
В   търсене на подкрепа за вели-
кото дело, заминахме заедно 

с  председателя на Българската ор-
ганизация Антон Стамболийски за 
България и  за първи път се чувст-
вахме неуверени. Времето напредва, 
денят на откриването наближава, 
а  събраните средства не стигат до 
никъде. След окончателните до-
говаряния със скулптора, леярите 
и  строителите, общите разходи по 
изграждането на паметника стигна-
ха колосалната за нас сума от 3 ми-
лиона крони.

Най-напред посетихме патрона 
на събитието – вицепрезидента на 
България Ангел Марин. Бяхме ин-
формирани за желанието му да на-
прави лично дарение за паметника 
и все пак, жестът, с който за пореден 
път изрази подкрепата си, ни зарад-
ва. На място му написахме дарител-
ско свидетелство и разговорът беше 
приятелски и сърдечен – така, както 
са преминавали всичките ни срещи 
с него досега. Разделихме се с поже-
лания всичко да върви добре и да се 
видим за трети път в Прага и в Ми-
кулчице, по време на голямото съ-
битие.

Големи надежди възлагахме и  на 
срещата с  Председателя на Народ-
ното събрание на България Георги 
Пирински. И  също не останахме 

разочаровани. Бяхме посрещнати 
делово, но сърдечно и  с  разбиране. 
Георги Пирински ни разказа в  как-
ви насоки е действал, за да получим 
финансова подкрепа от българската 
държава. По време на самата среща 
пристигна и писмото от министъра 
на финансите Пламен Орешарски. 
В него той заявява, че напълно спо-
деля чудесната идея и се интересува 
каква е събраната сума, за да отпус-
не от държавния бюджет липсващи-
те средства. Георги Пирински обеща 
да се свърже и със Светия Синод на 
България, за да бъде уточнено кой 
негов представител ще пристигне 
в  Микулчице да освети паметника. 
За планираната „кръгла маса“ Ге-
орги Пирински предложи да наба-
ви нашумялата книга „Българската 
писменост – европейски феномен“. 
Йордан Янев, заместник-председа-
тел на Държавната агенция за бълга-
рите в чужбина обеща да подсигури 
необходимите бройки за симпози-
ума. В заключение, Георги Пирински 
помоли да подготвим писмо за това 
каква сума е  събрана и  колко още 

е  необходимо, за да 
получим отговор за 
размера на сумата, 
която ще получим от 
българската държа-
ва преди връщането 

ни в Прага.
Излязохме от сградата на Народ-

ното събрание като зашеметени. Не 
очаквахме събитията да се развият 
чак толкова добре! Нямахме обаче 
време да се порадваме, защото ни 
чакаше друга, също важна среща 
в  Народната библиотека „Св. Св. 
Кирил и Методий“. Там ни посрещ-
наха директорът на библиотеката, 
проф. Боряна Христова, преподава-
телят във Великотърновския уни-
верситет „Св. Св. Кирил и Методий“ 
доц. Пламен Павлов и  директорът 
на фондация „Тангра“ Петко Колев. 
С  тях обсъдихме организирането 
на „кръгла маса“, която да се състои 
в Прага, един ден преди откриване-
то на паметника. Темата: „Животът 
и  делото на Св. Св. Кирил и  Мето-

дий“. Проф. Христова и доц. Павлов 
приеха поканата да водят „кръглата 
маса“. Фондация „Тангра“ обеща су-
венири.

По време на разговора стигнахме 
до заключението, че е  добре да от-
крием и  изложба, но кой би могъл 
да я осигури? Народната библиотека 
разполага само с  много ценни ори-
гинали, които не могат да се излагат 
в  незащитени зали. Не намерихме 
отговор. На излизане от библиоте-
ката срещнахме Илия Пехливанов, 
главен редактор на вестник „За 
буквите“. Пламен Павлов едва не го 
разцелува – ето кой ще осигури из-
ложбата! Илия Пехливанов веднага 
прие, но каза, че е добре да се обър-
нем и към проф. Стоян Денчев, из-
дател на вестника и ректор на СВУ-
БИТ. Направихме го и  той ни каза, 
че разполагат с подходяща изложба, 
която в  момента е  в  Париж. Освен 
това имат богата колекция от мате-
риали за Кирил и  Методий, които 
ще бъдат много добро допълнение 
към разговорите на „кръглата маса“.

Следващите ни „спирки“ бяха 
Велико Търново и  Раднево. Проф. 
Пламен Легкоступ, ректор на ВТУ 
„Св. Св. Кирил и  Методий“, изяви 
желание да помогне и  с  финансови 
средства. Обсъдихме възможно по-
братимяване между университетите 
във Велико Търново и Оломоуц, ко-
ето може да бъде последвано от по-
братимяването на двата града.

В Раднево посетихме фолклорния 
ансамбъл „Гергьовден“, който пока-
нихме да участва в събора, по време 
на който ще се открие паметника на 
Светите братя. В програмата си рад-
невци ще включат и  посещение на 
регионалния Български клуб в  Ос-
трава и  участие във фолклорния 
фестивал на малцинствата „Прага – 
сърцето на народите“.

Върнахме се в  Прага с  ясната 
представа, че вече нищо не може да 
попречи паметника на Солунските 
братя да бъде открит тържествено 
в събота, на 23 май. Дано Господ ни 
изпрати хубаво време – както вина-
ги досега! 

тази статия ще стиГне до вас 
ПРез месец май. до откРива-
нето на Паметника на светите 
бРатя киРил и методий ще оста-
ват само няколко дни. а може 
да я  ПРоЧетете в  микулЧице, 
в  самия ден на откРиването. 
този ден изцяло ще ПРомени 
всиЧко и ГРижите и ПРоблеми-
те, свъРзани с  издиГането му, 
ще останат в миналото. но аз 
искам да ви Разкажа какво се 
слуЧва сеГа, в кРая на маРт, ко-
Гато до откРиването остават 
само два месеца, а събРаните 
сРедства едва достиГат сума-
та от 400 000 кРони.

Най-успешната 
командировка

[ ]след окончателните договаряния  
общите разходи по изграждането на 

паметника стигнаха колосалната за нас 
сума от 3 милиона крони

6 · брой 2 · Роден Глас

р
а

в
н

о
с

М
е

т
к

и
c  ТЕКСТ: Димитър Христов


