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  ТЕКСТ: Мария Паунова  СНИМКИ: архив на „Роден глас“

Преклонението пред делото на първоучителите 
започва през Средновековието, веднага след 

канонизирането им за светци. И докато в Бъл-
гария, поради робствoто, до ХIХ век виж-

даме образите им преди всичко в живо-
писта, по икони, стенописи и гравюри, 

в Западна Европа от ХIV в. насам се 
появяват скулптури, паметници и мо-
нументални комплекси.

Първият паметник на равноа-
постолите в България е от 1883 г. 

и се намира в двора на бившето 
Казанлъшко педагогическо учи-
лище „Св. Кирил и Методий“ 
(днес гимназия). Скулптура-
та е изваяна от учителя Иван 

Топалов, отлята е от бронз 
в Държавната военна фабрика 

и в Механо-техническото училище 
в града. Материалът за паметника 
е събран от учениците и гражданите.

Българите в Чехия нямат нужда да 
търсят място, където да се преклонят 
пред паметта на братята. С напред-
ващите разкопки археолозите са 
все по-уверени в уникалността на 
духовния център, който се е нами-
рал на мястото на днешното село 
Микулчице, където е живял и – по 

всяка вероятност – приключил 
житейския си път Св. Методий. 
През 80-те години на миналия 
век председателят на Българ-

ския клуб в Бърно Христо 
Ковачев прокарва идеята за 
поставяне на това място на 
негова паметна плоча. Съ-
действат му представители 
на интелектуралния елит 
на Бърно. Паметната плоча 
е излята в заводите в Блан-

ско, а текстът на чешки, бъл-
гарски и старославянски език 
е подготвен с помощта на 
Философския факултет. През 

1982 г. паметникът е открит 
и с това е поставена традицията 

на срещите в Микулчице, в кои-
то в началото участват българите 

ЧИКАГО, ЛИСАБОН, ЕЛВАНГЕН (ГЕРМАНИЯ), ОХРИД, ЗАЛАВАР (УНГАРИЯ) И – ОТ МАЙ 2007 Г. 
– ОДЕСА. ТОВА СА САМО НЯКОИ ОТ ГРАДОВЕТЕ, В КОИТО БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ СА ИЗ-

ДИГНАЛИ ПАМЕТНИК НА БРАТЯТА КИРИЛ И МЕТОДИЙ. ЕДВА ЛИ Е СЛУЧАЙНО, ЧЕ ОБИЧТА 
И УВАЖЕНИЕТО КЪМ БЪЛГАРИЯ Е СЪСРЕДОТОЧЕНА ИМЕННО В ТЕХНИТЕ ОБРАЗИ. ЗАЩО-

ТО ЗА НАС, ПРЪСНАТИТЕ ПО СВЕТА, ВАЖИ С ДВОЙНА СИЛА ВЪПРОСЪТ: КАКВА ОБИЧ 
МОЖЕ ДА ИМА БЕЗ ЗНАНИЕ И КАКВО ЗНАНИЕ – БЕЗ СЛОВО И ПИСМЕНОСТ?

1 – Паметникът, подготвян от скулптора 

Емил Венков

2 – Страница от архива на клуба в Бър-

но. Откриването през 1982 г.

И не ще забравим! 

от Чехия и Словакия, а след 2000 г. 
и българи от цяла Европа. На послед-
ния събор през май се роди идеята на 
мястото на паметната плоча да бъде 
поставен паметник.

С идеята се зае Българската култур-
но-просветна организация. Скулпто-
рът Емил Венков започна работа над 
проекта. Бяха предприети редица 
мерки за уреждане на формалности-
те около инсталирането на паметни-
ка. За разрешение той да бъде поста-
вен до Археологическия музей и до 
разкопките, бяха отправени писма 
до управителя на Южноморавската 
област, кмета на с. Микулчице и ди-
ректора на музея. Патронаж над на-
чинанието пое вицепрезидентът на 
Р България Ангел Марин. Беше орга-
низирана сбирка и открити сметки за 
набиране на средства в крони и евро, 
които ще намерите на четвърта ко-
рица на списанието. Инициативата 
беше разгласена сред всички общно-
сти на българите в Европа.

Откриването на паметника е пла-
нирано за 11 или 24 май 2009 г. По-
канени са всички, които желаят да 
дойдат, защото ние, българите, умеем 
от все сърце да се радваме на нови 
познанства и приятели. Вярваме, че 
споменът за Светите братя ще допри-
несе за нови срещи между нас, пръс-
натите по света, където ще си при-
помняме кои сме и ще продължаваме 
да научаваме повече един за друг.

А това не е никак малко! 
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