
П ълното название на ареала 
край с. Микулчице е „Сла-

вянско укрепление в Микулчице“. 
Историята му като паметник на 
културата е къса. Първите разкопки 
започват в средата на 50-те години 
на миналия век. През 1960 г. е от-
крита първата постоянна експози-
ция в импровизирано здание, а през 
1962 г. мястото е провъзгласено за 
национален паметник на култура-
та. Археолозите предполагат, че тук 
е бил духовният център на Велика 
Моравия, в който е живял и приклю-
чил живота си Св. Методий. Досега 
са проучени само 10% от терена, но 
и те са били достатъчни, за да бъде 
през есента на 2007 г. подадена мол-
ба за включването му в списъка на 
паметниците на ЮНЕСКО.

Идеята за издигане на паметник 
на Светите братя в Микулчице се 
роди спонтанно по време на вто-
рия събор на българите в Европа 
на 10.05.2008 г. Не беше единствена. 
Предвид предположенията, че тук 
е приключил житейския си път Св. 
Методий, някои смятаха за обосно-
вано да се издигне паметник само на 
по-големия брат и да се покланяме 
пред него така, както пред гроба на 
Св. Кирил в Рим. Други гласове на-
стояваха за издигането на параклис. 
Постепенно надделя вариантът за 
паметник на двамата братя. Патро-
наж над инициативата пое присъст-
ващият на събора вицепрезидент 
на България Ангел Марин. Идеята 
се оформяше постепенно, но целта 
беше ясна от самото начало: Микул-
чице да се превърне в третия център 

за поклонение след общонародното 
честване в България и поклонение-
то пред гроба на Св. Кирил в Рим.

Така стана, че поканата към из-
вестния български скулптор Емил 
Венков (пишем за него в списани-
ето, бр.4/2008), да участва във вто-
рото поклонение в Микулчице на 
24 май, имаше подтекст. Той отклик-
на и пристигна. Хареса и мястото 
и идеята да бъде автор на паметник 
на Светите братя, поръчан от бъл-
гарската общност. Каза, че е напра-
вил няколко техни скулптури, но за 
първи път ще работи по поръчка на 
българи. За срока, който му поста-
вихме като условие – една година – 
отсече направо, че е непосилен. Но 
обеща да направи всичко, което е по 
силите му и обеща да бъде готов.

Разбира се, че имаше забележки 
относно избора на Емил Венков за 
автор на скулпторната компози-
ция. Въпросът беше защо не е бил 
обявен конкурс, на който да бъде 
избран най-добрия проект. Дали 
обаче някой се замисли кой ще пла-
ти неодобрените проекти? Или кой 
ще оценява предложените проекти? 
И не на последно място колко време 
щеше да отнеме цялата процедура? 
Едва ли. По-лесно е да кажеш нещо, 
отколкото да го обмислиш преди 
това.

Както казах, Емил Венков се зае 
с творческия проект и то веднага. 
За нас остана далеч по-неприятната 
част – получаването на необходи-
мите разрешителни. Установихме, 
че никак не са малко и със Сашо 
Белков, в качеството му на предста-

как мислите? дали е възможно да събудим интеРеса на бълГа-
Рите, живеещи в чехия и как да стане това? и защо сме толкова 
скептични към обявеното събиРане на даРения за паметника 
на св. св. киРил и методий в микулчице? дали защото идеята 
пРоизлиза от най-стаРото и одумвано бълГаРско дРужество 
в чехия? и има ли значение това? може би тРябва да Разкажем 
цялата истоРия отначало – като на тома невеРни.

Трябва 
да успеем!

През 1982 г. тук бе поставена паметна плоча, 
пред която...

... полагаме венци,

организираме малки литийни шествия,

участваме в тържествени литургии...

и се редим на безкрайна опашка за скарата на човека 
в средата – Божидар Баиров.

С учениците и учителите от българското училище 
в Прага развяваме българското знаме,
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вител на българското малцинство 
в Комисията към правителството, 
започнахме да действаме.

Паралелно повдигнахме въпроса 
и за финансирането на паметника – 
сумата възлизаше на 2 500 000 кро-
ни плюс разходите по официалното 
откриване. На 6 ноември 2008 г. се 
проведе заседание на Управителния 
съвет на Българския културно-про-
светен клуб в Прага, на което Антон 
Стамболийски формулира четири-
те пътища за събиране на средства: 
лични дарения, спонсорство от фир-
ми, дотации от чешката и българска-
та държава и финансова подкрепа от 
отделните клубове и организации. 
На следващия ден, 7 ноември, засе-
даваше Съветът на председателите 
на Българската културно-просветна 
организация в Чешката република, 
а на третия ден се състоя среща на 
българските сдружения в Чехия. Ху-
бавото е, че никой не постави под 
въпрос самото създаване на памет-
ника. Както каза Петър Тошев от 
ДАБЧ, ареалът в Микулчице „вече 
е спечелил слава на поклонническо 
място и се нуждае от подходящ па-
метник.“ Ето защо се разискваше 
единствено необходимостта от про-
зрачност и беше избрана тричленна 
комисия, която да следи за изразход-
ването на средствата. В комисията 
бяха включени заместник-предсе-
дателят на Българския клуб в Прага 
Петър Попов, председателят на клуба 
в Пилзен Татяна Мандикова и пред-
седателят на клуба в Кладно Михаил 
Андреев. За финансов гарант беше 
определен Пражкият клуб.

Междувременно, на 11 октомври 
2008 г., Емил Венков предаде статуя-
та на леярите – баща и син Хоракови 
и техния зет – за отливане от бронз. 
Те безмилостно (от моя гледна точ-
ка) разрязаха внушителната творба 
на парчета, хвърлиха ги в пикапа си 
и ги откараха в град Хорни Кална, 
където живеят и работят. В края на 
февруари тази година Емил Венков 
ги посети. Заедно изясниха подроб-
ностите и коригираха някои детайли 
във формата. Оттук нататък всичко, 
свързано със самата скулпторна ком-
позиция, остава в ръцете на леярите. 
Техен е и ангажиментът да направят 
постамента, както и да монтират 
паметника на мястото му. В края на 
януари фондация „Тангра“ ни изпра-
ти и текстът за паметника, който ще 

следим танците им...

Срещат се стари приятели,

и далечни приятели,

Посрещаме височайши официални гости с хляб и сол,

В Микулчице се срещнаха вицепрезидентът на Бълга-
рия Ангел Марин и управителят на Южноморавската 
област Станислав Юранек,

и организираме безкрайни хора.

нови приятели

които създават още приятелства с българи от целия 
континент.

а те отдават почит пред паметта на безсмъртните 
братя.

председателят на българския парламент Георги Пи-
рински с посланика на България в Словакия Огнян 
Гърков и посланика на България в Чехия Здравко 
Попов,

председателят на българския парламент Георги 
Пирински с посланика на България в Чехия Здравко 
Попов и главата на православната църква в Чехия 
владика Крищоф.

Тук ние винаги стоим на пост.
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бъде изписан върху постамента на 
старославянски език. Съгласно дого-
вора, крайният срок, в който памет-
никът трябва да е готов, е 15 май.

На 20 януари в Микулчице бе 
обсъдено издаването на последно-
то от необходимите разрешителни. 
На свиканата работна среща при-
състваха представители на Инсти-
тута по охрана на паметниците на 
културата в Прага и Отдела за па-
метниците на културата в Бърно, 
кметът на Микулчице Йозеф Хеле-
шиц, директорката на музея в Хо-
донин, към който спада ареалът, 
директорът на ареала Франтишек 
Синек и аз – като представител на 
организацията. След решението 
на комисията, Строителният отдел 
в Ходонин също даде съгласието си. 
Комисията определи три възможни 
места за поставяне на паметника 
и предостави на архитекта на аре-
ала да избере най-подходящото. 
Беше решено, че паметната плоча, 
поставена от българите през 1982 
г. ще бъде запазена самостоятелно 
и ще остане на мястото си.

Откриването на паметника 
е предвидено за 23 май, по време на 

третия събор на българите в Евро-
па. Официален гост ще бъде него-
вият патрон – вицепрезидентът на 
България Ангел Марин. Точната 
програма на събора, както и други-
те официални гости и делегати ще 

бъдат уточнени със съдействието 
на Държавната агенция на българи-
те в чужбина. Броят на участниците 
в събора нараства с всяка година 
и очакваме, че през тази ще над-
хвърли 1000 души. 

От май 2009 година, живот и здраве, ще стоим 
на пост пред паметника на Първоучителите.

Всеки, дарил за него над 1000 крони, ще запази 
за спомен свидетелство за извършеното 
дело.

Скъпи читатели, сънародници,

Не само обществени сгради, но и редица събития, и не само 
в нашата страна, но по целия свят, са били финансирани с т.
нар. „народни средства“. Хората са давали, за да се защитят 

от опасност или да подкрепят някое общополезно начинание. 
Нашите първи читалища, училища и черкви, нашият университет 

„Св. Климент Охридски“ в София – всичко това е било пряко или 
непряко заплатено с парите на обикновените хора.

Паметникът е почти готов. С Божия помощ на 23 май 2009 г. ще 
бъде открит. След това събитието ще отмине. Всяка година ще се 

покланяме пред него и ще знаете, че не сте помогнали. Няма ли да 
съжалявате? Не забравяйте, че тогава ще бъде късно!
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ДАРИТЕЛИ
Ангел Марин, вицепрезидент на България 1 000 евро
Здравко Попов, посланик на Р България в Чешката република 5 000 крони
Боян Панчев, директор на Българския културен институт в Прага 2 000 крони
Антон Стамболийски, председател на СБЕ и БКПО 10 000 крони

Прага
Сем. Карабиберови – дядо, син и внук 20 000 крони
Сем. Ефка и Иван Биденко 6 000 крони
Алфредо Димитров 4 000 крони
Димитър Христов 5 000 крони
Петър Попов 4 000 крони
Сем. Веселинови 2 000 крони
Стоян Радуков 2 000 крони
Агнес Шестакова 1 000 крони
Алексей Божинов 1 000 крони
Борис Милев 1 000 крони
Димитър Бакалов 1 000 крони
Ели Мандажиева 1 000 крони
Иван Тошев 1 000 крони
Йордан Балуров 1 000 крони
Лъчезар Йосифов 1 500 крони
Мария Манолова Мотейлова 1 000 крони
Общо, вкл. по-малките суми: 105 000 крони

Острава
Йордан Йорданов 15 000 крони
Валентин Апостолов 10 000 крони
Таня Апостолова 3 000 крони
Владимир Стефанов 1 000 крони
Сем. Борислав и Дагмар Василеви 1 000 крони
Станислав Руцки 1 000 крони
Сем. Стефанови 1 000 крони
Инж. Владимир Стефанов 1 000 крони
Давид и Ленка Хлубкови 1 000 крони
Общо до 5 март, вкл. дарилите по-дребни суми: 103 250 крони

Бърно
Виолета Колевова 3 000 крони
Милчо Милков със семейството си 2 000 крони
А. И. Белков 1 000 крони
Кирил Кръстев 1 000 крони
Виктория Нова 1 000 крони
Надежда Хейаткова 1 000 крони
Георги Жилев 1 000 крони
Христо Ковачев 1 000 крони
Общо до 5 март, вкл. дарилите по-дребни суми: 16 000 крони

Пилзен
Георги Славов 3 950 крони
Иван Малинов 1 000 крони 
Пламен Прокопиев 1 000 крони 
Татяна Мандикова 1 000 крони
Общо, вкл. по-малките суми: 10 000 крони

Мост
Общо: 1 000 крони

Кладно
Общо: 6 250 крони

Млада Болеслав
Общо: 101 600 крони

К акто каза Петър Тошев от 
ДАБЧ: „паметници на братята 

Кирил и Методий има, но не доста-
тъчно.“ Предполагам, че никой от 
вас няма да отрече тази истина, нито 

дълбокото значение на делото им 
и все пак събирането на средствата 
върви вяло. По обявените сметки 
до момента са пристигнали 500 евро 
и 1000 крони (информацията е от 

10 февруари 2009 г.). На тази стра-
ница поместваме списък на дарили-
те над 1000 крони, които получават 
и Свидетелство за дарение (публи-
кувано в бр. 6/2008 на списанието).
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