
С кулпторната композиция тежи 
над един тон. С предаването 

й за отливане, работата по нея далеч 
не е приключила. След транспор-
тирането й, предстои изработка на 
матриците и нанасяне на корекции, 
в които отново ще участва Емил. 
А присъствието му при самото от-
ливане е задължително.

Леярите бяха трима: баща и син 
Хоракови и техният зет. Пристиг-
наха чак от Крконошите – от Хор-
ни Кална, Хостинне. Попитах Емил 
дали няма добри майстори, които да 
живеят по-близо. „Не – отсече Емил 
– тези са най-добрите. По прециз-

ност работата им се приближава до 
уменията на най-добрите в Европа – 
италианците.“

Леярите наистина се справиха 
сръчно, бързо и с лекота. Онова, ко-
ето ме накара да онемея от удивле-
ние, беше хладнокръвието, с което 
извадиха един електрически трион 
и започнаха да режат на парчета им-
позантната творба на Емил. „А как 
да я пренесат?“ – изгледа ме в отго-
вор на възмущението ми той и аз си 
замълчах.

 „Първият етап приключи – про-
дължи Емил – и си признавам, че 
ми олекна. Това си бяха пет месеца 
работа. Но през май, в Микулчице, 
обещах, че до една година статуята 
ще бъде готова и правя всичко въз-
можно, за да си удържа на думата. 
Сега вече съм сигурен, че ще успея. 
Хоракови са хора, на които може да 
се разчита. В навечерието на 23 май 
2009 г. статуята ще бъде в ареала.“

С предаването на статуята започ-
на втория етап – отливането – и за-
едно с него, получаването на необ-
ходимите разрешителни. За целта 
имахме нужда от снимка на статуя-
та и архитектурен проект. С цялата 
документация заминах за Бърно, 
където задачите ми бяха две. Пър-
во исках да се видя с Христо Кова-
чев – инициаторът за поставянето 
на паметната плоча в Микулчице 

през 1982 г. – и лично да му разкажа 
за продължението на неговото дело. 
Уви, на гарата в Бърно ме чакаше 
само Сашо Белков, който ми каза, че 
Христо Ковачев не се чувства добре 
и обеща при първа възможност да 
му разкаже всичко. Двамата преми-
нахме към втората задача – предадох 
му документите, които той, в качест-
вото си на представител на българ-
ското малцинство в Комисията за 
малцинствата към чешкото прави-
телство, ще предаде на съответните 
институции.

Междувременно разпратихме 
писма и до всички институции 
в България и Чехия, които биха мог-
ли финансово да подкрепят проекта: 
Президентството на България, На-
родното събрание, Министерския 
съвет, Вицепремиера по въпросите 
за ЕС, Държавната агенция за бълга-
рите в чужбина, Министерството на 
външните работи и Министерство-
то на културата, както и до медиите.

Вярваме, че ще получим финан-
сова подкрепа и от нашите съна-
родници. Нека си припомним как 
с народни дарения са построени 
университета „Св. Климент Охрид-
ски“, редица читалища и църкви. 
Да се подкрепи такава идея е акт на 
патриотизъм, любов към Родината 
и признание към Първоучителите, 
които са ни дали четмо и писмо. 

събитието си беше важно: на 
11 октомвРи, статуята на све-
тите бРатя киРил и методий, 
която от пРолетта на 2009 Г. ще 
кРаси аРхеолоГическия аРеал 
в микулчице, беше пРедаде-
на на леяРите за отливане от 
бРонз. скулптоРът емил вен-
ков и леяРите задРужно наРя-
заха на паРчета статуята на 
двамата титани, натоваРиха 
я в малко, поостаРяло бус-
че, подписаха документите, 
стиснаха си Ръцете и се Разде-
лиха по живо, по здРаво.

Първият етап е вече история
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