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Десет години български паметник в Микулчице

На 25 май, повече от петстотин българи от цяла Чехия, Австрия и Германия се
събраха в историческото славянско селище в Южна Моравия, за да вземат
участие в Традиционния събор, да отпразнуват заедно Деня на словото и
буквите, и да се поклонят пред паметника на техните създатели, светите братя
Кирил и Методий. Тази година събитието премина под знака на значим юбилей –
10 години от официалното му откриване.

Сигурно има и такива, които ще си кажат: „Какво пък толкова има в това Микулчице, та
всяка година изминавате стотици километри, преодолявайки задръстванията по
станалата вече нарицателна магистрала?“. Отговорите, разбира се, могат да са няколко
– малкото живописно селище е много красиво, природата е очарователна, навсякъде
царят тишина и спокойствие, щастливо 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, което, изпълнено с мистика и с шепота от стъпките
на Славянските първоучители, ни притегля като магнит.
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Тук българите се събират вече 50 години, първоначално, организирайки се спонтанно.
По-късно цялата организация поема тогавашната Българска културно-просветна
организация, обхващаща клубове на територията на Чехия и Словакия.

Трудно могат да се изброят правителствените делегации, начело с няколко
вицепрезиденти, посетили Микулчице и поклонили се пред паметната плоча, поставена
от Бърненския културно-просветен клуб през 1982 г., а от 2009 г. – и пред паметника на
Светите братя.

Монументалната, висока 3,65 м статуя, е дело на българския скулптор Емил Венков,
живял и творил в
Словакия. Реализацията на
грандиозната идея става възможна благодарение на дарителските жестове на
Българската културно-просветна организация и българите в Чехия, както
и на щедрата финансова подкрепа на
българската държава. Днес, традицията на Съборите пред паметника на
Славянските просветители продължава Асоциацията на българските
сдружения в ЧР, законен наследник
на БКПО, чието ръководство не само
поема на плещите се тежката организация и координация на всичко, но и
ежегодно подготвя проект, благодарение, на който Чешкото министерство на културата
финансово подкрепя нашата инициатива.
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