освобождаване на помещения 
от представителната сграда на ул. „Ческа“ № 9 и до 
окончателното ѝ напускане през 1997 г. Независимо от  
това БКПК в Бърно продължава да съществува. Ново  
място за срещите на българите, живеещи в Чехия и  
техните приятели става малкото бистро „Ропотамо“ на  
ул. „Сръбска“ № 17. На общо събрание на членовете на клуба, 
проведено на 22.02.2002 г., е взето решение за прекратяване 
на съществуването на Българския културно-просветен 
клуб и за основаването на нова, изцяло независима 
организация. Учредено е гражданското сдружение 
„Българско културно-просветно сдружение в Бърно“, 
вписано в регистрите на Министерството на вътрешните 
работи на Чешката република на 19.11.2002 г. Във връзка с 
последвалите промени в Гражданския кодекс организацията 
е преименувана на Българско сдружение в Бърно (Bulharský 
spolek Brno) със седалище в наето за канцелария помещение 
в Дома на малцинствата на ул. „Радницка“ № 8 в Бърно. Така 
сдружението ни, наследник на Българския клуб, придоби 
самостоятелност и юридически статут. Създадена бе и 
интернет страница, достъпна на адрес: www.bkos.wz.cz.
В момента сдружението ни има около осемдесет членове 
и симпатизанти. През 2017 г. в Бърно беше създадено и 
Неделно училище по български език, което през 2018 г.  
стана част от нашата организация. Директорка и 
същевременно преподавателка в него е инж. Галя Георгиева.
Сдружението ни също така е инициатор за създаването 
на състава за български народни танци „Китка“. В средата 
на 2001 г. се появи и идеята да възобновим курсовете 
по български народни танци от времето на Българския 
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културно-просветен клуб в Бърно. Основната ни цел бе да 
разкрием пред децата от български и смесени семейства 
красотата на народните танци от България. Първите 
народни носии ни бяха предоставени назаем от Българския 
клуб в Острава. По тях почти веднага и със собствени 
сили ушихме носии за ансамбъл „Китка“. По това време 
курсовете вече се провеждаха в наети специално за тази 
цел помещения. Оттогава датират и първите хореографии 
на състава. Последваха няколко участия в Острава, Бърно 
и Микулчице. Става дума за детски състав, който редовно 
участва в мероприятията на българското малцинство 
в Бърно. Красотата на българските народни танци, 
претворени в оригинални хореографии и под съпровода 
на българските народни песни, съставът ни е показвал 
нееднократно на различни мероприятия, сред които са 
например Денят на Европа, проведен в Библиотеката „Иржи 
Махен“ в Бърно, предколедният концерт в театъра на Болек 
Поливка в Бърно, фестивалът „Мостове между градовете“, 
както и редица други събития в Бърно и района.
Ежегодно (по случай 3 март, на Никулден и др.) се 
организират и празнични вечери с българска музика. 
Поддържаме също така традицията на майските срещи 
на българските сънародници, възникнала още от 1982 г. и 
свързана с полагането на цветя и венци пред паметника 
на св. св. Кирил и Методий в Микулчице. В тържеството 
редовно вземат участие повече от двеста души. През 2004 г. 
на него присъстваше правителствена делегация от България 
начело с тогавашния вицепрезидент Ангел Марин, наш 
редовен гост е и бившият посланик на България проф. 
Здравко Попов.
Сдружението ни също така поддържа контакти с 
Православната църква в Бърно, с български сдружения от 
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цяла Чехия и с посолството на Република България в Прага.
Традицията на българските дружества и организации води 
началото си от двайсетте години на миналия век (вече 
споменатото Дружество на градинарите, студентските 
сдружения). Като техен наследник Българското сдружение 
в Бърно си поставя за цел да съхранява и поддържа 
българските традиции, българския език и фолклор. 
Неразделна част от дейността ни е разпространението 
на българската култура в Чехия (филмови прожекции, 
изложби на произведения на изобразителното изкуство, 
фотографски изложби и др.). От изключителна важност 
е и наситената с различни мероприятия програма на 
сдружението – отбелязване на големите български 
празници, на юбилеи на значими личности, организиране 
на автобусни екскурзии за членовете ни, свързани с 
посещение на организации на българите, живеещи в 
Прага, Пилзен, Острава, Братислава, Будапеща, Виена. И 
не на последно място, сдружението ни е един от основните 
организатори на вече споменатата ежегодна международна 
среща в Микулчице, свързана с имената на славянските 
първоучители св. св. Кирил и Методий.
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Българският културен клуб в Острава  
през погледа и сърцето  
на неговия дългогодишен председател

Сирма Зидарова-Коунова

Поканиха ме от името на чудесното списание „Хомо 
Бохемикус“ – и най-вече от името на председателя на 
„Бохемия клуб“ проф. д-р Владимир Пенчев – когото 
познавам (и обичам), да напиша нещичко за нашия 
Български клуб. Признавам, сухите изложения не са ми 
присърце, не умея да пиша строго фактографски... Още 
повече че в този именно случай моят живот е неразделно 
свързан с един несъвсем кратък период от историята и 
живота на Българския кул турно-просветен клуб в Острава 
(БКПК). Невероятно, но факт е, че вече почти двадесет и 
седем години (от 1993 г. досега) съм негов председател.

И така, нашият Български културен клуб се намира в 
Острава – третия по големина град в Чехия. Острава пък се 
намира на тери торията на Северна Моравия, в Моравско-
Силезийска област.

Острава със своите предградия представлява почти 
половинмилионен град, така нареченото „стоманено 
сърце“ на Републиката, тъй като тук бе съсредоточена 
почти цялата тежка промишленост на Чехосло вакия, един 
богат район с работнически дух и традиции. Сега обаче 
стоманата е вече на изчезване, огромните предприятия, 
заводи, ком бинати са фалирали или са продадени, а 
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работническият дух се е трансформирал в търговски, 
по-скоро бизнесменски... Но Острава е и културен град, 
с университети и библиотеки, театри, музеи и галерии, 
филхармония, църкви и катедрала, че даже и замък!

В историческата промишлена част на града се намират 
уникалните величествено-причудливи артефакти от 
славното далечно и близко минало на индустриална 
Острава. Там е била издигната и първата висока пещ на 
Австрийската монархия, построена в 1828 г.

Накратко за историята на нашия Клуб
Присъствието на първите преселници в Острава и регио-
на датира от периода на Първата Чехословашка република, 
т.е. към края на 20-те и началото на 30-те години на XX в. 
В този период в България започва остра икономическа 
криза и много бъл гари са принудени да търсят прехраната 
си в други преуспяващи страни (Полша, Чехословакия, 
Австрия и др.). В Острава и регио на се заселват десетки 
трудолюбиви българи, отлични градинари, които за много 
кратко време спечелват възхищението на чешките граждани 
с умението си да произвеждат „по български начин“ вкусни 
плодове и зеленчуци. И досега в Острава можем да чуем 
да се употребява останалата в чешкия език поговорка „Dře 
jako Bulhar“ („Трепе се, бъхти като българин!“), което не 
се възприема като обида, а като израз на пословичното 
трудолюбие на българина. Жалко, че днес в Острава вече 
ги няма прекрасните градини на българ ските градинари и 
изобилието на техните прочути зеленчуци и плодове.

Всъщност българските градинари в Острава са и основателите 
на първото българско сдружение на градинарите тук  
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(през 1946 г.). Интересен е и фактът, че по-голяма част от 
онези, които идват да работят в Острава и региона са от  
с. Драганово, Великотърновско. Като членове на нашия клуб 
се регистрират повече от двадесет души градинари заедно 
със семействата си, големи родолюбци (за съжаление, вече 
не са между нас), но и до днес много от родствениците им 
съхраняват традицията и членуват в клуба.

В периода 1946–1951 г. по международни договори 
от България пристигат няколко хиляди земеделски и 
строителни работници, които се заселват предимно 
в пограничните райони и в промишлените градове. 
Много от тях създават семейства и остават в Чехия, и 
по-точно именно тук – в Острава. През същия период 
пристигат също така и български студенти, за да следват в 
Техническия университет в града.

Сдружението на българските градинари се разраства и 
през 1948 г. е основан Българският културно-просветен 
клуб „Георги Димитров“ (по инициатива на пражката 
организация), обединяващ българите от Острава и 
региона. Патриотизмът на българите по онова време е 
бил необикновен – много от остравските градинари са 
давани за пример във връзка с доброволните акции по 
събирането на финан сови средства в помощ на България и за 
подпомагането на български студенти, пристигнали да учат 
в Чехия. Днес дори ни се вижда невероятно, че през 1951 г. 
нашият клуб е внесъл по държавния заем на България три 
милиона и петстотин хиляди крони! В аналите на клуба могат 
да бъдат открити и сведения за това колко са земеделските 
съоръжения, закупени със собствени средства на българите 
в Острава и региона и изпра тени в България, за да се 
подпомогне създаването на модерно земеделие в родината.
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Но през 1960 г. по неизяснени причини и въз основа на 
споразумение между двете правителства – чехословашкото 
и българското, дейността на българските клубове в 
Чехословакия е преустановена за цели шест години. 
Въпреки това остравските българи продължават да се 
срещат, макар и при много затруднени условия, в сутерена 
на едно остравско училище. Дейността на Клуба е обновена 
през 1966 г. Всъщност може да се каже, че корените на 

Някои моменти, запазени във фотоархива на БКПК в Острава.  
Сн. архив на сдружението
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днешния Български клуб са свързани най-вече с 1966 г., 
когато по инициатива на остравските и северноморавските 
българи е сформиран подготвителен комитет, а през май 
1966 г. е свикано учредително събрание, на което дейността 
на Българ ския културно-просветен клуб „Георги Димитров“ 
в Острава е обновена. Първият председател на клуба е инж. 
Тодор Динков.

През този период връзката между двете социалистически 
страни – България и Чехословакия – е изключително 
дружеска. Освен че клубът е на името на Г. Димитров, ул. 
„Димитровова“ става и една от главните улици в Острава, 
като от 1972 г. основното училище, намиращо се на нея, 
също е преименувано на ZDŠ Jiřího Dimitrova, а в центъра 
на града се възвисява бронзова ста туя на българския 
„вожд“. O tempora, o mores! (Не си спомням обаче дали 
в родната ми София някога е имало улица на името на 
Клемент Готвалд или, да речем, на Томаш Г. Масарик.)

Но да не се отклонявам, с това мило училище години 
наред си сътрудничи и нашият Български клуб. Конкурси, 
съревнования, съвместни програми... Както знаем, с 
децата винаги е весело, непринудено, при тях няма фалш и 
„задкулисни“ игри...

През 1966 г. клубът получава от Народния съвет в Острава 
безплатно помещение в центъра на града (пак на ул. 
„Димитровова“ – какво съвпадение!), където е отворен и 
ресторант „Бургас“, предлагащ български специалитети и 
обслужващ само нуж дите на клуба. Богата е и културно-
просветната дейност. Клубът има собствен певчески хор, 
танцов състав, оркестър...

Дейността му се субсидира щедро от Народния съвет в 
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Острава и се подпомага активно от Славянския комитет в 
София, който изпраща книги, преса, сувенири и др. И досега 
притежаваме прекрасни български носии от онова време, 
но за съжаление, вече няма кой да ги облече... (Усилията ни 
да създадем танцова трупа останаха безуспешни, младите 
членове не про явиха необходимия интерес.)

През 1981 г., след различни перипетии, Българският клуб в 
Острава има щастието да се настани в сграда, която днес е 
наша собственост – закупена преди тридесет и девет години 
със средства, отпуснати от БКПК–Прага и Народния съвет 
на Острава, както и с подкрепата на българското посолство 
в Прага. Българите в града участват в безкрайни бригади за 
реконструкцията на сградата и помещенията.

За съжаление, през 1989 г., след „нежната революция“, 
субсидиите по дейността на клуба бяха прекратени. Наложи 
се част от клубните помещения да бъдат дадени под наем, 
за да може така да се поемат разходите по дейността на 
клуба и най-вече по поддържането на старата ни, сто и 
десет годишна, сграда. Така е и до днес – живеем от наеми 
и наематели, благодарение на което можем да си позволим 
ремонтите по сградата и провеждането на културните ни 
мероприятия.

1993 година бе годината на едно ново начало в моя 
живот, а доколкото си спомням, това беше и годината на 
създаването на „Бохемия клуб“. Такова чудесно съвпадение! 
Предложението да стана предсе дател на БКПК в Острава 
бе неочаквано и ме изненада. Мисля, че това беше „такти-
чески ход“ от страна на предишното ръководство, целящ 
омиротворяването на напрегнатите по онова време 
отношения между българите в Острава. И „жертвата“ бях аз 
– университетски преподавател и „френска певица“, което 
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според някои членове в случая бе съвсем неподхо дящо, но 
за повечето българи – нещо ново, несвързано с миналото... 
„Един свеж вятър, чист въздух в душната атмосфера 
на клуба…“ – с тези думи ме приветства на изборното 
събрание Ангел Младенов, член на ръководството, който до 
смъртта си ме подкрепяше и вярваше в мен.

Задачите, които си поставихме с ръководството бяха: да се 
създаде нов клубен архив, да се актуализира картотеката 
на член ската маса, да се документира и популяризира 
дейността на БКПК. Но най-вече да се обединят българите 
в Острава, да се прекратят споровете, разприте, да се сложи 
край на недоверието и на политическата нетолерантност, 
царящи между членовете на клуба. (Което, за съжаление, 
е типична черта на българина, особено в чужбина – и 
което ми припомня критич ните изказвания на нашия поет 
Кирил Христов за българите в Прага.) Може би поради 
това много от членовете се бяха отказали от членството 
си в клуба. До 29.1.1994 г. броят им е около стотина. През 
2006 г. Българският клуб в Острава вече има невероятните 
260 членове. Най-многобройната от всички български 
организации в Чехия!

Моменти от нашите събирания през годините. Сн. архив на сдружението
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Културната дейност на клуба е насочена предимно към 
българския фолклор във всичките му форми. Изхождаме от 
състава и желанията на нашите членове. Освен честването 
на националните и църковните ни празници, винаги се 
очаква с нетърпение и традиционният Бабинден, по време 
на който могат да се опитат какви ли не вкусни български 
ястия. Децата пък се радват на своите спортни дни, на 
карнавалите и коледните програми, а всички членове – 
на интересните екскурзии в Чехия и извън нея (Виена, 
Будапеща, Варшава, Краков и др.).

Голям празник за българите в Острава винаги е било (и 
продължава да е) гостуването на фолклор ни състави 

Нашите гости през годините: ансамбъл „Траянци“ – Стара Загора и чешкият 
детски състав „Хелена Салихова“, Валя Балканска и Петър Янев, Шопският 

ансамбъл от гр. Елин Пелин и мн. др. Сн. архив на сдружението
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от България. Ще спомена поне някои от тях: ансамбъл 
„Гергьовден“, гр. Раднево и Нончо Воденичаров, ансамбъл 
„Траянци“ – Стара Загора“, Валя Балканска и Петър Янев, 
децата от Широка лъка, Шопският ансамбъл от Елин Пелин, 
оркестърът за стари градски песни „Гамбринус“ – София, 
танцов състав „Въртележка“ при Дома на учителите в 
София, изключителният спектакъл „Фолклорна магия“ 
– Стара Загора и мн. др. От Чехия често ни гостуват 
тукашните фолклорни танцови състави „Пирин“ и 
„Китка“. Наш любим гост е уникалният изпълнител на 
кавал – Томаш Роси, който за мен е „чешкият“ Теодосий 
Спасов. По произход чех, по сърце и душа – българин, 
чиито изпълнения остравските българи слушат със затаен 
дъх и просълзени очи. Не мога да изброя колко български 
певци, гастролиращи в оперите на Острава и Опава, колко 
чехи, солисти от Оперетния театър в Острава, са били 
наши гости! (Дори и аз от време на време съм пяла своите 
френски шансони и някой и друг дует заедно с колегите си 
от театъра.)

На културните 
мероприятия на клуба 
винаги са присъствали 
български държавни 
представители – 
посланици и консули (от 
уважава ния проф. Боян 
Ничев през 1994 г.  
до новия ни млад 
посланик в Прага Йордан 
Първанов). През всички 
тези години отношенията 
ни с посолството в Прага 

Сирма Зидарова-Коунова и Негово 
Превъзходителство Йордан Първанов, 

посланик на РБ в ЧР. 
Сн. архив на сдружението 
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Българските културно-просветни организации в Чехия

са били, бих казала, неформални и приятелски. Благодарни 
сме за съдействието и помощта, които то ни оказва (разбира 
се, според възможностите си). На няколко пъти в БКПК 
бе отворена и секция за провеждане на парламентарни 
и президентски избори. Посрещнахме при нас и 
вицепрезидента на България Тодор Кавалджиев заедно 
с представители на българските култура и медии, среща, 
която бе високо оценена от гостите ни. Със задоволство 
мога да кажа, че медиите в Острава винаги са били верни 
приятели на нашата българска общност. Ето и един мил 
пример (не от жълтата преса). През 2005 г. бях поканена от 
чешкия президент Вацлав Клаус в Пражкия замък на среща 
с българския президент Георги Първанов. Това „събитие“ бе 
отбелязано от неуморната остравска преса със заглавието 
„Večeřela se dvěma prezidenty“ („На вечеря с двама пре-
зиденти“!).

Нашата богата и разнообразна дейност години наред е 
била център на внимание в телевизионното предаване 
за на ционалните малцинства в Чехия Babylon, в 
радиопредаването Apetito, правени са и много други 
емисии за живота на българите в Острава, за нас има и 
многобройни отзиви в пресата... Всичко е документирано 
и клубът ни раз полага с богат видео- и фотоархив. 
Притежаваме голяма библиотека, но читателите ѝ вече са 
значително понамалели. Редовно получаваме от Прага сп. 
„Българи“, с което си сътрудничим, както и сп. „Роден глас“.

За припомняне на позабравената ни история подготвях 
непретенциозни „исторически“ доклади, съдържанието 
на които черпех най-вече от изключителните „Български 
хроники“ на Стефан Цанев. Като че ли написани точно за 
нашите остравски българи – забавно, живо и интересно. 
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И колко верни са думите му: „Доникъде няма да стигнем, 
ако гледаме на историята с префърцунена сериозност. 
Шегуването с историята означава свобода и високо 
национално само чувствие“. Мога да го потвърдя и въз 
основа на реакцията на своите слуша тели. 

Тъй като няколко години преподавах български език 
като лектор в Катедрата по славистика на Остравския 
университет, често канех студентите си на работни срещи 
в Българския клуб, където в раз говорите с нашите членове 
те можеха да покажат знанията си по бъл гарски език и да се 
запознаят с българските реалии.

От Българския клуб в Острава се стараем и да помагаме, 
доколкото можем – до миналата година спонсорирахме два 
български клуба – от градовете Усти над Лабем и Мост. 
Немалко парични средства дарихме и за построяването 
на Паметника на светите братя Кирил и Методий в 
Микулчице, също така редовно участваме в тържествата 
там. Изпратихме и финансови средства за подпомагане 
на пострадалите при наводненията в България (гр. Елин 
Пелин, с. Бисер и кв. „Аспарухово“ във Варна), като аз 
лично предадох сумата в кмет ството на гр. Елин Пелин 
веднага след опустошителното наводнение и се запознах с 
трагедията на някои от пострадалите. Беше изклю чително 
затрогващо!

Не бива да пропусна да спомена и нашия Клуб на 
пенсионера, който създадохме преди няколко години. 
Една от дейностите в него е работата с опитен психолог 
(член на Клуба), занимаващ се с това да „тренира“ паметта 
на нас, възрастните му членове, т.е. да възстановява 
мозъчните ни клетки (ако това изобщо е възможно, но 
вярата понякога прави чудеса). Бих искала също така да 
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ви запозная с малкия църковен 
„храм“ на българския отец 
Николай в нашата сграда, чиито 
богослужения се посещават 
редовно от религиозно на-
строените украинци, руси и 
българи. В него всеки може 
да изпита възхищение от 
множеството прекрасни икони и 
реликви. Тук също така можете 
да се омъжите или ожените, 
да кръстите детето си или пък 
да приемете православието... 
По някаква щастлива игра на 
Провидението нашият Културен 
клуб е и „културно“ подкрепен 
от наемателите ни. Първият 
етаж е нает от Театъра на 
импровизацията в Острава, а третият – от администрацията 
на известната театрална камерна сцена „Арена“.

Българите от Острава и региона се гордеят със своя 
Български клуб, който и досега се приема за най-големия, 
най-активния и най-задружния в Чешката република. 
Като едно светло изключение, имайки предвид несъвсем 
сплотената българска общност в Прага. Може би и затова 
в София ми бе връчена ценната награда „Българка на 
годината – 2013“, за заслуги, които обаче не са само мои, но 
и на ръководствата и членовете на Клуба през всички тези 
двадесет и седем години на моето председателстване.

За много важен момент в дейността на Клуба винаги 
съм считала запознаването на чешката общественост с 

Кръщене в малкия църковен „храм“ 
на българския отец Николай, 

помещаващ се в нашата сграда. 
Сн. архив на сдружението
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традициите, обичаите и културата на българите. Както 
и това мажоритарното общество да ни приема като едно 
сериозно, безпроблемно и уважавано малцинство.

При нас в Острава работим с хора, колектив от хора, 
повечето от които на възраст, напуснали доброволно (или 
недоброволно) България и имащи различно отношение към 
нея. Но дълбоко в сърцето си всеки от тях продължава да 
носи късче от своята Родина. Ние им помагаме да осъзнаят 
това и активно (или пасивно) да се включат в дейността на 
клуба. Разбира се, че това изисква много такт, търпение, 
толерантност и компромиси. Но най-важна е обичта към 
тези хора. Да почувстват те, че са обичани, уважавани, 
разбирани...

Чудесни и изпълнени със смисъл са словата „съхраняване 
на българския дух, на националната идентичност на 
българите, живеещи в чужбина“ (извинявам се за цитата), 
но осъществяването на подобна цел далече от родината е 
много трудно. Мисля, че разковничето е в това самият ти 
да си запален и убеден в смисъла на всичко, което правиш. 
Да съумееш да накараш всички тези хора отново да се 
почувстват горди от това, че са българи.

И накрая едно малко тъжно екстемпоре. Мисля, че вече 
мина времето, когато за всичко се говореше само със 
суперлативи, когато недостатъците се криеха и всичко 
около нас бе „розово“ и оптимис тично. Имаме проблеми 
и те са неизбежни, произтичат от това, че ние самите 
сме избрали тази страна за наша втора родина и поради 
различни обстоятелства оставаме да живеем в нея.

С болка трябва да призная, че Българският клуб в Острава, 
едно от най-големите сдружения в Чехия, осезателно 
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намалява и остарява. Възрастните българи родолюбци си 
отиват от този свят, патриотичното „средно“ поколение 
е вече изморено и обезсилено, а младите българи не про-
явяват особен интерес, имат си своите грижи и проблеми, 
много от тях живеят в смесени семейства, където доминира 
чешкият начин на живот.

С една дума, започва да липсва онази чудотворна искрица, 
ентусиаз мът и съпричастността към всичко родно, 
българско...

Не искам думите ми да прозвучат деструктивно, но за тези 
шейсет и три години, в които живея в Чехия като „българка 
по душа и паспорт“ (според дефиницията, която ми 
направи сп. „Българи“), чувствам и виждам как българската 
общност (не само в Острава) значително се асимилира. Или 
както с тъга казват старите българи: „Претопяваме се!“. Но 
аз вярвам, дълбоко вярвам, че това никога няма да се случи.

Докато все още виждам у българите онази искрица в очите 
им, когато зазвучи българска реч, докато наблюдавам как те 
с просълзени очи слушат родния кавал и песните ни, докато 
забелязвам как тайничко под масата потропват в ритъма 
на ръченицата и... даже това как, вече останали без сили, се 
опитват да изиграят поне още няколко стъпки от любимото 
си право хоро…

Затова и ние тук, в Българския клуб в Острава, правим 
всичко възможно, за да запазим традициите си, речта си, да 
не се загубим като народ.

На „Бохемия клуб“ и на сп. „Хомо Бохемикус“ от сърце 
желаем здраве, сили и успех в тази изключително полезна 
дейност, както и много спокойни дни в нашата така 
неспокойна действителност.
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Българското културно-просветно сдружение 
„Св. св. Кирил и Методий“  
в Усти над Лабем
Янчо Янев

Присъствието на българите в Северночешка област датира 
от доста отдавна, според неофициални данни в района е 
имало българи още по времето, когато т. нар. Судети са 
анексирани от нацистка Германия, т.е. през 1938 г. През 
1945 г. територията е върната на Чехословакия, а от 1960 г. 
тя става част от Северночешката област, отличаваща се с 
изключително добре развито земеделие и индустрия, чийто 
областен град е именно Усти над Лабем.

След спогодбата за приемане на работна сила, сключена 
между Чехословакия и България през 1956 г. (първият 
подобен договор между двете държави е от 1946 г.) и 
свързана с обезлюдяването на района (етническите немци 
напускат Чехословакия), през месец юни 1957 г. тук 
пристигат българи и българки, които започват работа във 
всички отрасли и най-вече в строителството, земеделието и 
т.н. Това е и годината на създаване на Българския културно-
просветен клуб в Усти над Лабем, възприето позитивно 
както от местните ръководители на предприятия, така и 
от посолството на България в Прага. Основна цел на клуба 
е той да се превърне в своеобразно представителство 
на българите в областта, да защитава техните интереси, 
което да става чрез избирането на негов председател, 
участващ в комисията на профсъюзите, като по този 
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Българските културно-просветни организации в Чехия

начин бъдат премахнати и някои проблеми в трудовия 
процес или пречки от друго естество. Този подход се 
оказва правилен. Паралелно с това се полагат усилия и за 
обогатяването на културната дейност на клуба. Българите, 
живеещи в областта, получават възможност за добре 
свършената работа да участват в екскурзии до замъци, 
културни и исторически обекти в цяла Чехословакия, да 
посещават концерти и други културни мероприятия. С 
трудолюбивостта си българите постепенно придобиват 
авторитет и уважение в цялата област. Започват също 
така да се организират техните срещи с българи, живеещи 
в други градове на страната, отбелязват се българските 
празници, един от тях е например Гергьовден, неразделна 
част от който са трапезата и веселите срещи. Такава е 
ситуацията в Северночешкия край по времето, в което 
междудържавният договор продължава да е в сила, а и 
през следващите години, независимо че след изтичането 
му българите получават разрешение да останат да работят 
в Чехословакия, но вече в зависимост от собственото 
си желание и професия. През 1960 г. общодържавното  
обединение на българските клубове „Георги Димитров“ е 
закрито, а дейността му е прекратена. След няколкогодишна 
пауза, през 1964 г., Българският клуб в Усти над Лабем е 
възстановен, като богатият клубен живот продължава чак 
до 1989 г.

Преди демократичните промени клубът е с постоянен адрес в 
Дома на културата в Усти над Лабем. Това позволява да бъдат 
осъществявани и поддържани редица дейности, насочени и 
към чешката общественост от града и региона. През годините 
клубът поддържа приятелски отношения с Педагогическия 
факултет в Усти над Лабем, с преподавателите проф. Фисла, 
проф. Рихлик, проф. Славик, проф. Фиала. Дългогодишно е 
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и сътрудничеството ни с Академичния хор при Факултета, 
както и с неговия ръководител (например клубът оказва 
съдействие при изготвянето на българска програма на хора, 
при превода на текстовете на песни, които впоследствие 
хорът изпълнява по време на гостуването си в България), 
с Хора на запасните офицери на гр. Ямбол и др. В Дома 
на културата клубът посреща и много значими гости: от 
българското посолство в Прага и от Българския културен 
институт, танцови състави от България (например 
танцовия състав от гр. Ихтиман, участвал в програма и 
пред жителите на кв. „Красне Брезно“ в града). Чудесни 
са и контактите на клуба с колектива на Операта в Усти 
над Лабем при отбелязването на българските национални 
празници с богата програма, представяна отново в Дома. 
На тези срещи, както и на много други от мероприятията, 
сред които изложби, прожекции и др., разбира се, никога 
не липсват и традиционните български гозби. Клубът 
допринася и за добрите отношения с ръководството на 
Дома (тук трябва да споменем и името на д-р Вацлав 
Флегър), включвайки се доброволно и безвъзмездно в 
облагородяването на района и на различни градски части 
в Усти над Лабем. В сградата на Дома има и библиотека с 
български книги. 

Други дейности, свързани с клуба от онова време, биха 
могли да бъдат означени като благотворителни. Запазени 
са например документи за събирането на средства за 
закупване на 4 броя трактори за планинските села в 
България, където обработваемата земя е труднодостъпна 
(парите са предадени чрез българското посолство в Прага). 
По предложение на Българския клуб във Виена БКПК 
в Усти над Лабем участва и в събирането на средства за 
построяването на хотел в София, който да се ползва за 
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нуждите на Славянския комитет и от пристигащите в 
отпуск или служебно в столичния град българи, живеещи в 
чужбина. Днес съдбата на този хотел не е известна (разбира 
се, документация за мястото, определено за построяването 
на този дом хотел съществува и до днес). Общодържавната 
организация на българските културно-просветни клубове 
в Чехия предава на България и две линейки, лекарства и 
други финансови помощи за софийски болници, закупени 
със средства, част от които са събрани и от членовете на 
клуба в Усти над Лабем.

До значително ограничаване на дейностите на клуба се 
стига в годините след 1989, но той независимо от това не 
престава да съществува.

През 2014 г. Българският културно-просветен клуб в Усти 
над Лабем, по силата на новата законова уредба, променя 
юридическия си статут и става сдружение, което позволява 
и по-нататъшното развитие на дейността му.

Какво представлява днес Българското културно-просветно 
сдружение „Св. св. Кирил и Методий“ в Усти над Лабем и 
региона и по какво се отличава то от останалите сдружения 
на българите в Чешката република? Сдружението ни е 
самостоятелно регистрирано и е член на Асоциацията на 
българските сдружения в Чешката република със свой 
представител в Съвета на председателите. Във връзка с 
това ние участваме активно при вземането на решения за 
важни мероприятия в рамките на Асоциацията, ежегодно 
се включваме и в организирането на българските тържества 
в Микулчице по случай Деня на светите братя Кирил и 
Методий – делегацията ни обикновено се придружава и от 
гост от Хетманството на региона.
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Сдружението в лицето на председателя му Янчо Янев, негов 
дългогодишен деятел, е член с право на глас в Комисията 
за националните малцинства на Устецка област и член на 
Колегията за интеграция на чужденците в ЕС.

Днес инициативите на сдружението са насочени към 
разнообразни дейности през свободното време. В тях 
участват всички желаещи – представители на българското 
малцинство и техните близки, семейства и деца, формите 
на провеждане са най-различни. Някои от мероприятията, 
които организираме, са свързани с честването на 
национални и православни празници, на Международния 
ден на жената, на рождени дни, други включват срещи 
на членовете на сдружението с интересни гости. Ето 
и някои от тях: гостуване на вокално-инструментална 
група „Сребърни звънчета“, гостуване на танцови и 
певчески състави, посещение на чешки и европейски 
музеи, паметници на културата и архитектурата. В случай 
на необходимост оказваме и правна и административна 
помощ, а с помощта и на местните власти – и при 
постъпването на българските деца в местните детски 
градини и основни училища.

Българското културно-просветно сдружение заедно с 
организациите на останалите малцинства в Усти над 
Лабем се включва и в мероприятия по проекта „Цветен 
регион“ (Barevný region), целящ приобщаването на 
представителите на малцинствените групи в региона към 
живота на мажоритарната част от обществото. Гост на това 
събитие бяха и децата от вокално-танцовия състав при 
Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ в Прага, 
като Хетманството на Устецка област пое разходите по 
транспорта им.
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Не забравяме и за учащите се от български произход в 
региона. Вече четирима отличници, предложени от нас 
(като членове на Комисията на националните малцинства в 
Устецка област), получиха награди от областната управа. 

През годините сме поддържали (и поддържаме) 
ползотворни контакти с представители на българската 
държава в Чехия (например с бившия посланик на България 
в Чешката република проф. Здравко Попов), както и с 
представители на Комитета за българите в чужбина (по-
рано Славянския комитет) в лицето на г-н Павел Матев и 
сътрудниците му.

През 2009 г. в Микулчице, сакралното място за българската 
национална памет в Чешката република, бе издигнат и 
бронзов паметник на славянските първоучители  
св. св. Кирил и Методий – това общо дело на всички 
членове на Асоциация на българските сдружения в Чешката 
република беше подпомогнато с парични средства и от 
нашето сдружение.

В заключение ще кажа, че днес за нас – както и през 
изминалите десетилетия – най-важен остава въпросът за 
интеграцията на нашите български сънародници в чешка 
среда. За да осъществим тези цели, ние имаме възможност 
да изходим от богатата традиция на нашето сдружение, с 
която се опитах поне накратко да запозная читателите на сп. 
„Хомо Бохемикус“.
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Българският културно-просветен клуб 
„Св. Георги Победоносец“ в гр. Кладно

Надя Карамфилова

Българският културно-просветен клуб в Кладно, носещ 
името на св. Георги Победоносец, бе създаден в началото 
на 2018 г. като наследник на дългогодишните традиции, 
изградени от сънародниците ни, заселили се около 1937 г. в 
този чешки град, намиращ се недалеч от Прага.
Историята разказва за българското преселване и разселване 
по чешките земи още от времето на Мария Тереза. Първите 
си сдружения нашите сънародници създават още през 
далечната 1880 г. и от самото начало една от главните 
цели, които те си поставят, е обединението на все по-
разрастващата се българска диаспора, търсеща по-добро 
социално обезпечаване, работа и образование.
Както вече споменах, първите българи се установяват в 
Кладно и започват работа тук през 1937 г. През същата 
година е създадено и първото българско сдружение, а 
наследниците на немалка част от основателите му са 
жители на Кладно и до днес. На 14 февруари 1949 г. в Прага 
е открито и Българското държавно училище. Следващата 
голяма вълна от наши сънародници идва в града по силата 
на междуправителствена спогодба между България и 
Чехословакия, подписана през 1957 г. Около осемстотин 
наши сънародници започват работа в земеделието и в 
металургичния завод на Кладно – „Полди“. През последните 
десетилетия тук продължават да се заселват наши земляци, 
създавайки ново поколение на българското малцинство. 
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Българският културно-просветен клуб „Св. Георги 
Победоносец“ в гр. Кладно полага усилия за сближаването 
на българската и чешката национална култура и за 
поддържането на диалога между техните носители, 
а същевременно и за съхраняване на националната 
идентичност на хората с български произход, живеещи в 
града. 
Клубът подготвя различни културно-просветни програми, 
насочени основно към обществеността на гр. Кладно, която 
да бъде запозната по-отблизо с българската диаспора и с 
нейните духовни ценности.
Сред празниците, които отбелязваме, са 3 март – Денят на 
Освобождението на България от османско владичество, 
24 май – Денят на славянските първоучители Кирил и 
Методий, на който по традиция се събираме в Микулчице, 
като символ на сплотеността на българите в чужбина. 
Празнуваме също така Баба Марта, Великден и Коледа. 
Събираме се да почетем и годишнини на български изявени 
личности или международни празници.
Две поредни години нашият клуб, благодарение на 
финансовата подкрепа от Общинския съвет на гр. Кладно, 
можа да организира и екскурзии, по време на които заедно 
с членовете и приятелите на сдружението посетихме 
известни чешки градове и замъци. 
През септември 2019 г. успяхме да реализираме и 
фотоизложбата „Фотографски измерения“. Почти цял 
месец посетителите на търговски център „Централ“ имаха 
възможност да се насладят на изкуството на фотографа 
Жорж Чамов.
Председател съм на клуба от месец януари 2018 г. На 
9 май 2018 г. приключи и процедурата по официалното 
регистриране на сдружението в съда на гр. Прага, за което 
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дължим специална благодарност на служителката на 
община Кладно – г-жа Хавлуйова.
През годините преди това (и особено след 2000 г.) дейността 
на клуба е била по-спорадична, което вероятно се е 
дължало на редица обстоятелства, за които не разполагам 
с точна информация. Онова, което знам със сигурност, е, 
че преди мен дългогодишен председател на сдружението 
е г-н Михаил Андреев, който понастоящем е председател 
на Ревизионната комисия на Асоциацията на българските 
сдружения в Чешката република. Интересен факт е, че той 
и още неколцина от най-възрастните членове на клуба през 
2019 г. отбелязаха 60 години от пристигането си на работа 
в тогавашния машиностроителен завод в Кладно. Преди 
него, т.е. до 2008 г., председатели на клуба са били Христо 
Христов и Тихомир Първанов, които, за съжаление, вече не 
са между нас. 
Ето и по-подробна информация за дейността ни през 
последната година. В следобедните часове на 6 март 2020 г.  
организирахме събитие в ритуалната зала на община 
Кладно, намираща се в романтичния стар център на 
града. Залата се изпълни със сънародници, а дългата 
маса се отрупа с български и чешки ястия. Наши гости 

Екскурзии, организирани за нашите членове (2019). Сн. архив на сдружението
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бяха г-н Кирил Беровски, председател на Асоциацията на 
българските сдружения в ЧР, придружен от членове на 
ръководството на Пражкия клуб. Един от тях – инж. Христо 
Христов – донесе и папка със свои стихотворения, писани 
по повод различни празници, част от които прочете пред 
насъбралата се публика. Преди началото на официалната 
част единодушно приехме и трима нови членове на 
клуба. Празничната вечер започна с кратко изложение на 
български и на чешки език, посветено на Освобождението 
на България от османско владичество, а химнът на 
България накара всички в залата да станат на крака. 
Присъстващите бяха закичени с мартеници, осигурени от 
Асоциацията на българските сдружения в ЧР. Последва още 
един разказ, този път за Баба Марта и само на чешки език, 
ориентиран към чешките ни приятели, уважили събитието. 
Жените в залата получиха и по една красива роза по повод 
Международния ден на жената. Краят на официалната част 

По-възрастните ни членове по време на едно от нашите мероприятия. 
Сн. архив на сдружението
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беше поставен от отец Пламен Ангелов, който прочете 
молитва за здраве. Разговорите и похапването на вкусни 
ястия продължиха до късно вечерта. 
На 27 юни 2020 г., за пръв път от последното ни събиране, 
предстои да се срещнем  в един от градските паркове – дано 
времето да ни го позволи. 
След този кратък и не съвсем изчерпателен разказ за 
живота на нашето сдружение, остава да предам сърдечни 
поздрави на списание „Хомо Бохемикус“ от прекрасния 
град Кладно и от нашия млад, но амбициозен Български 
културно-просветен клуб.
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Сдружение „Родолюбие“ – Хоржовице

Милена Тилева

Сдружение „Родолюбие“ е учредено с цел да подпомага 
по-бързата адаптация и интеграция на българите, 
живеещи на територията на Чешката република, да 
работи за създаването на здрава българска общност, 
както и да популяризира българските традиции и 
обичаи, допринасяйки по този начин за обогатяването на 
междукултурните чешко-български взаимоотношения. 
Сдружението е регистрирано съгласно чешките законови 
разпоредби и е вписано в публичния регистър на 
11.06.2019 г.

В изпълнение на дейностите, заложени в Устава на 
сдружението, през изминалия период усилията на 
ръководството бяха насочени най-вече към информиране 
на българите, живеещи в гр. Хоржовице и района относно 
създаденото сдружение с цел привличане на нови членове 
и симпатизанти. Във връзка с това на 29.06.2019 г. в парк 
„Дражовка“ беше организирано мероприятието „Да 
разпуснем в гората“. Присъстваха около 35 души, обсъдени 
бяха идеите и целите на сдружението, участниците се 
запознаха и си размениха контакти – и изцяло в български 
стил – с много песни, танци и игри се заредихме с 
положителна енергия и нови сили сред природата. 

На 07.09.2019 г. бе проведено и първото Общо събрание 
на членовете на сдружението. Събранието беше 
изключително ползотворно и продуктивно, обсъдиха 
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се актуални въпроси и се взеха важни решения относно 
развитието и по-нататъшната ни дейност. 

Сформиран бе кръжок по български народни танци, 
където всяка неделя под ритъма на българската народна 
музика малки и големи се потапят в магията на народните 
танци. 

На 22.09.2019 г., по случай Деня на независимостта, в 
резултат на много усилия и труд от страна на членовете 
на Сдружение „Родолюбие“ беше реализиран един от най-
мащабните проекти на сдружението: Българското неделно 
училище „Родна реч“ в гр. Хоржовице отвори врати и 
посрещна първите си ученици. Целта е децата да могат да 
общуват на майчиния си език, да мислят и да разказват за 
България като за своя родина, макар и да не живеят там,  да 
се гордеят, че във вените им тече българска кръв и да бъдат 
достойни посланици на страната ни навсякъде по света. 
Надяваме се, че с общи усилия ще успеем да превърнем 
неделното училище в едно малко райско късче от България, 
където българският език, култура и история оживяват, за да 
ни напомнят за нашите корени и да засилват чувството за 
принадлежност към българското и родното!

Кадри от официалното откриване на Българското неделно училище  
„Родна реч“ в гр. Хоржовице. Сн. архив на сдружението
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В първия випуск са записани 11 деца. На официалното 
откриване присъстваха както много родители и гости от 
гр. Хоржовице и района, така и представители на други 
сдружения от Прага. Имахме удоволствието да посрещнем 
и председателя на Асоциацията на българските сдружения 
в Чехия г-н Кирил Беровски, който поздрави децата 
и присъстващите, пожелавайки им здрава, успешна и 
ползотворна учебна година. 

Първият учебен ден премина с много празнично настроение 
и слънчеви емоции, за радост както на децата, така и на 
техните родители. А ние, организаторите, ще направим 
всичко по силите си Българско неделно училище „Родна реч“ 
да се превърне в едно желано и предпочитано място!

През месец юли 2019 г. Сдружение „Родолюбие“ стана 
и пълноправен член на Асоциацията на българските 
сдружения в Чешката република. Това бе от изключително 
значение, защото всички, които са се посветили на работата 
с хора, трябва да имат подкрепа и – както се казва – „гръб“, 
на който да се облегнат. В тази нелека задача няма солови 

Кадри от фестивала „Опознай града по различен начин“.  
Сн. архив на сдружението
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играчи, за постигане на целите е необходима преди всичко 
работа в екип. Като доказателство за това родолюбците 
оказаха помощ на пражките си колеги, включвайки се 
активно в подготовката на мероприятието „Опознай града 
по различен начин“, организирано на 14.09.2019 г. на ул. 
„Америцка“ в Прага. 

На 28.09.2019 г. се включихме също така и с малко помощ за 
фестивала „Вяра, надежда, любов и мъдрост – всичко онова, 
което ни сближава“, организиран от БПО. Не успяхме да 
присъстваме физически, но нашата сръчна Дари направи 
прекрасни тестени изкушения. 

На 03.11.2019 г. децата от БНУ „Родна реч“ имаха един 
малко по-различен учебен час – урок по патриотизъм. 
Прожектиран им беше видеоматериал, запознаващ с живота 

и делото на нашите народни 
будители и това им помогна да 
разберат защо наричаме така 
българските просветители, 
книжовници и революционери, 
допринесли с делото си за 
националното ни осъзнаване, 
както и защо те са толкова 
важна част от историята ни. 
Под звуците на „Къде си, 
вярна ти любов народна“ 
учениците имаха възможност 
да изработят колаж на 
най-видните български 
книжовници и революционери. 

Неразделна част от програмата 
ни в неделното училище 

Кадър от урока по патриотизъм в 
БНУ „Родна реч“, 03.11.2019 г.  

Сн. архив на сдружението
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са и часовете за извънкласни дейности. Осигурявайки 
разнообразна и интересна извънкласна среда за изява, 
обогатяваме детския талант и чувството за принадлежност 
към българското и родното, като по този начин най-
лесно ще съхраним националната, културна и духовна 
идентичност на живеещите извън родината семейства 
и техните деца. В рамките на извънкласните занимания 
на учениците от БНУ „Родна реч“ беше сформирана и 
творческа работилничка „Сръчковци“, където нашите 
деца направиха невероятни изделия – ръчно бродирани и 
апликирани картички, свещници, гривни, играчки за елхата 
и други коледни бижута. 

Успяхме да се включим и в два коледни базара – при 
запалването на коледните лампички на елхата в гр. Хоржовице, 
а също и в гр. Прага – с любезното съдействие на г-жа Наталия 
Калайджиева. 

На 08.12.2019 г. за пореден път сградата на Центъра за 
свободно време „Домечек“ в гр. Хоржовице се огласи от 
българска реч. В кухнята се носеше страхотният и познат 
аромат на чубрица, имаше и шарена сол, питка, баница, както 
и други типични български ястия. Неуморните родолюбци 
отново бяха прекрасни домакини и успяха да направят 
коледната трапеза едно чудесно преживяване за всички 
присъстващи. Гостите също се представиха изключително 
добре. Надя от българския клуб в гр. Кладно направи 
невероятно вкусен ошав и печени орехи, Росен и Георги от 
БПО в гр. Прага ни демонстрираха, че и мъжете могат да 
готвят с тяхната перфектна „мъжка“ супа, Иванка Беровска, 
съпругата на председателя на Асоциацията на българските 
сдружения в ЧР  г-н Кирил Беровски, ни донесе чудесни 
коледни сладки, администраторът на АБС г-н Чамов също се 
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представи достойно 
с чудна баница от 
неговата тъща, а за 
търления боб на 
Миглена просто 
нямам думи. Тези, 
които не дойдоха, 
могат само да 
съжаляват. Хиляди 
благодарности на 
всички присъстващи 

за подкрепата, за това, че в една приятелска атмосфера, 
макар и за кратко, се почувствахме като у дома. И за да бъде 
настроението ни наистина празнично и коледно, децата от 
БНУ „Родна реч“ ни попяха коледни песни и ни рецитираха 
стихотворения. Ние пък ги зарадвахме с коледна торбичка с 
лакомства. Естествено, най-хубавата част от празника беше 
дегустацията. На трапезата не липсваха и обичайните за 
Коледа ястия като тиквеник, пълнени чушки с боб, баница 
с късмети, погача с паричка (която се падна на г-н Чамов) и 
сладкиши. От свое име и от името на Сдружение „Родолюбие“ 
пожелах на всички светли и весели празници, много здраве, 
късмет и благополучие!

През изминалия период, освен културно-масовата 
дейност, бяха проведени и различни по вид консултации 
на наши сънародници по въпроси, свързани с техните 
права в Чехия, както и със завръщането им в родината. 
Съдействието ни в тази посока е с много широк 
диапазон – от помощ при издаването на различни 
видове документи до посещения при лекар и съдействие 
при пенсиониране, ползване на различни социални 
облекчения, услуги и др.

Коледна трапеза, 08.12.2019.  
Сн. архив на сдружението
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За краткото време на своето съществуване Сдружение 
„Родолюбие“ постигна доста добри резултати – стараем се 
информацията за дейността ни да достига както до българите  
живеещи в Чехия, така и до различни институции. Във връзка 
с това бяха проведени срещи с посланика на Република 
България в посолството ни в Прага, с кмета и общинския 
съвет на гр. Хоржовице, с ръководителя на отдел „Културни 
дейности“ и с проектни координатори към Общината. Заедно 
със социалния отдел в Хоржовице посетихме Центъра за 
интеграция на чужденци в гр. Прага, с който от своя страна 
започнахме съвместна дейност. 

Проявяваме активност и в социалните мрежи, радва 
ме фактът, че все повече хора заявяват желанието си да 
се присъединят към нашата група. Получавам и доста 
лични съобщения с молба за помощ и съдействие в дадена 
ситуация или за определен документ, като най-далечният ни 
симпатизант се оказа в гр. Бойковице, област Злин.

Освен липсата на финанси, най-големият ни проблем е, че 
засега все още нямаме свое помещение, където да можем да 
развиваме дейността си. Към момента ползваме почасово 
сградата на Центъра за свободно време „Домечек“ в  
гр. Хоржовице, но освен, че наемът е твърде висок, това е 
свързано и с редица други организационни неудобства. 
Затова функционирането ни не е достатъчно оптимално, 
но независимо от всички перипетии, смятам, че успяхме да 
свършим доста работа. Искрено вярвам, че срещата с кмета и 
управата на града ще даде резултат и че от следващата година 
ще можем да се похвалим и с помещение.

В момента ни предстои и първо включване в голямо 
мероприятие, организирано от Община Хоржовице. На 
02.08.2020 г. получихме официална покана за участие в 



98

честването на празника „Дева Мария и ангелите“. С голямо 
удоволствие приехме поканата и вярвам, че ще се представим 
достойно.

Като организатори заявихме участие и на 19.09.2020 г. гр. 
Хоржовице ще бъде включен за пръв път в големия списък от 
градове, където се провежда мащабната акция „Опознай града 
по различен начин“.

Сърдечни благодарности на всички, които повярваха в нас 
и ни оказаха морална и материална подкрепа! Надявам се, 
че и в бъдеще ще продължим съвместната си дейност по 
реализирането на целите на сдружението.
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Българските културно-просветни организации в Чехия

Bulhaři a bulharské spolky v českých zemích
Jaroslav Otčenášek

Tradice a dějiny obyvatel českých zemí, kteří se přistěhovali 
z území dnešního Bulharska, sice není příliš dlouhá – 
zhruba asi 170 let, ale je velmi zajímavá a poučná. Jedná se 
naštěstí o oblast, která je z odborného hlediska vcelku dobře 
prozkoumaná a popsaná, protože zájem z české i bulharské 
strany je neutuchající. Pokusíme se nyní o jakési shrnutí 
dosavadního stavu poznání.

***

Zaměříme-li se na dobu utváření moderní Evropy, dnešních 
národů a jazyků, musíme bezpochyby začít národními a 
národně-osvobozeneckými hnutími, jimiž si jak Češi, tak 
Bulhaři museli při konstruování sebe sama projít. Podmínky 
v českých zemích, které byly až do roku 1918 součástí 
rakouského a od roku 1867 rakousko-uherského státu, byly 
nesrovnatelně lepší a příznivější než doba osmanské nadvlády, 
kterou balkánské národy musely snášet po několik staletí. 
V souvislosti s myšlenkami Velké francouzské revoluce, 
dobové filozofie a nastupujícího romantického stylu v myšlení 
i umění se začal odvíjet velmi složitý proces vzniku většiny 
moderních evropských národů, tradičně jej označujeme 
jako národní obrození. Češi i Bulhaři touto proměnou 
procházeli po svém, ale měli přecе jen jednu společnou 
platformu – myšlenky panslavismu. Ač tato představa 
vědeckých a politických elit slovanských národů o blízké 
příbuznosti a z toho vyplývající nezbytnosti zajímat se o sebe 
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navzájem, případně tuto spolupráci promítat i do politiky a 
hospodářství, byla hlavně reakcí na starší pangermanismus a 
v praxi se zvláště jako politický program příliš neosvědčila, 
pomohla představitelům českého národa obrátit svou 
pozornost od soupeření s Němci na slovanské „bratry“ po 
celé Evropě, počítaje v to i pravoslavné obyvatelstvo osmanské 
části Balkánu – Bulhary a Srby. Zatímco ale Srbové žili i 
v Uhrách a kontakt s nimi nebyl tak složitý a nový, Bulhaři 
představovali jakousi „novinku“.

Pokud pomineme sv. Cyrila a sv. Metoděje, byly dějiny 
česko-bulharských vztahů do 19. století jen přehledem více 
méně nahodilých, a především jen osobních kontaktů. Zdálo 
se, že Bulhaři jsou s trochou nadsázky Čechům blízcí asi 
jako Estonci, pak ale panslavistické teze a pocit slovanské 
vzájemnosti „odhalily“ bratrskou blízkost, a situace se výrazně 
změnila. Intelektuálové především z české strany se o dějiny, 
jazyk i aktuální situaci Bulharů začali intenzivně zajímat. 
Hlavní platformou se stala nově ustavená věda – slavistika, 
jejímž důležitým centrem byla Praha. Teoretické základy a 
první práce vznikaly už na konci 18. století (Josef Dobrovský), 
ale hlavní rozvoj slavistických bádání přineslo až 19. století  
(P. J. Šafařík, F. L. Čelakovský, K. J. Erben a mnoho dalších).

Realita Bulharů byla podstatně komplikovanější. S tím, jak 
se ekonomicky i sociálně Osmanská říše po celé 19. století 
rozkládala a všeobecné životní podmínky zhoršovaly, začaly se 
objevovat tendence vyřešit postavení balkánských netureckých 
národů za podpory a spolupráce evropských mocností 
cestou zásadních změn. Četná ozbrojená povstání v 18. a 
v 1. polovině 19. století přinesla jen dílčí revize vnitřního 
uspořádání Osmanské říše, nazrával tak čas na zásadní řešení. 
Postavení Bulharů, Řeků a dalších nemuslimských etnik se 
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stalo významnou součástí evropské politiky. Jednou z dílčích 
úrovní těchto procesů tvořilo také studium Bulharů na 
zahraničních gymnáziích, vyšších školách a univerzitách. Pro 
česko-bulharské vztahy je důležité, že právě vzdělávací instituce 
v českých zemích patřily mezi časté a oblíbené cíle (Praha, 
Hradec Králové, Tábor, Písek aj.).

Jak již bylo v mnoha pracích a článcích uvedeno, základním 
rokem moderních česko-bulharských vztahů je rok 1863, 
kdy byl v Praze ustaven tajný spolek Pobratim (Побратим), 
který je charakterizován jako revoluční, neboť deklaroval, 
že za jeden z hlavních cílů sdružování je považována 
podpora boje jižních Slovanů, zvláště pak Bulharů proti 
osmanské nadvládě. Spolek měl charakter česko-slovensko-
jihoslovanský, neboť kromě Čechů a Bulharů jeho členy byli 
i zástupci Slováků, Chorvatů, Slovinců a Srbů. Zahraniční 
politika Rakouska byla v této době nakloněna podobným 
„neoficiálním“ protiosmanským aktivitám, byť Vídeň v té 
době ještě neměla jasný názor na další vývoj na Balkáně. 
Důležité ale bylo, že pevný základ česko-bulharské spolupráce 
byl ustaven a fungoval. V roce 1869 následovalo založení 
oficiálně neohlášeného spolku Postojanstvo (Постоянство) 
v Táboře, jehož cílem bylo šířit povědomí o v podstatě již 
kritické situaci Bulharů v Osmanské říši včetně výroby i 
distribuce bulharských revolučních tištěných materiálů. Oba 
zmíněné spolky se ale brzy rozpadly, zčásti i kvůli vnitřním 
neshodám členů a z finančních důvodů.

Turky krvavě potlačené tzv. Dubnové povstání Bulharů 
v roce 1876 vyvolalo i v české společnosti výrazné pohnutí 
a sympatie k „bratrským“ Bulharům ještě vzrostly. Rusko-
turecká válka jako definitivní vyústění tzv. Velké východní 
krize o necelé dva roky později vedla nejprve k projektu 
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nezávislého tzv. Sanstefanského Bulharska (únor/březen 1878) 
revidovaného spěšně na pouhou autonomii (v rámci Turecka) 
dvou nově utvořených celků – Bulharského knížectví a 
Východní Rumelie (červen 1878). Tento velice podivný 
kompromis vyvolal mezi českými intelektuály rozčarování a 
vlnu solidarity s bulharským národem. Pozvolna se rozbíhaly 
procesy pomoci a podpory, které vedly k dlouhodobé 
a široké spolupráci a k angažování se velkého množství 
českých odborníků při budování základních institucí a 
sítí autonomního a od roku 1885 de facto samostatného 
bulharského státu. Působení českých vzdělanců v bulharské 
společnosti se již věnovala celá řada studií a publikací. Ale 
ani bulharští studenti žijící v českých zemích, jejichž počet 
zvláště od 70. let 19. století výrazněji narůstal, nezaháleli, 
veřejně se angažovali na podporu bulharských nároků a 
práv vůči Osmanské říši s důrazem na společnou slovanskou 
vzájemnost. V roce 1880 tak byl v Praze oficiálně založen 
první česko-bulharský spolek s názvem Bulharská sedjanka 
(Българска седянка). Mezi jeho členy byli např. Vasil 
Atanasov, Aleksandăr Teodorov Balan či Ilija Iliev. Z české 
strany pak třeba Karel Lukáš, Heřman Janda, Jan Mrkvička 
a další. Mezi hlavní cíle sedjanky patřila popularizace 
bulharského jazyka včetně organizování vyučovacích kurzů, 
založení vlastní knihovny, organizování přednášek apod. 
Spolek se osvědčil, počet členů a jeho aktivity vzrůstaly a 
zájem české veřejnosti, sílil. Na rozdíl od svých předchůdců 
toto sdružení fungovalo po velmi dlouhou dobu. Jeho činnost 
a práce jeho členů měla vliv na informování čtenářů česky 
psaných novin, díky četným stykům s čelnými představiteli 
české politiky se česko-bulharský náhled na bulharskou 
problematiku tak či onak dostával i do sféry zájmu tvůrců 
zahraniční politiky Rakouskа-Uherska.
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Konec 19. století znamenal také pozvolný příchod dalších 
skupin Bulharů, tentokrát se kromě studentů jednalo i o 
dělníky a především tzv. zahradníky; tradičně se u nás tímto 
termínem označují malozemědělci-specialisté na pěstování 
zeleniny a ovoce.

Výrazné narušení slibně se rozvíjejících vztahů přinesla, 
pokud pomineme dopady předchozích dvou balkánských 
konfliktů, 1. světová válka. Činnost všech spolků a 
organizací včetně česko-bulharských byla omezována či 
zakazována. Bulharsko sice bylo pro Rakousko-Uhersko 
válečným spojencem, nicméně někdy až přemrštěné obavy 
z panslovanského aktivismu vedly Vídeň k podezřívavosti 
a preventivním akcím i proti Bulharům v českých zemích, 
jejichž počet navíc klesal. Spojenectví Sofie a Vídně proti 
Srbům na Balkáně zase vedlo řadu českých intelektuálů 
k jistému ochlazení podpory česko-bulharských vztahů.

Zcela nové dynamiky dosáhly česko-bulharské vztahy 
po roce 1918. Československá zahraniční politika sice 
v meziválečném období výrazně preferovala konkurenční 
Jugoslávii (do roku 1929 Království S.H.S.), ale oživená 
slovanská vzájemnost a ekonomické interesy ČSR na Balkáně 
přinesly výrazný rozkvět spolupráce mezi oběma státy. 
Rychle narůstal počet Bulharů, kteří se v ČSR usazovali, ať 
už přechodně, či nastálo. S tím se rozvíjel, ale i diferencoval 
kulturní a spolkový život bulharských usedlíků. Daleko větší 
vliv na něj začala mít politická orientace Bulharů. Bulharská 
sedjanka sice pořád existovala, ale stala se spíše doménou 
konzervativněji orientovaných členů. Brněnští Bulhaři, 
především studenti, iniciovali vznik osvětového sdružení 
Christo Botev (Христо Ботев) v roce 1920. Tzv. zahradníci 
založili v roce 1922 další brněnský spíše profesní spolek Sveti 
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Georgi (Свети Георги), který s válečnou přestávkou existoval 
až do zákazu v roce 1951. Trend tříštění výrazněji akceleroval 
po událostech z června 1923, kdy došlo ke státnímu převratu 
a v Bulharském carství se začaly projevovat výraznější 
trendy autoritativního přístupu k vedení státu. Především 
levicově orientovaní studenti opustili sedjanku a založili 
téhož roku (1923) spolek Narodno studentstvo (Народно 
студентство), který se ale poměrně rychle rozpadl na dvě 
menší organizace. V červnu 1928 vznikl další bulharský 
spolek Vasil Levski (Васил Левски), který se označoval za 
antifašistický. Ve 30. letech sedjanka začala spolupracovat 
s bulharským básníkem Kirilem Christovem žijícím v té době 
v Praze. Bulharská sedjanka a Vasil Levski se nakonec v roce 
1937 sloučily. Neblahý evropský politický vývoj na konci 
30. let, Mnichovská dohoda a následná německá okupace 
českých zemí přinesla i zánik všech spolků a sdružení včetně 
Bulharské sedjanky. Kvůli zahraniční orientaci Bulharska na 
Německo a jeho spojence se tak čeští a bulharští slovanští 
„bratři“ ocitli na opačných stranách barikády.

Zásadní zvrat přinesly až výsledky 2. světové války. Oba 
státy, každý jinou rychlostí, směřovaly z područí jedné 
totality pod křídla další – německý nacismus vystřídalo 
sovětské „budování socialismu“. Nucené vysídlení českých 
a moravských Němců přineslo Československu mnoho 
problémů, např. nedostatek pracovních sil v některých 
odvětvích. V tomto směru se také odvíjela jedna úroveň 
československo-bulharských oficiálních vztahů. V roce 1946 
byla podepsána mezistátní dohoda o příchodu bulharských 
pracujících do ČSR a zároveň se rozšiřovaly možnosti 
studia bulharských středo- a vysokoškoláků v českých 
zemích a na Slovensku. Celkem do Československa přišlo 
kolem 11 000 Bulharů, převážně mladých lidí (studenti, 
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zemědělští a stavební dělníci apod.). Značná část z nich se 
dobrovolně a po komunistickém převratu v únoru 1948 
leckdy i organizovaně zapojovala do spolkové činnosti. Na 
tradici Bulharské sedjanky svým způsobem navázal již zcela 
státně kontrolovaná Bulharská kulturně osvětová organizace 
Georgi Dimitrov (BKOO „Георги Димитров“) se sídlem 
v Praze a několika pobočkami v krajích. Spolek začal vydávat 
časopis Roden glas (Роден глас) a také přispíval některým 
bulharským studentům na studium v ČSR. V 50. letech 
fungovalo v českých zemích celkem kolem 15 kulturně 
osvětových poboček klubu. Ve školním roce 1948/49 byla také 
poprvé otevřena v Praze Bulharská škola určená především 
etnicky bulharským dětem, popř. dětem ze smíšených 
manželství. Další rozšiřování a prohlubování „bratrských“ 
československo-bulharských vztahů vyvrcholilo v roce 1954, 
kdy bylo v Praze otevřeno Bulharské kulturní a informační 
středisko (BKIS), další střediska byla otevřena v Brně a 
Bratislavě. Jednalo o bulharskou státní instituci, která se také 
podílela na kulturním a spolkovém životě československých 
Bulharů. Je nutné zdůraznit, že po únoru 1948 byly veškeré 
legální spolky, stejně jako Bulharská škola pod komunistickou 
ideovou kontrolou. Aktivity členů spolků, výuku ve škole 
a často i projevy osobních názorů důsledně monitorovaly 
příslušné složky československé státní bezpečnosti i za 
použití konfidentů přímo mezi Bulhary. Stejným způsobem, 
byť s výjimkou BKIS s omezenějšími možnostmi, se o 
život bulharské menšiny, jejich spolčovací aktivity, vedoucí 
představitele i úroveň vstřícnosti k „budování socialismu“ 
zajímala bulharská státní bezpečnost (Държавна сигурност) 
a složky podřízené bulharskému ministerstvu zahraničí 
(ve spolupráci s bulharskou ambasádou). Československé 
i bulharské bezpečnostní organizace úzce spolupracovaly, 
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v některých detailech se jejich zájmy ale zcela nepřekrývaly. 
V roce 1959 bulharské velvyslanectví na základě nařízení ze 
Sofie rozhodlo, že od roku 1960 se činnost BKOO zreformuje. 
Změnil se název na Bulharský kulturně osvětový klub 
(BKOK) a vznikly dvě centrály – pražská (pro české země) a 
bratislavská (pro Slovensko), které vedly celkem 25 poboček 
(15 českých a 10 slovenských) v podstatě ve všech krajských 
a dalších větších městech. Tato shora řízená centralizace však 
sdružování Bulharů příliš neprospěla, neboť celková činnost i 
aktivity členů spíše stagnovaly, nebo dokonce klesaly. Dalším 
problémem byla finanční stránka fungování spolků díky 
paradoxu, že Bulharsko chtělo sdružování Bulharů v zahraničí 
z větší části řídit a kontrolovat, nikoliv platit. Toto složité 
období 60. let nakonec ukončila okupace ČSSR sovětskými 
a dalšími armádami včetně bulharské. Dosavadní vřelé 
vztahy české společnosti k Bulharsku i českým Bulharům 
poněkud ochladly, a i propříště byly na dlouho poznamenány 
nedůvěrou až jistým despektem z české strany.

Na rozdíl od sovětských vojsk se ta bulharská stáhla z území ČSSR 
brzy, ale do normalizování vzájemných vztahů rychle zasáhla 
„normalizace“ československé společnosti. Praha již také neměla 
tak velký zájem o bulharské dělníky, kteří byli v průběhu 70. let 
postupně nahrazeni „levnějšími“ Vietnamci, proto i dynamika 
růstu počtu Bulharů v českých zemích zpomalila. Bulharská lidová 
republika nicméně v roce 1970 zakoupila dům v pražské Americké 
ulici, kam přesídlilo ústředí BKOK. V roce 1978 se další změny 
dotkly struktury této organizace – vznikla Rada předsedů, která 
měla, zcela v duchu socialistického centralismu, řídit činnost a 
spolupráci jednotlivých poboček BKOK.

Politické změny ve střední a východní Evropě v roce 1989 
přinesly zhroucení komunistických režimů v Československu 
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i Bulharsku. Život v obou zemích se, byť rozdílným tempem, 
začal v obou zemích měnit od základů. To se muselo nutně 
odrazit i v bulharské spolkové činnosti u nás. Odpadl ideový 
a cenzurní dohled bulharského velvyslanectví i tajných 
bezpečnostních složek, nově tak bylo sdružování a spolčování 
zcela svobodné. Zároveň došlo k uvolnění pohybu občanů 
bývalých komunistických zemí a z Bulharska začalo postupně 
odcházet nezanedbatelné množství lidí do zahraničí, což 
se týkalo a týká i České republiky. Tato novodobá imigrace 
sice také zahrnuje studenty, dělníky, umělce a řadu dalších 
profesí, podobně jako přechozí migrační vlny, liší se ale 
výraznějším individualismem a nižší chutí organizovat se. 
Vzniklá generační propast byla asi nejvýraznější v prvních 
dvaceti letech po pádu komunismu. Následně se i nová vlna 
bulharských přistěhovalců do ČR začala pozvolna zapojovat 
do bohatého a pestrého spolkového života bulharské menšiny 
v ČR a tento trend pokračuje i v současnosti.

***

Bulhaři v českých zemích, bez ohledu na to, zda mají české 
občanství nebo ne, mají dnes v podstatě neomezené možnosti 
uchovávání a rozvíjení vlastních tradic, jazyka i kultury. 
Dosvědčuje to i poměrně velké množství bulharských 
sdružení a spolků, které v českých zemích funguje. Kromě 
nich tvoří další platformu bulharským státem zřizovaný a 
financovaný Bulharský kulturní institut (Български културен 
институт), jenž navázal na tradice předchozího kulturního a 
informačního střediska. Pražský magistrát zřídil v roce 2007 
obecně prospěšnou společnost Dům národnostních menšin, 
který poskytl prostor pro sídla zástupců národnostních 
menšin žijících v Praze, a to včetně bulharské. I nadále také 
v Praze funguje Bulharská základní škola a gymnázium Dr. 
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Petra Berona s tradicí dlouhou 73 let. Vychází řada tiskovin a 
časopisů v bulharštině, pořádá se velké množství kulturních 
i zábavních akcí apod. Vysokoškolské vzdělání v oboru 
bulharský jazyk a literatura v současné době poskytují v ČR 
tři veřejné vysoké školy (Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity a 
Filozofická fakulta Univerzity Pardubice). Závěrem můžeme 
říci, že dnes neexistují žádné objektivní překážky, které by 
další rozvoj bulharského národnostního a spolkového života 
nějak omezovaly.
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Bulharský sraz 
v jihomoravských Mikulčicích: 
inspirace pro české aktivity 
Mirjam Moravcová

Před lety jsme s paní Marií Motejlovou-Manolovou seděly 
v malé restauraci na rohu Klimentské a Revoluční ulice na 
Starém Městě v Praze a u šálku kávy hovořily o Bulharech a 
Češích, o našem přátelství, společných zájmech a plánech. 
Najednou zazněl její stesk na přehlížení, na neuznání iniciativ, 
které Bulharské kluby v Čechách a na Moravě věnovaly 
po řadu desetiletí připomínání historické role sv. Cyrila a 
Metoděje při položení základů staroslověnského písemnictví 
a vzdělanosti na našem území. Cítila jsem se zaskočena tímto 
tvrzením, neboť úctu k cyrilometodějskému odkazu česká 
společnost přijala v procesu své národně-politické emancipace 
za jeden z nezpochybnitelných základů své národní identity.1 
Podnět vždy žádá zamyšlení, prověření a vysvětlení. 
Výsledek byl jednoznačný. Paní Motejlová-Manolová měla 
pravdu, pokud na vztah Čechů k cyrilometodějské tradici 
pohlížela z jí dostupné pozice mediálně zprostředkovaného 
společenského dění v Československu v druhé polovině 

1 Problematikou společenských a kulturních dopadů cyrilometodějské 
misie se zabývá rozsáhlá česká a slovenská vědecká literatura. Věnuje 
se i otázkám jejího dosahu v procesu národně-politické emancipace 
slovanských národů a etnik v 19. a 20. století. Neopomíná ani úlohu 
cyrilometodějského odkazu při propojování východního a západního 
křesťanství, o které usilovali unionisté v letech 1907–1959 (Ambros 2008: 
925–927; Špidlík – Ambros 2011: 30–31, 74–75).
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20. století. V českém státně řízeném veřejném prostoru 
(nikoli v prostoru vědeckém2 a církevním3) to byli Bulhaři, 
kteří se k oběma světcům opakovaně okázale přihlašovali, 
netajili se uznáváním jejich odkazu a vyzdvihovali jejich 
nezpochybnitelný kulturní význam pro evropskou společnost. 
Bulhaři na půdě svých spolků slavili svůj státní svátek Den 
bulharské osvěty, kultury a slovanského písemnictví (24. 5.), 
při němž si připomínali kulturní odkaz Cyrila a Metoděje. 
Oni také stáli u zrodu manifestních celorepublikových 
bulharských srazů, konaných při příležitosti tohoto svátku 
na staroslovanském hradišti v Mikulčicích,4 jednom 
z významných center cyrilometodějské misie na Velké 
Moravě.5 Zde Bulhaři sobě i přítomným Čechům každoročně 

2 Česká historická a literárněvědná literatura 19. i 20. století vždy význam 
sv. Cyrila a Metoděje zdůrazňovala. Pokud hovořím o „zapomínání“, 
„zamlčování“, „neupozorňování“, tedy pouze s ohledem na veřejný prostor 
druhé poloviny 20. století a ideologické záměry politických elit této doby ve 
vztahu k českému obyvatelstvu.  
Vědecký zájem o problematiku cyrilometodějské misie i v tomto 
období trval. Příkladem lze uvést archeology Josefa Poulíka, Bohuslava 
Chropovského, Zdeňka Klanicu, historiky Lubomíra Havlíka, Františka 
Hejla, Josefa Kolejku, Vladimíra Vavřínka, jazykovědce a literární 
historiky Emilii Bláhovou, Zoe Hauptovou, Radoslava Večerku a mnohé 
další.

3 Katolická církev se k odkazu obou světců přihlašovala i v letech 1948–1990. 
Zdůrazňovala ovšem jejich význam pro christianizaci českého prostoru, 
pro vytvoření základů staroslověnského literárního jazyka a vazby 
k byzantské říši (Junek 2013, Moravcová 2019a).

4 Klanica 2013.
5 Slovanské hradiště Mikulčice – Valy se rozkládá na ploše přibližně 10 ha 

zhruba 3 km od města Mikulčic. Leží na březích řeky Moravy, na české 
straně státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskem. Archeologové 
na hradišti odkryli základy knížecího paláce a dvanácti kostelů, dále rozsáhlé 
pohřebiště, části valu a kůlových mostů. Z podnětu Bulharů zde byly zbudová-
ny dva pomníky věnované památce cyrilometodějské misie: pamětní deska 
zasazená do kamenného podstavce (1981) a sousoší sv. Cyrila a Metoděje 
(2009, autor Emil Venkov). 
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připomínali význam cyrilometodějského odkazu.6 Mikulčické 
hradiště právě v této souvislosti pozdvihli na symbolické místo 
bulharské historické stopy v České republice a označili za třetí 
místo, kde Slované mohou uctívat kulturní odkaz sv. Cyrila 
a Metoděje (Bulharsko, hrob sv. Cyrila v Římě, Mikulčice – 
hypoteticky předpokládané místo prvého hrobu sv. Metoděje7).

Čeští Bulhaři vstoupli na půdu mikulčického hradiště s cílem 
připomenout význam cyrilometodějské misie v roce 1981 při 
příležitosti oslav 1300letého výročí založení bulharského státu.8 Od 
následujícího roku se ustálila tradice bulharských klubů pořádat 
v nejbližší sobotu k 24. květnu v Mikulčicích celorepublikové srazy. 
Tato tradice byla sice v době reorganizace bulharského spolkového 
života v České republice na počátku 90. let minulého století na čas 
přerušena, avšak záhy opět obnovena (především díky BK v Brně, 
Ostravě a Mladé Boleslavi). Zvýznamnění srazů se váže k počátku 
21. století. Tehdy jim oficiální ráz dala přítomnost delegovaných 
vysokých státních představitelů Bulharské republiky a pravidelná 
účast bulharského velvyslance v České republice.9 

Jakým způsobem však slavnost Bulharů, organizovaná 

6 Následující text vychází ze studií, které jsem otiskla v publikacích Morav-
cová 2015, 2019a. Opírá se však i o nově zjištěná data, zejména ta, která se 
vztahují k létům 1917–2020.

7 Moravcová 2015: 162, 172–173.
8 Prvý sraz v Mikulčicích, který připravoval oslavy výročí, se konal v roce 

1979. Účastnili se ho zástupci bulharských klubů z Brna, Budapešti, Prahy, 
Bratislavy, Ostravy, velvyslanectví Bulharské republiky v Praze, generál-
ního konzulátu v Bratislavě a Slovanského komitétu v Sofii. V rámci oslav 
v roce 1981 byla v prostoru slovanského hradiště v Mikulčicích odhalena 
pamětní deska připomínající význam soluňských bratří. Byla zbudována 
z podnětu předsedy Bulharského kulturně osvětového klubu v Brně Ch. 
Kovačeva, akademika J. Poulíka a Slovanského komitétu v Sofii (Morav-
cová 2015: 159–160). 

9 Tamtéž, 163.
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bulharskými kluby pro Bulhary usídlené v českých zemích, 
na Slovensku a ve střední Evropě, pronikla do života české 
společnosti? Stalo se tak jednak prostřednictvím České a 
slovenské pravoslavné církve, jednak prostřednictvím iniciativ 
pracovníků areálu Slovanské hradiště Mikulčice – Valy . V prvém 
případě sraz podnítil vstup pravoslavných kněží na hradiště a 
přispěl ke vzniku pravoslavné pouti, která učinila z mikulčického 
staroslovanského hradiště „posvátné místo“ pravoslaví v českých 
zemích. V případě druhém dal vzniknout oddychovému 
volnočasovému programu, který vytvořilo vedení areálu hradiště 
na téma kultura, způsob života a životní prostředí na jižní 
Moravě v raně historické době. 

Patriarcha České a slovenské pravoslavné církve se jako 
oficiální host účastnil bulharského srazu poprvé v roce 2003. 
Přijal pozvání předsedy Bulharského spolku Brno MUDr. 
Ivana Atanase Belkova. Jeho přítomnost měla zvýznamňovat 
sraz; dodávala mu společenský lesk v rámci bulharské 
diaspory v ČR i české společnosti. Současně však iniciovala 
zájem pravoslavných kněží a věřících o dění při bulharských 
srazech. Záhy (již v roce 2005) se z jejich řad začaly ozývat 
hlasy, že církev v Mikulčicích je služebnicí Bulharů, stafáží 
jejich slavnosti, ztrácí svou tvář a popírá své poslání. Zazněla 
i myšlenka vybudovat samostatnou pouť (2007). Přes tyto 
opakující se a postupně sílící hlasy se pravoslavní kněží 
bulharských srazů účastnili. Stafáž v zahajovacím ceremoniálu 
ovšem doplnili pravoslavnou bohoslužbou. Ta se v souladu 
s koncepcí bulharských organizátorů posléze stala jednou ze 
tří programových částí srazu – ve sledu: bohoslužba,10 konaná 
v prostoru jednoho z bývalých chrámů vyznačených jeho 

10 Důvodem předsunutí bylo ponechat účastníkům volbu účastnit se 
bohoslužby nebo ji pominout (Moravcová 2015: 168–170). 



114

základy, oficiální zahajovací ceremoniál – rituální jádro srazu11 
a zábava ozvláštněná vystoupením některého z bulharských 
folklorních souborů, konzumací pokrmů, rozhovory s přáteli. 
Ceremoniál i zábava byly původně situovány před budovu správy 
mikulčického areálu, v posledních letech se konají v blízkosti 
sousoší sv. Cyrila a Metoděje. 

Do takto ustálené programové skladby srazu zasáhli čeští 
organizátoři oslav 1150 let od příchodu cyrilometodějské 
misie na Velkou Moravu (2013). V návaznosti na tradici 
květnových srazů Bulharů v Mikulčicích, časově situovaných 
ke dnu bulharského státního svátku, situovali sem celostátní 
oslavy pravoslavné církve (oslavy církve katolické se konaly 
4. a 5. června na Velehradě). Učinili tak bez ohledu na po 
desetiletí vybudované „právo“ Bulharů na tento prostor, „právo“ 
uplatňované po jediný den v roce. Zájmu bulharské diaspory 
nadřadili zřetel náboženský, i když myšlený v sjednocujícím 
významu východního křesťanství, autokefálních pravoslavných 
církví a pravoslavných věřících z řad migrantů různých 
národností, žijících v ČR. 

Nepromyšlené rozhodnutí přineslo odstup představitelů 
Bulharských kulturně osvětových klubů v České republice 
od pořadatelů pravoslavné bohoslužby v Mikulčicích. V roce 
2014 Rada předsedů Bulharské kulturně osvětové organizace 
v České republice přesunula bulharský sraz na 10. května 
(včetně minimalizované pravoslavné bohoslužby celebrované 
jediným knězem).12 Paradoxně v tomto roce termín bulharského 

11 Důraz organizátoři jednoznačně kladli na zahajovací ceremoniál. Ten také 
účastníci považovali za začátek a rituální jádro srazu (Moravcová 2015: 
168–170). 

12 Důvodem, který Rada uvedla, byly volby v Bulharsku a obava, že 
znemožní účast čelných představitelů Bulharské republiky na srazu.
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srazu respektoval pravoslavný svátek sv. Cyrila a Metoděje 
(11. 5.), kdežto termín bulharského státního svátku obsadila 
Česká a slovenská pravoslavná církev. V následujícím roce 
sraz i bohoslužby proběhly v termínu bulharského státního 
svátku. Vzájemné odcizení však nepominulo; přivodilo 
výraznou časovou mezeru mezi oběma akcemi (v současnosti 
dvouhodinovou). V roce 2015 již MUDr. Ivan Belkov, iniciátor 
přítomnosti představitelů české a slovenské pravoslavné církve 
na srazu, charakterizoval vzájemný aktuální vztah obou akcí 
jako „spíše samostatný“.13 Mikulčická pravoslavná pouť se stala 
nadnárodní slavností pravoslavných křesťanů v ČR: Bulharů, 
Čechů, Ukrajinců a migrantů z dalších zemí.

První využití bulharského srazu k realizaci vlastní české herní 
aktivity se váže na činnost příslušníků subkultury Kmenového 
svazu Stryke,14 jehož organizačním centrem jsou jihomoravské 
Tvrdonice (okres Břeclav). Tito vyznavači historického odkazu 

13 Dopis z 22. 2. 2015.
14 Moravcová 2019a: 272–273. Prvý doklad o výjezdu skupiny do Mikulčic 

jsem zaznamenala k r. 2011. Srov. www.stryke.cz.

Pravoslavná pouť. Mikulčice 20. května 2017. Foto Kamelija Ilieva.
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doby 9. až 10. století se orientují na prezentaci života tehdejších 
lidí, v jejich vyjádření „Slovanů, Franků, Vikingů“. Ač jejich 
iniciativa nebyla koncipována jako ozvláštnění slavnosti Bulharů 
a byla původně prostým občasným souběhem pravidelné jarní 
prezentace Kmenového svazu Stryke v Mikulčicích,15 vnesla 
do mikulčických bulharských srazů třetí rozměr. V posledních 
dvou letech pak byla z české strany již prezentována jako nedílná 
součást programu cyrilometodějských květnových slavností, které 
respektují termín bulharského státního svátku osvěty, kultury 
a slovanského písemnictví. V těchto letech čeští organizátoři 
rozložili cyrilometodějské slavnosti do dvou dnů a vytvořili 
programově pestrý víkendový program, jehož nedílnou součástí je 
bulharský sraz. 

Členové Kmenového svazu Stryke ve svých herních vystoupeních 
rozvíjejí svou romantickou představu o životě lidí raného 
středověku. Oblékají se do oděvu, který je inspirovaný divadelními 
kostýmy i vlastní poučenou i nepoučenou představivostí. Budují 

15 Příslušníci Kmenového svazu Stryke své prezentace v Mikulčicích 
uskutečňují čtyřikrát do roka: na jaře, v létě, na podzim a v zimě.

Kmenový svaz Stryke. Mikulčice 2017. Foto Sylvia Krăsteva.
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si stany z bílé plachtoviny, v nichž po dva dny přebývají, 
předvádějí postupy při zpracování dřeva, příze, látek, při 
výrobě šperků, připravují dobové pokrmy na otevřených 
ohništích, především však zápasí a svádějí bitvy. Okázale 
předvádějí alegorie bitevních situací s cílem osvěty pro 
přihlížející.16 Hrají si. Pro účastníky bulharských srazů se 
stali atrakcí, divadlem, podívanou situovanou do volného 
prostranství hradiště, mimo odkryté základy sakrálních 
staveb, pamětní desku cyrilometodějské misie a sousoší sv. 
Cyrila a Metoděje. Z této pozice byli Bulhary komentováni a 
hodnoceni. Bulharský sraz nenarušovali. 

Rozšíření programu mikulčických cyrilometodějských slavností, 
situovaných do konce měsíce května, v koncepci českých 
organizátorů přineslo zařazení další aktivity: turistické vycházky 
do okolí Mikulčic. Jejich cílem bylo poznat prostředí, v němž 
působila cyrilometodějská misie, žili žáci sv. Cyrila a Metoděje a 
v němž snad vznikaly i první staroslověnské texty. Doklady, že by 
se těchto vycházek účastnili i Bulhaři, nemám. Zůstaly záležitostí 
Čechů – i vzhledem k tomu, že organizátoři bulharských srazů 
každoročně po léta zajištovali vlastní výletní program navazující 
na sraz.

Každá z částí květnového víkendového programu, který organizuje 
vedení areálu Slovanského hradiště Mikulčice – Valy, si zachovala 
svou autonomii, obsadila svůj prostor na hradišti a současně 
zůstala otevřena všem přítomným.

Bulharský sraz v Mikulčicích inspiroval vznik pravoslavné pouti 
s nadnárodní účastí a posléze i vznik dvoudenního víkendového 
programu, konaného v režii vedení areálu mikulčického hradiště. 

16 Kmenový svaz Stryke v Mikulčicích ve dnech 22. – 25. května 2020 
předváděl ukázky své představy boje a výrobních postupů různých 
řemesel; vaření dobových jídel a stanování v rané době historické.
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Tyto inspirace vycházely z různých myšlenkových základů a na 
ně vázaných cílů. Diskuse mezi pravoslavnou církví a pořadateli 
bulharských srazů v Mikulčicích pracovala s odlišným výkladem 
cyrilometodějského odkazu. Bulhaři zdůrazňovali oba bratry 
jako zakladatele bulharské vzdělanosti, Češi jako věrozvěsty 
šířící východní křesťanství.17 Organizátoři tematického kulturně 
osvětového zaměření květnových oslav v Mikulčicích budovali na 
připomínání kultury a způsobu života slovanského obyvatelstva 
v době příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu, na 
zpřítomňování jihomoravské krajiny a životního prostředí, s nimiž 
se oni i jejich žáci setkávali. 
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Земя моя – земя чужда:
Съхранение на традицията или криза на 
идентичността
(наблюдения върху българската общност в Прага)1

Боряна Станева

Ти ще кажеш, че все пак това е чужда земя. Грешиш. Ако се 
отнася до Твоята душа  – помисли! –  всички земи са еднакво 
отдалечени от небето; ако се отнася до Твоята личност, 
спомни си, че си гражданин на вселената. В която и земя да 
живее човек, тя е все една и съща – неговата земя.
 Исак Арноа, XVII век2

Ако предположим, че която и да било земя е или може 
да бъде „моята земя“, би трябвало сред различните 
социологически и антропологически подходи в рамките 
на теорията за идентичността (Георгиева 2011: 57–67) 
да изберем този, който интерпретира националната 
идентичност (т.е. съзнанието за принадлежност към 
дадена нация) като конструирана, развивана и приета 
„впоследствие“ идентичност.

Един от авторите, заемащи такава позиция, е Т. Х. Ериксен 
(2007). Той приема, че етническата (националната) 
идентичност безспорно съдържа в себе си императивен 

1 Статията се базира върху три предходни публикации на авторката 
(вж. Станева 2012, 2015, 2019). Тук са представени основните резул-
тати и изводи от проведените изследвания.

2 Цит. по Бицилли 1993.
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елемент, но същността ѝ е релативна и ситуационна. Тя е 
развивана, т.е. конструирана, чрез връзките на индивида 
с другите. Истина е, че още с раждането ни етническата 
идентичност ни причислява към едно по-широко общество. 
Но ние все пак можем да се откажем от нея, макар че цената 
на този отказ означава абсолютна загуба на сигурност. В 
този смисъл според Ериксен нацията е социална група 
като всяка друга с тази разлика, че успява да предложи на 
индивида всичко: от професионална реализация до смисъл 
на живота (Ериксен 2007: 146).

Подобно мнение изразява и С. Н. Айзенщат (1995), който 
също счита колективната идентичност за социален 
конструкт, а не за природна даденост. Всъщност 
колективната идентичност притежава много крехка социална 
структура, която има нужда от  „усилие“, за да възникне 
и да се съхрани. Това усилие се проявява, от една страна, 
в изграждането и контролирането на важен колективен 
ритуал (традиция) и от друга, в провъзгласяването на 
„другите“ за неизменно различни и поради това – опасни. 
Така представена, колективната идентичност се възприема 
като даденост, а в случай че се схваща от нейните носители 
като естествена и изначална, съществуването ѝ ще бъде 
гарантирано, а истинската ѝ социална конструкция ще 
остане завинаги скрита (Айзенщат 1995: 72–84).

Във връзка с това си поставих въпроса каква е ролята 
на съзнанието за национална принадлежност в живота 
на мигранти, които дълго време пребивават в чужбина, 
успели са да се интегрират в обществото на „другите“, но 
същевременно не са прекъснали връзката си с родината, 
като поддържат стабилни социални мрежи от семейни, 
приятелски или бизнес контакти.
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Чрез полуструктурирани разговори с група български 
емигранти в Прага се опитах да изясня как и дали изобщо 
националната идентичност оказва влияние върху живота 
им в чужбина, как се отразява върху процеса на интеграция, 
дали заема приоритетно място в репертоара на социалните 
им роли, а също така доколко е свързана с усещането им „да 
бъдеш у дома“.

Изхождайки от позицията, че нацията, макар и 
конструирана и приета „впоследствие“, е носител на 
изключително стабилен вид колективна идентичност, 
проследявам също така риска от асимилация на 
имигрантите в приемното общество: дали в процеса на 
интеграция се наблюдава промяна на идентичността – 
или напротив – се стига до засилен консерватизъм на 
собствената традиция, както и дали е потърсен друг 
комуникативен подход, който би осигурил хармонично 
съжителство, без да се изисква отказ от собствените корени.

Изследването беше проведено от 2011 до 2015 г. в гр. Прага 
с участието на 20 респонденти с висше образование на 
възраст от 30 до 65 години. Повечето от тях живеят в Чехия 
над 25 години, т.е. достатъчно дълъг период от време за 
адаптация и опознаване на „другите“.

Обсъжданите теми касаеха отношението към българското 
и чешкото културно пространство и към хората, които ги 
обитават. Основната ни цел беше да обсъдим ситуирането 
на респондентите в тези пространства и в социалните 
групи, които считат за значими. На тази база се очертаха 
следните възлови моменти на интерпретация: а) корелацията 
дом – чужбина, б) приемането на чужбина и в този смисъл 
значението на семейството, социалните контакти, кариерата, 
материалния статус и собствената културна традиция,  
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в) осъзнаването и възприемането на самия себе си в новото 
пространство (Станева 2015: 127–133). 

„Земя моя“ – „земя чужда“
В житейската позиция на респондентите дискурсът моята 
земя – чуждата земя или дом – чужбина се осъзнава 
предимно чрез емоциите. Понятието за „дом“ беше 
категорично определено като чувство – субективно, 
индивидуално и интимно. То не беше свързано 
териториално с България (срв. Сало 2007: 14–35), защото 
домът е преживяване, създадено от специфични импулси 
и подчинено на лични критерии. Преди всичко домът 
представлява семейството и приятелите, на които можеш 
да разчиташ: „Може би точно усещането, че съм на място, 
където живеят хора, с които знам, че ми е добре. Че мога да се 
чувствам свободно сред тях, че мога да разчитам на тях – това 
е едно от основните неща, които ми дават усещането, че съм у 
дома“ (Яна К.).

Решаващо при създаването на нов дом в чужбина е и 
постигането на усещане за сигурност и вътрешна хармония. 
Затова за по-голямата част от респондентите понятието 
„чужбина“ не изключва усещането „да си у дома“: „Да 
си у дома е импулсивно решение, то е чувство – тук съм 
вкъщи, тук ми е уютно, тук имам приятели и семейство. 
Тукашната среда ми харесва, харесва ми манталитетът 
на тукашните хора, начинът на живот, местният ритъм“ 
(Весела К.).

В противовес на това чуждата земя е олицетворение на 
неизвестното, нехармоничното, отблъскващото. Чужбина е 
там, където липсва усещането за съпринадлежност, сигурност 
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и увереност: „[...] когато си в чужбина, не си ТИ. Там е 
разликата. Чужбина е там, където не си ТИ“ (Елена Х.).

Същевременно чужбина е възприемана и като 
предизвикателство: новата среда изисква усилието да се 
приспособиш. Емиграцията в Чехия е преценявана и с 
оглед на различни сложни житейски ситуации, с които 
е необходимо да се справиш, но които при определени 
условия могат да възникнат и в България, ако попаднеш в 
чужда и непозната среда.

Преодоляването на бариерите и интеграцията в чужбина 
зависят преди всичко от личното решение и воля. Те 
са резултат не само от активно действие в сферата на 
социалните контакти и включването в структурите на 
приемащото общество, но и целенасочено и осъзнато 
усилие, доброволен процес на научаване (Пранда 1983: 
3–4): „Трябва да се ориентира [чужденецът] в социалната 
система [...], в институциите. Това, в крайна сметка, 
важи и за личните контакти – трябва да познаваш 
навиците и етикета, за да нямаш усещането, че се държиш 
неподходящо или да тълкуваш погрешно поведението на 
околните“ (Яна К.).

Според респондентите влиянието на външни обстоятелства 
и обективни фактори в процеса на адаптация е минимално, 
което между другото е показателно за вярата им в 
собствените сили и способности. Никой от тях не потърси 
вина в приемащото чешко общество за евентуалния си 
личен емоционален дискомфорт: „Най-лошо е да приемаш 
социалните си поражения като следствие на това, че си 
чужденец, това не води до никъде, човек е после огорчен и 
озлобен“ (Надежда Б.).
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„Чуждата земя“ се превръща в „моя земя“

Собственото жилище

Наличието на собствено 
жилище се оказа много 
важно условие за успешното 
усвояване на новото 
пространство3. Животът 
„под наем“ е приеман само 
и единствено като временно 
решение. Собственото жилище 
подпомага усещането за 
стабилност и независимост, 
защото „моят дом е моята 
крепост“, в него семейството 
създава „свой собствен свят“ и 
определя „свой собствен ритъм 
на живот“ (Станева 2012: 
323–351). От разговорите обаче 

стана ясно, че това съвсем не е 
достатъчно, за да се почувстваш 
в чужбина „у дома“. То е само 

част от целия комплекс фактори, чиято динамика и посока 
са определящи за усещането да бъдеш „вкъщи“. Или дом 
означава много повече от жилище, понеже става дума не 
просто за обитаване, а за чувството на вътрешна хармония 
и сигурност.

Интериорът на жилището разкрива по деликатен и 
ненатрапчив начин не само микрокосмоса и душевния 
свят на хората в него, но и отношението им към чуждата 

3 Всички респонденти притежават собствено жилище в Прага.

Ситуиране и подбор на иконите в 
жилищата на респондентите. 

Сн. Боряна Станева
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среда, която трябва да преобразят в своя и да я направят 
близка до себе си. Връзката с предишния дом в България 
е осезателна предимно в украсата на новия в Чехия. 
Характерно за жилищата на всички респонденти е 
притежанието на православни икони. Местоположението 
им винаги е внимателно обмислено, а наличието им не се 
схваща като декоративен елемент – повечето респонденти 
виждат в иконата пазител и защитник на семейството.

Украсата на интериора включва и множество чуждестранни 
(не български) 
сувенири и 
магически 
предмети 
– японски, 
египетски, 
индиански, 
холандски, 
китайски и др., 
чийто подбор се 
подчинява както 
на естетически 
критерии, така 
и на функциите, 
които даден 
предмет 
изпълнява – 
да пази дома, 
да успокоява, 
да създава 
хармонична 
атмосфера.

Илюстрация на различни магически предмети в 
жилищата на изследваната група 

български имигранти в Прага. 
Сн. Боряна Станева
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Интересната смесица от различни по произход декоративни 
предмети провокира редица въпроси: в каква степен 
респондентите са готови да приемат елементи от чужда 
култура; доколко пропусклива е границата на собствената 
им иманентна културна традиция; дали в чужбина, 
търсейки символична стабилност в „чужди“ артефакти, 
биха се отказали от „своите“, например от иконите. Ето 
няколко мнения: „Не мисля, че трябва да приемам чужда 
култура, достатъчно е човек да уважава чуждата култура 
така, както и своята, не е нужно да я приема“ (Тамара К.); 
„Няма да се откажа от иконите. Ще остана православен“ 
(Трифон Т.); „Живяла съм в различни държави и имам 
много контакти с чужденци. […] уважавам другите 
култури и религии, но не мисля, че човек трябва да се 
разтопи в новата среда. Трябва да запази ценностите, 
в които е бил възпитаван в детството си“ (Карин Ф.); 
„Всяка култура има в себе си нещо, което ми е близко, и 
нещо, което ми е чуждо. Нищо не пречи да приемеш нови 
неща. Не се страхувам, че бих се изгубила. От иконите не 
бих се отказала, те са част от българската култура и също 
така са уникално историческо наследство и произведение 
на изкуството“ (Нина Б.).

Представените мнения изразяват лоялност и охота да се 
опознае чуждото и непознатото, без това да носи опасност 
от загуба на собственото аз и прилежащите му културни 
атрибути. И нещо повече – отговорите показват, че за 
респондентите важен момент при усвояването на чуждото 
пространство е убеждението им, че приемайки различното, 
не нарушават усещането си за вътрешен комфорт и не 
създават дисхармония в личния си свят.
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Езикът

В процеса на акултурация, т.е. при усвояването на чужда 
култура, съществена роля има и езикът. В разговорите 
той беше определен като самостоятелен компонент и 
затова в изследването бе обърнато специално внимание 
върху него. Събеседниците ми придаваха на езика 
значение, различно от това, което има усвояването на 
навиците и етикета на поведение в приемното общество. 
Представата за културно разбирателство надхвърляше 
разбирането им за функцията на езика като средство за 
договаряне в ежедневието.

Според респондентите езикът е много важно условие 
за успешна адаптация. Освен това е и важен индикатор 
за степента на приспособяване в новата среда, както 
и предпоставка за създаването на нови контакти и 
приятелства.

Въпреки това, от гледна точка на усещането „да се чувстваш 
у дома“, владеенето на чуждия език е считано за маловажно. 

Декорация на интериора с препратки към българската традиция. 
Сн. Боряна Станева
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Езикът не е способен да повлияе на емоционалното 
състояние на човека, макар че предоставя възможност за 
нови контакти и постигането на относителна социална 
стабилност: „Не виждам връзка [с усещането за дом]. 
Мога да се чувствам добре и без да говоря местния език. 
Трябва ми в работата, по учрежденията и т.н. Ролята му 
е чисто практична“ (Христина М.); „[Ролята на езика е] 
много важна от гледна точка на комуникацията. Иначе 
– щастлив може да бъдеш и без него“ (Михаил Й.) (вж. 
Станева 2015: 134–135).

Всъщност според респондентите езикът е инструмент, 
който може да допринесе за създаването на дом. Но 
не удовлетворява потребността от задълбочаване на 
връзката на респондентите с новото място, нито подпомага 
чувството им за сигурност.

Българската културна традиция

Създаването на нов дом и стремежът към сигурност и 
стабилност в чужбина е до голяма степен свързано с 
ревизия на собствените обичаи и норми на поведение, а 
евентуално и с корекция на отношението към българската 
културна традиция.

В качеството си на имигранти респондентите са далече от 
родното общество, като същевременно са под силното влияние 
на чуждата приемна култура, така че в периода на интеграция 
попадат в своеобразно междинно културно пространство. 
Това позволява сравнително ясно да се очертае въздействието 
на собствената традиция върху възникналия културен обмен.

Изследване, посветено на три български празника 
(Коледа, Великден и Баба Марта) и на отбелязването им в 
чужбина осветлява не само нивото на това въздействие, 
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но и пряката му зависимост от степента на осъзнаване на 
чуждите културни влияния и заеманата спрямо тях позиция 
(Станева 2019: 141–162).

Същността на коледните и великденските празници 
е духовно послание, еднакво за всички християни. 
Културните различия между отделните християнски 
групи се проявяват предимно в комплекса от ритуални 
практики и обичаи. Преживяването на празника в чешка 
културна среда не поставя пред българските имигранти 
изискването за радикален културен компромис. В 
този смисъл приемането на местните обичаи като цяло 
изглежда лесно и отчасти логично. Изследваната група 
имигранти обаче не е приела напълно местната традиция. 
От пъстрата палитра български обредни символи е 
избрала минимум един чисто български символ като 
задължителен, който в случай на нужда се възприема 
като опорна точка. И този символ в никакъв случай не 
бива да липсва на празника.4

Празнуването на Баба Марта сред българската общност 
в Прага би могло да послужи за пример как собствената 
културна традиция е използвана като мост към чуждата 
култура. Всички респонденти потвърждават, че на Първи 
март винаги имат мартеничка и подаряват мартенички. 
Интересно е, че ги подаряват както на българи, така и на 
чехи или на други чужденци, които са им близки. Но винаги 
само на този, „който е достоен за това“.

Показателното в случая е, че културната пропускливост 
на колектива не е етнически обусловена. Традицията, 

4 Например содена питка с паричка на Бъдни вечер, козунак и яйца, 
боядисани според българския обичай, за Великден.
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която би трябвало да поддържа здрави етнически 
граници и да изисква сложни ритуални практики на 
приемане на „другия“, за да затвърди собствената си 
същност (Айзенщат 1995), тук е осъзната и апликирана 
като отворена система, чието послание е да носи радост и 
добро на всички.

Изследването позволява да се направи изводът, че 
българските имигранти в Прага приемат традицията, от 
една страна, като основна поведенческа ос, а от друга, 
като помощен елемент в усилието, което полагат, за да 
си осигурят съответната позиция в местните социални 
кръгове. Така традицията е представена не само като 
лично индивидуално преживяване, но и като носител на 
стабилен културен потенциал. В този смисъл възниква и 
въпросът какво място заема традицията в понятието на 
респондентите за дом и как се вписва в чешкия културен 
контекст: „Българите лесно се приспособяват, възпитани 
сме в толерантност, така че [традицията] сигурно би 
ми помогнала“ (Донка Л.); „Също е важна [собствената 
традиция], защото човек не бива да забравя кой е и откъде 
е. Предполагам, че ми е помогнала [при адаптирането]“  
(Ева Д.); „Не ми е пречила, по-скоро ми е помогнала да 
свикна. Нося я в себе си, не може да замина за някъде и 
просто да я оставя зад себе си“ (Михаил Й.); „Традицията си 
е традиция. Не помага и не улеснява живота на определено 
място“ (Рада Г.) (срв. Станева 2015: 135–136).

Като цяло респондентите заключиха, че собствената 
културна традиция, макар и иманентна и неотменима, не е 
била доминираща при създаването на нов дом в чужбина, 
нито за придобиване на усещането за сигурност, стабилност 
и уют, присъщо според тях за дома. 
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Културната традиция и приятелите

Както вече беше споменато, за интеграцията в нова среда 
и за усещането за дом безкрайно важно е наличието 
на приятели и тесен кръг от любими хора. Повечето 
респонденти откриват приятели както сред българите, така 
и сред чехите. Разбира се, много зависи от това къде работят 
и с кого се срещат ежедневно. По време на изследването 
някои споделиха, че имат много малко чешки приятели, а 
други – минимален брой български. Важното в случая е, че 
– поне декларативно – етническата културната традиция не 
е играла ключова роля в подбора им: „Разбира се, че имам 
приятели тук. Както българи, така и чехи. Не ги избирам 
според народността им“ (Яна К.); „Зависи от човека. 
Срещам се и с българи. Но в никакъв случай не се опитвам 
да поддържам контакт с някой само защото е българин, 
особено ако не ми допада като човек“ (Мария С.). Според 
респондентите решаващ при създаването на приятелства 
е характерът на конкретния човек: „За мен произходът на 
човека няма значение, важно е да сме на една вълна, да се 
разбираме“ (Весела Г.).

Така приятелите и усвояването на „чуждата земя“ в тази 
пресечна точка са в съвършена хармония със собствената 
индивидуална идентичност. Националната принадлежност 
няма приоритетна роля. Не е ситуирана като пропускателна 
бариера и в социално отношение не създава затворена 
комуна.

Респондентите изхождат от същата позиция и при 
квалифицирането на старите приятелства в България – 
важни са качествата на човека, не неговият произход: „Тези, 
истинските приятелства, разбира се, се запазиха. Макар че 
имаме все по-малко време за тях. Но това са хора, които са 
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ми близки, въпреки че не се виждаме с години и въпреки че 
водим съвсем различен начин на живот, накрая се оказва, че 
имаме еднакви възгледи и ценности“ (Елена Х.).

Усилието и желанието на респондентите да запазят старите 
си български приятелства предоставя и друга отправна 
точка за размисъл. Позволява да се предположи, че за 
изследваната група да се чувстваш „у дома“ в чужбина 
не означава непременно да изгориш всички мостове 
към миналото и родината. Точно обратното, връзката 
не е прекъсната, коренът не е отрязан и така е съхранен 
своеобразен виртуален дом и в България. Това до известна 
степен притъпява усещането за емиграция, защото 
приятелството освен всичко друго е и „съжителство в 
някакво общо, може би метафизично пространство“ 
(Надежда Б.).

Изразените позиции потвърждават важен момент в 
идентичността на изследваната група, а именно, че 
приятелството е не само личен избор, но при него отпадат и 
критериите за културни различия и географски разстояния. 
В този смисъл респондентите се представят като истински 
транснационални мигранти, които добре знаят, че са 
останали българи, но транснационалните социални мрежи, 
които са създали, разкриват, че културните правила и 
идентичността на другия са престанали да имат решаващо 
значение (Сало 2007: 14–35).

Кой съм АЗ

Усещане за самота и изолираност

Може да се предположи, че в чужбина усещането за дом е 
тясно свързано и с усещането за самота. Но респондентите 
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поставиха този въпрос в друга взаимовръзка – самотата 
според тях може да „нападне“ човека където и да е и когато 
и да било и не е атрибут на пребиваването в чужбина. 
Единодушно беше мнението, че не е задължително животът 
в емиграция да провокира усещане за самота – самотен 
може да бъде човек и в родината си: „От време на време 
[се чувствам самотна], но зависи от обстоятелствата. В 
България пък ще ми липсва нещо от Чехия“ (Ева Д.); „Това 
е вътрешно [усещане] – в България също съм се чувствала 
самотна“ (Надежда Б.).

Затова пък всички респонденти са преживели чувството 
за изолираност в чужбина. Усещали са го всички през 
първите две-три години на емиграция. Причината за това 
някои търсят в себе си: „Май за това съм си виновна сама. 
Бях много несигурна и се затворих, приемах нещата много 
лично, тълкувах ги погрешно, а те или не са се отнасяли за 
мен, или не са били направени със зла умисъл. Изолирах се 
всъщност заради недоверието в себе си“ (Яна К.). Други я 
откриват и в приемното общество: „Спомням си страха през 
първите години […] усещах неприязънта към българите 
конкретно. Срамувах се и се боях едновременно… Например 
с дъщеричката ми мълчахме в градския транспорт, за да не 
ни чуят, че говорим на български. Или в учрежденията – 
понякога беше кошмар… Чак по-късно разбрах, че това е 
просто чиновнически синдром…“ (Надежда Б.).

С течение на времето вече гледат на такива ситуации 
спокойно и с разбирането, че неприятните усещания са били, 
а и все още са, плод на недоразумение или на субективни 
обстоятелства: „Разбира се, срещнах и глупави хора, които ме 
обиждаха на тема България и го правеха нарочно, искаха да 
ме унижат, но такива хора човек може да срещне навсякъде. 
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Винаги и навсякъде обаче съм намирала хора, които ми 
помагаха, съветваха ме, отделяха от времето си заради мен и 
им беше хубаво да сме заедно“ (Яна К.).

Усещане за принадлежност

Чувството за самота и изолираност, които по правило са 
съпровождали живота на респондентите през първите 
години на емиграция, не са оставили у тях дълбоки белези. 
Интеграцията им в местната среда е преминала относително 
гладко и напълно. Повечето от тях днес се чувстват 
неделима част от чешкото общество, в което вече са 
намерили както своето място, така и смисъла на живота си.

Но поради дългия си престой в чужбина голяма част 
от респондентите не се чувства неразделна част от 
българското общество. Макар че редовно пътуват до 
България, пребиваването им там е кратко – най-често за 
14 дни или 1 месец. Поради това трудно се ориентират в 
ситуацията и отношенията в страната и така се чувстват още 
по-отдалечени. Окачествяват себе си като ангажирани, но 
пасивни наблюдатели: „Гледам на света по различен начин и 
мога да видя закономерности, които, човек живеещ само в 
България не може да види“ (Ева Д.); „Много дискутирам с тях 
[българите в България] на политически теми, но се чувствам 
далече, отстрани“ (Михаил Й.); „В началото много се радвах 
да се върна в България […]. Днеска е обратно, чувствам се 
там малко като в чужда среда“ (Яна К.).

Несъмнено животът в чужбина ги е променил и те го 
осъзнават, но не изпитват вътрешно противоречие 
между изконно дадената им българска идентичност 
и принадлежността им към чешкото общество. 
Своята националност не манифестират декларативно 
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(Георгиева 2011: 67). Търсят човека и неговите лични 
качества. Предпочитат да представят себе си чрез други 
идентификации – мъж, жена, майка, интелигент, търговец, 
учителка, художник, учен, а не българка или българин. 
Изборът на този вид презентация в чешкото общество не 
е продиктуван от страх, срам или усещане за малоценност. 
По-скоро е резултат от убеждението, че националността 
няма приоритетно място в социалните контакти.

При все това никой от информаторите не поставя под 
съмнение българската си идентичност. Приемат себе си като 
част от българското малцинство в Чехия, познават неговата 
социална структура и възрастови параметри и макар че 
повечето не се включват активно в различните мероприятия 
на местните български сдружения, имат сравнително пълна 
и ясна представа за живота на българската общност в 
Прага.

От гледна точка на създаването на нов дом в чужбина 
ме интересуваше дали българското малцинство в Чехия 
би могло да помогне в процеса на интеграция. Сред 
респондентите преобладаваше мнението, че теоретично 
би могло, но никой от тях не е потърсил помощ и не се е 
свързвал с останалите българи в Прага заради това. Не са 
разчитали на българската общност през първите години на 
емиграция, не разчитат и сега: „Моят дом в чужбина съм си 
го направила сама“ (Райна П.); „Допускам, че може да има 
някаква роля, но важното е ти да искаш да приемеш дадена 
държава като свой дом“ (Мария С.).

Следователно националната общност в миграция може да 
предостави някакво усещане за принадлежност, но да бъдеш 
и да се чувстваш „у дома“ е нещо, което изисква много 
повече – изисква абсолютната сигурност, че степента на 
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компромиса в процеса на интеграция е поносима и че си 
заслужава положеното усилие, а това усилие би трябвало да 
бъде лично дело на отделния човек и резултат от неговото 
собствено решение.

Кои са ТЕ
Приемането на чуждото и непознато пространство 
обикновено е свързано с необходимостта да се потърсят 
разликите и в интерес на собственото самоопределяне, 
да се хармонизират с индивидуалните изходни културни 
стойности. Във връзка с това попитах респондентите дали 
сравняват българите и чехите. Отговаряха ми резервирано и 
с голяма неохота. Все пак изредиха няколко квалификации5, 
но заеха категоричната позиция, че такова общо сравняване 
провокира създаването на стереотип, който никой от 
респондентите не одобряваше, защото не може да се твърди 
че „всички са такива“. Нежеланието им да допринасят 
за създаването на стереотипи тълкувам като нагласа да 
опознаят, разберат и евентуално да приемат „другия“ с 
всичките му добри и лоши страни, без да се опасяват от 
загуба на собствената идентичност.

5 Като положителни качества на чехите беше посочена способността 
им добре да боравят с парите, да балансират добре ангажиментите и 
взаимоотношенията си. Позитивно беше оценено и това, че чехите 
са организирани и не дават обещания, които не могат да изпълнят. 
Българите според респондентите живеят по-задружно, повече се 
забавляват, работливи са и са по-гостоприемни, по-общителни и 
по-емоционални. Като отрицателни качества на чехите споменаха, че 
са много критични, прекалено затворени, хладни, резервирани към 
хората, пресметливи и двулични. Българите пък не могат да боравят 
с пари и трудно постигат общи цели. Освен това са индивидуалисти, 
завистливи, хаотични, егоисти и недисциплинирани.
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В заключение
От анализа на разговорите с изследваната група български 
имигранти в Прага може да се заключи, че критериите 
за определяне на усещането „у дома“ се намират извън 
понятията родина и народ, а отношението между 
категориите дом – чужбина не е антагонистично. Силно 
ангажирана е сферата на усещанията и емоциите и това 
придава на тези две категории друго съдържание. Решаващо 
за респондентите е постигането на сигурност и вътрешна 
хармония. Поради това за повечето от тях понятието 
„чужда земя“ не изключва разбирането „да си у дома“.

Респондентите виждат самите себе си като личности, 
презентирани с индивидуалните си качества, а не с 
народността си. Такава изходна позиция за комуникация 
търсят и очакват и от „другите“ – поставят акцент върху 
човека, като неговата народност или социален статус не са 
от решаващо значение. Въпреки това според респондентите 
националната принадлежност е неизменна. Убедени са, 
че в чужбина съзнанието за това, че са други и различни, 
ще ги съпровожда завинаги. Народността обаче не се 
възприема като бариера, нито функционира като защитен 
или еманципиращ механизъм – усеща се и се преживява 
като естествен и неоспорим елемент от идентификацията на 
личността, както са естествени и неоспорими възрастта или 
полът на отделния човек. 
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Съдбата на българите в Чехия

Разговор с режисьорката Светлана Лазарова  

Светлана, ти си човек на изкуството, режисьор, 
сценарист, преподавател. Като творец си допринесла 
изключително много за популяризирането на България 
и българската култура в Чехия. Ще посоча само няколко 
примера: документалните ти филми с българска 
тематика, сред които са „Деветдесетпроцентов ангел“ за  
музиканта и композитора Ангел Михайлов, трилогията 
„Родопска магия“ и „Една българска диагноза“, поставянето 
на чешка сцена на пиесата „Другата смърт на Жана 
д'Арк“ от Стефан Цанев, на която вдъхна живот не само 
с режисьорската, но и с преводаческата си работа, както 
и редица други творчески начинания. Освен на филмовото 
и театралното изкуство през периода 2011–2018 г. ти 
се посвети и на ролята да представляваш българското 
малцинство в Съвета за националните малцинствата при 
Министерския съвет на ЧР. Какво те мотивира да поемеш 
и този ангажимент?

Никога не съм била безразлична към съдбата на нашите 
сънародници в Чехия. Това е и моята съдба. Ако трябва да 
търся генезиса на интереса ми към подобни обществени 
ангажименти, определено ще го открия в родолюбието, 
в което бях възпитана от родителите си и от техните 
родители. През 1990 г. с Алан Лазаров, мой състудент във 
Филмовия и телевизионен факултет на Академията за 
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музикални изкуства от българско-чешки произход, 
създадохме семейство и се установихме за постоянно 
в Прага. Нагласата ми на българка, живееща в Чехия, 
а впоследствие и професионалните ми търсения, бяха 
силно повлияни от обществените нагласи в първите 
години след демократичните промени през 1989 г. След 
отварянето на границите, опиянени от свободата, нашите 
посткомунистически народи се втурнаха да пътуват. Много 
наши сънародници търсеха нова реализация и препитание 
и в Чехия. Разбира се, както често се случва при подобни 
„преселения на народите“, не всички тръгваха с почтени 
намерения. И така дългогодишните ни исторически и 
културно калени българско-чешки взаимоотношения се 
оказаха в криза. Пред очите ми се създаваше нов медиен 
образ на българина в Чехия. Не беше обаятелен, нито 
привлекателен, а по-скоро унизителен и в актуалния 
контекст – неразчетен. Беше ясно, че има нужда от нова 
просвета. Това провокира в мен импулса да се посветя 
и професионално на темата за историята и традициите 
на българско-чешките взаимоотношения, т.е. да започна 
да създавам филми с подобно съдържание. Чувствах се 
вътрешно ангажирана с това да бъдат изказани някои 
правди и неправди за нашите народи. Подобна беше моята 
мотивация и много години след това, когато приех ролята 
на представител на българите в Съвета за националните 
малцинствата при Министерския съвет на Чешката 
република.

Кои бяха най-важните задачи в работата ти като член на 
този Съвет? 

Първо искам да заявя, че позицията представител на 
българското малцинство в Съвета за националните 
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малцинства при Министерския съвет на ЧР е почетна. 
Тя има за цел да защитава законовите и гражданските 
права на нашето малцинство в Чехия, да коригира 
акумулирането на обществено напрежение и 
несъстоятелните действия по отношение на малцинството 
ни, да провокира интерес към живота и инициативите 
на българите в Чехия, да обогатява знанието на чешките 
граждани и на другите малцинства за историческата 
роля на българите в Чехия и т.н. С една дума, това е една 
отговорна и задължаваща позиция.

С какво те обогати участието в Съвета? Имаше ли нещо, 
което не отговаряше на представите и очакванията ти?

Съветът за националните малцинства в Чехия може да 
служи за пример и на други държави. Начинът, по който 
той е замислен, организиран и работи гарантира правата 
и достойната роля и място на всяко едно от малцинствата 
в Чешката република. Оказва не само морална, но и 
материална подкрепа на малцинствата, за да могат те да 
поддържат своите езици, обичаи и култури. Обогати ме 
самият факт, че толерантността и уважението към чуждото 
не са само на думи. Обогати ме сътрудничеството между 
представителите на другите малцинства и отговорните 
структури в Съвета.

Разбира се, винаги могат да се намерят недостатъци  
или пропуски. Желателна би била например  
по-активната намеса на Съвета във въпросите и 
проблемите, свързани с проявите на т.нар. „ксенофобски 
настроения“. От друга страна, инициативите на 
малцинствата биха могли да получават по-сериозен 
отзвук на правителствено ниво.
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В Чехия има 16 официално регистрирани български 
сдружения и организации. Много или малко са те с оглед 
на начина, по който днес чехите възприемат българското 
малцинство? 

Може да се каже, че по брой на сдруженията и 
организациите нашето малцинство държи първото място. 
Не зная дали може да се говори за тип „национално 
съревнование“ или по-скоро за нещо „типично нашенско“. 
Като цяло чешкото правителство (и самите чехи) не се 
интересуват от броя на нашите сдружения, а от това как 
функционира общността ни и какъв е приносът ѝ за 
обществото.

Има ли значение добрата комуникация между официалния 
български представител в Съвета, отделните български 
сдружения и организации и чешкото правителство за 
образа, който българското малцинство си изгражда в очите 
на чешкото общество?

Добрата комуникация е от първостепенно значение. 
Когато през 2011 г. бях избрана за представител в 
Съвета, установих, че взаимоотношенията между 
нашите сдружения и организации не са добри, 
липсваше разбирателство, и най-вече желание то да 
бъде постигнато. Събрах всички председатели, за да се 
запозная с тях и да заявя желанието си да служа еднакво 
на всички и без предразсъдъци. Исках те да разберат, 
че е важно да се поддържаме и да работим заедно, че аз 
не съм човекът, който трябва да поддържа добрия тон 
помежду им, тъй като задачата ми е друга – да служа на 
една обща кауза, че е важно – въпреки разногласията – да 
градим цялостен и единен образ пред чешкото общество. 
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За съжаление, и до днес тази моя представа остава 
ненапълно осъществена.

Ако трябва да направиш равносметка, кое би оценила като 
свой принос, като свой най-голям успех?

Не зная дали да го нарека най-голям успех, но може би 
системната ми работа, целяща по-сериозното присъствие 
на програмите за малцинствата в медиите. За това 
свидетелстват новите предавания в Чешкото национално 
радио и Чешката обществена телевизия.

Какво би пожелала на своите наследници на тази позиция 
и какво би ги посъветвала? С какви предизвикателства ще 
трябва да се справят и какви приоритети би следвало да си 
поставят?

Насоките са ясни: обективно информиране на чешкото 
общество за живота на българите в Чехия, отговорност 
към проблемите на нашите сънародници, и то не само 
на тези, които имат чешко гражданство или постоянно 
жителство. Вярно е, че точно те са основните представители 
на българското малцинство в Чехия, но от подкрепа се 
нуждаят и много други българи, пребиваващи в страната 
за по-дълъг или по-кратък период от време. Нужно е да се 
работи за популяризирането на традициите и културата 
на българите в Чехия, за образованието и просветата на 
младото поколение българи в Чехия.

Въпросите зададе Божана Нишева



145

Българското малцинство в Чехия – 
история, приоритети, политики 

Разговор с Георги Бечев, представител на българското 
малцинство в Съвета за националните малцинства при 
Министерския съвет на Чешката република

Георги, ти си роден и израснал в Чехия, но си силно свързан 
и с България. Завършил си специалност „Българистика“ 
във Философския факултет на Карловия университет, 
защитил си докторска дисертация по етнология на тема 
„Българската народна музика в интеретнически контекст“, 
активно участваш в живота на българската диаспора. 
Твоят оригинален бизнес проект „Балканова“  
(balkanova.eco) също е вдъхновен от българските народни 
занаяти. Връзката ти с България ли е причината от 2019 
г. да си представител на българското малцинство в Съвета 
за националните малцинствата при Министерския съвет 
на Чешката република? 

И аз бях изненадан, когато научих от един от 
представителите на българските сдружения в Чехия, че 
иска да предложи моята кандидатура – ако аз се съглася, 
разбира се – за представител на българското малцинство в 
Съвета. Издигането на нов представител стана необходимо, 
след като моята предшественичка, режисьорката Светлана 
Лазарова, реши да приключи мандата си. Не бях сигурен, 
че аз съм подходящият човек за тази позиция, но след като 
разбрах, че ще получа подкрепата и на други български 
сдружения, реших да се кандидатирам. Очакването ми 
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беше, че в рамките на няколко седмици ще бъда уведомен 
дали аз или някой от другите кандидати, също излъчени 
от страна на българските сдружения, е избран за член на 
Съвета. Измина обаче цяла година, и когато аз почти бях 
забравил за това, през юни 2019 г., получих имейл, в който 
ме информираха, че кандидатурата ми е одобрена. Както 
разбрах по-късно, огромното закъснение се дължеше 
предимно на един много прост факт – настоящото чешко 
правителство, което е на власт от 2018 г., има други 
приоритети. 

Но да се върна към твоя въпрос. Основната причина, 
благодарение на която в момента съм представител в 
Съвета, без съмнение е българската музика. Балканската, 
и в частност българската музика, са голямата ми страст. 
От години се занимавам с нея както теоретично, така и на 
практика. И още от студентските си години се стремя да 
представя това уникално и разнообразно наследство пред 
чешката публика – мисля, че то е повод за гордост пред 
целия свят и смятам, че тази толкова уникална и многолика 
музикална култура се дължи на етническото разнообразие, 
типично за Балканите. Двете неща са тясно свързани.

Какво всъщност представлява Съветът за малцинствата 
при Министерския съвет на ЧР, откога съществува и какви 
са неговите основни цели и задачи? 

Съветът съществува от 1991 г. Две години след Нежната 
революция, по време на завръщането ни в Европа, 
тогавашните власти, предполагам, са искали да покажат, че в 
демократичното общество освен мнението на мнозинството 
трябва да се чуват и малцинствените мнения, т.е. и гласът 
на националните малцинства. Още повече че по това 
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време Чехия (тогава все още Чехословакия) не е етнически 
монолитна. Подход, който по време на комунизма се 
неглижира, пренебрегва или направо ликвидира. 

Понастоящем Съветът за националните малцинства се 
състои от две части – „гражданска“ и „професионална“. 
Към момента в него има общо осемнадесет граждански 
представители на малцинствата: освен на българското, 
също така на немското, словашкото, полското, ромското, 
виетнамското, сръбското, гръцкото, хърватското, 
украинското, руското, белоруското, унгарското, 
русинското малцинство, както и на еврейската общност. 
По-многобройните малцинства, сред които са словаците, 
поляците или немците, имат по двама представители, а по-
малобройните или по-новите  – по един. Работата в тази 
част на Съвета е на доброволни начала. Представителите 
на държавната администрация (сред които са например 
заместник-министри, представител на президентската 
институция, омбудсманът и др.) съставляват неговата т.нар. 
„професионална“ част. Основните цели на Съвета са да 
разглежда въпроси, свързани с националните малцинства, 
да предлага решения, които след това да бъдат приложени 
в практиката и да получат реална форма. Именно поради 
това в Съвета участват и представители на изпълнителната 
власт. 

По принцип Съветът би трябвало да заседава от три до 
пет пъти годишно. Освен заседания, на които обикновено 
присъстват около 50 души, има и работни групи, които 
се сформират по различни конкретни въпроси – към 
момента те са две. Едната има за цел да предложи реални 
възможности за консервация на старите и запустели немски 
гробища в т.нар. Судетска област. Другата пък работи по 
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проект за подобряване на качеството на предаванията 
в Чешкото национално радио и Чешката обществена 
телевизия, посветени на малцинствата. 

Откога и защо българите в Чехия имат свой представител 
в този Съвет? 

Българите имат свой представител в Съвета от 2001 г. 
Причината е, че тогава българското малцинство е 
официално признато от чешката държава, поради което то 
получава правото да излъчи свой представител в Съвета. 
Официално признатите малцинства могат да предложат 
свои представители не само за Съвета, но и за други 
комисии към държавните институции, занимаващи се с 
малцинствените въпроси: към различни министерства, 
както и към общинските съвети, или в областите и 
градовете, в които има голямо етническо разнообразие – 
например в Северна Чехия, Североизточна Моравия, Прага 
и др. В тези комисии също има представители на местните 
български общности. 

С какво по-конкретно е свързана дейността ти като 
представител на българското малцинство?

Официално представителят на всяко малцинство има 
едно основно задължение. Той трябва да изготви годишен 
отчет за дейността на сдруженията (в конкретния 
случай българските), както и да представи в обобщен 
вид информация за актуалното състояние и реалните 
проблеми на своето малцинство. Впоследствие този отчет 
става част от ежегодния официален Доклад за ситуацията 
на малцинствата в Чешката република, изготвян 
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от Министерския съвет. Предполага се също така, че 
представителите на малцинствата вземат активно участие 
в дейността на Съвета. Иначе казано, всеки сам определя 
колко време ще отдели на работата си за Съвета, имайки 
предвид и факта, че става дума за доброволна дейност.

Какви са основните приоритети и цели, които си поставяш 
във връзка с работата си в Съвета?

За мен лично голямо предизвикателство е фактът, че ролята 
ми в Съвета е свързана с това да говоря не само от свое име, 
но и от името на цялото българско малцинство. Налага се 
например да се съобразявам с това, че понякога личните 
ми виждания не съвпадат с мнението, преобладаващо в 
българската диаспора (в лицето на отделните български 
сдружения). Опитвам се да се запозная с възгледите на 
всички участници в дискусията, макар невинаги да съм 
съгласен с тях. Не твърдя, че успявам, но се опитвам. 
Доколко обаче се справям с тази нелека задача – въпреки 
че в сравнение с другите малцинства българската диаспора 
не е многобройна, тя е много многолика и разногласна, – 
трябва да кажат другите. 

Относно приоритетите ми. Мисля, че в тези времена, 
в които до голяма степен владее популизмът и 
неговите „лесни решения“, е много важно да се изтъква 
положителната роля на разнообразието в обществото, 
а в нашия конкретен случай – положителният принос 
на малцинствата за мнозинството. Има и редица други 
проблеми, с които би било добре да се запознаят чешките 
власти. Това е например въпросът за множеството 
българи, които през последните години пристигат в Чехия, 
подмамени от съмнителни агенции за работа в чужбина и 
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принудени да работят при ужасяващи условия в разрив с 
чешкото законодателство. Смятам, че наяве ще излязат и 
доста други проблеми, след като отмине пандемията, или 
поне нейната най-лоша фаза. 

Преди около година имаше спор, свързан с участието 
на правителствения представител по въпросите на 
човешките права в управлението на Съвета. Какви бяха 
причините за него и как завърши той?

Да, правителственият представител в нашия Съвет е  
г-жа Хелена Валкова. Всъщност тя е и изпълнителен 
председател на Съвета ни, тъй като министър-председателят 
на ЧР Андрей Бабиш, макар и негов председател, не 
присъства на заседанията му. В началото на 2020 г. 
историкът Петър Блажек откри архивна информация, че в 
края на седемдесетте години г-жа Валкова, като юрист към 
прокуратурата, пише текстове за предимствата на Ochranný 
dohled – правен инструмент, използван от репресивните 
органи на комунистическата диктатура като предпазна 
мярка срещу дисидентите. Освен от нея този документ 
е подписан и от някогашния прокурор Йозеф Урвалек, 
свързан с комунистическия терор през петдесетте години, 
деен участник в организирането на т.нар. „скалъпени 
съдебни процеси“, завършили със смъртни присъди, сред 
които е и процесът срещу Милада Хоракова (1901–1950).

След като тази информация излезе наяве, г-жа Валкова 
отрече да е запозната с посочения казус, както и с начините, 
по които чехословашката милиция е използвала въпросния 
документ срещу „враговете на социализма“. Във връзка с 
това написах текст, призоваващ г-жа Валкова да обмисли 
оставката си като изпълнителен председател на нашия 
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Съвет, при което бях подкрепен и от други членове на 
Съвета. Това обаче така и не се случи.

Как може представителят на българското малцинство 
в Съвета за националните малцинства да допринесе 
за добрия имидж на българите и България в чешкото 
общество?

Мисля, че е добре, както вече казах, да се изтъкват добрите 
примери и приносът на малцинството за мнозинството. 
Има един прекрасен пример от миналата година, който 
според мен допринесе значително за положителния 
имидж на българите в Чехия. Става дума за Александър 
Лазаров (по стечение на обстоятелствата той е син на 
моята предшественичка в Съвета – Светлана Лазарова) и 
за неговите колеги от Техническия университет в Прага. 
През пролетта на 2020 г., в ситуацията на силен недостиг на 
лични предпазни средства в цяла Европа, те за много кратко 
време създадоха проект за 3D печат на респираторни маски, 
които след това бяха разпространени в лечебните заведения 
из цяла Чехия. Случаят получи широк медиен отзвук, 
включително и в националните медии. 

Важна ли е за представителя на българското малцинство 
добрата комуникация с българите, живеещи в Чехия, с 
ръководствата на българските сдружения и организации, с 
институциите, представляващи България? 

Да, за мен тя е доста важна. Представителите на българските 
сдружения са основните ми партньори, тяхното мнение и 
нагласите на българите, членуващи в техните организации, 
с които те периодично ме запознават, са определящи за 
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работата ми. Разбира се, към мен може да се обърне и 
всеки друг българин, живеещ в Чехия, но най-голяма 
част от комуникацията ми се осъществява именно чрез 
представителите на сдруженията. Освен това поддържам 
връзка и с българското посолство в Прага. 

В България неотдавна имаше парламентарни избори, 
през същия период започна и преброяване на населението 
в Чешката република. Как тези две важни събития се 
отнасят към ангажиментите ти в Съвета?

Възможно е на следващото заседание на Съвета да бъда 
помолен да направя коментар относно изборните резултати 
в България, макар че това не е особено вероятно, тъй 
като понастоящем в Съвета се акцентира предимно 
върху проблемите на малцинствата на територията на ЧР. 
Например през септември миналата година мнозинството 
в Съвета отхвърли предложението на представителката на 
белоруското малцинство, г-жа Алена Коваржова, от наше 
име да бъде изразен протест срещу събитията в Беларус. 
По мое лично мнение обаче е добре да гледаме на нещата от 
по-широка перспектива и да имаме предвид, че вътрешната 
политика във всяка отделна страна би могла да рефлектира 
силно и непосредствено и върху ситуацията на всяко 
едно от националните малцинства в ЧР. Надявам се, че 
след парламентарните избори в Чехия през октомври тази 
година ще дочакаме промени и в нагласите на Съвета. 

А сега към преброяването. В Чехия то се провежда 
през десет години. Между другото, служи и като точен 
инструмент при съставянето на етническата карта на Чехия. 
Участието на чешките граждани в него е задължително, 
като тази година за пръв път то се проведе и онлайн. Освен 
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всички останали въпроси, във формуляра, разбира се, има 
и въпрос, отнасящ се до националността. Попълването 
на това поле не е задължително, но е желателно, особено 
като се има предвид, че (отново за пръв път) всеки може 
да посочи не една, а две националности. Според мен това 
е изключително важно и е решение за проблема на много 
хора в Чехия, които по този начин може да се определят 
например като чехи, но и като българи. Това се отнася 
особено силно до родените от смесени бракове (какъвто 
е и моят случай) – възможността да декларираш две 
националности доста улеснява избора, който досега беше 
значително по-труден... Моята работа във връзка с това 
беше да разпространя информацията за тази възможност и 
да подчертая колко е важна тя за българското малцинство 
в Чехия. Броят на заявилите българска националност може 
да влияе например върху размера на средствата, отделяни 
от държавния, областните или общинските бюджети за 
дейностите, свързани с етническите малцинства. 

Как си представяш работата на Съвета в бъдеще? Има ли 
например нещо, което може и трябва да се промени? 

Както вече споменах, надявам се начинът на работа в 
Съвета да се промени най-късно след изборите тази година, 
след сформирането на ново правителство, което ще доведе 
и до смяна на правителствените представители в нашия 
Съвет. Това до неотдавна звучеше нереално, но в момента 
съм обнадежден, че промяната е възможна и че наесен тя 
ще стане факт. Надявам се новият председател на Съвета да 
е авторитетен човек, зад когото да могат да застанат всички 
онези, които в момента имат своите доводи да не го правят. 
Човек, който ще допринесе за това в Съвета на дневен ред 
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да се върнат темите и въпросите, които в момента сякаш се 
пренебрегват целенасочено.

Според теб кои са най-важните въпроси и задачи, 
свързани със защитата на правата на малцинствата, 
с междукултурното разбирателство, многоезичието и 
мултикултурността, не само в Чехия или в България, но и в 
Европа? 

Мисля, че е много важно да се полагат постоянни усилия 
за поддържането на комуникацията между мнозинството 
и малцинството. Мисля, че е добре непрестанно – и 
това също го смятам за едно от своите задължения – да 
запознаваме мнозинството с живота на малцинствата и да 
подчертаваме пред него ползите, които му носи етническото 
разнообразие. Много важно е да не оставаме безразлични 
към речта на омразата и ксенофобията – особено ако тя се 
практикува от политиците. Трябва да бъде казано ясно, че 
това не е нормално. И тази позиция трябва да се отстоява 
всекидневно. Знаем каква е цената на безразличието, която 
платихме през XX век и нашата задача е да предотвратим 
възможността това да се повтори и днес. 

Мисля, че етническото разнообразие на територията на 
една държава е една доста добра естествена преграда 
срещу национализма и ксенофобията. Моето семейство 
е от Родопите, където едни до други живеят българи, 
турци, помаци, арменци... Макар не всичко да е идеално, 
родопчани много добре знаят, че проявите на омраза срещу 
друг етнос или друга религия биха могли да се окажат 
фатални за местната общност. Мисля, че по подобен начин 
трябва да обясняваме и на хората, живеещи на територии, 
които от етническа гледна точка са по-монолитни, че няма 
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нищо лошо в етническото разнообразие, и че напротив 
– то дори може да окаже положително влияние върху 
развитието на цялото общество. Всички сме комшии... 

Въпросите зададе Божана Нишева
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