
З а получаване на разрешителни-
те трябваше последователно да 

се произнесат чешкото Министер-
ство на културата, управата на Юж-
номоравската област и строителния 
отдел в  Ходонин, под  чиято юрис-
дикция се намира археологическия 
ареал. Дълга, много дълга процеду-
ра. Винаги съм казвал, че хлябът на-
всякъде е различен, но бюрокрация-
та – еднаква. Най-после дойде денят, 
в който трябваше всичко да се реши. 
Представете си, че това беше 1 ап-
рил, Денят на лъжата. За щастие, за 
нас всичко беше истина.

На свиканата от Областната уп-
рава в  Бърно среща присъстваха 
представители на институцията за 
опазване на културните паметници 
от Прага и Бърно, директорът на му-
зея в  Ходонин Ирена Хованчикова, 
директорът на ареала в  Микулчице 
Франтишек Симек, кметът на Ми-
кулчице Йозеф Хелешиц и  главни-
ят архитект на ареала. Всичко беше 
документирано от камерите на ре-
гионалната телевизия в  Бърно. От 
наша страна присъстваше консулът 
на  Българското посолство в  Прага 
Данчо Мичев, авторът на скулптура-
та Емил Венков, строителите, членът 
на Българската организация Алекси 
Борисов и аз.

Изяснихме някои принципни въ-
проси и главният архитект на ареала 
заяви, че строителните работи могат 
да започнат. След това ни покани да 
отидем на самото място и  да заби-
ем колчетата, с които ще обозначим 
мястото, където ще бъде издигнат 
паметникът.

След дълго обмисляне се отказа-
хме от мястото до паметната плоча 
– решихме, че тя е история и тряб-
ва да бъде запазена такава, каквато 
е. Мястото, което ни предложиха за 
паметника, е прекрасно, в непосред-
ствена близост до административна-
та сграда.

При определяне на точното място 
възникна спор между изкуствоведка-
та Йорданка Влъчкова и  скулптора 
Емил Венков. Тя предложи скулпто-
рата да се постави пред две дървета, 
които ще образуват нещо като па-
раклис. Емил Венков възрази катего-
рично. „Идеята ми беше скулптурата 
да се свърже с природата и затова не 
може да бъде поставена в близост до 
каквито и да е предмети!“ И посочи 
идеалното, според него, място. При-
състващите се съгласиха и колчетата 
бяха забити. Строителите потриха 
ръце и се зарадваха, че могат да за-
почнат работа.

Оставаше да се реши с  какъв 
материал да бъде облицован по-
стамента. Емил Венков настояваше 
за тъмен гранит. Итка Влъчкова 
опонира, че той не 
е  типичен за облас-
тта и затова е непод-
ходящ. Необходим 
е  пясъчник или ва-
ровик. Емил Венков 
категорично отказа 
– и двата въобще не 
се свързват с  брон-
зовия паметник. „Аз 
съм авторът и не ми 
се бъркайте в изпъл-
нението!“ – каза той. 

„А аз съм изкуствовед и смятам, че 
и моята дума има тежест!“ „Извест-
но ли ви е, мадам, че както пясъч-
никът, така и  варовикът са меки 
и върху тях трудно ще се издълбае 
текста, който съм подготвил?“ „Не, 
аз си мислех, че вместо текст ще се 
монтира плочата от стария памет-
ник.“ „И  тъй като това не е  така – 
ще стане, както аз предлагам!“ – от-
сече Емил. За щастие, намесиха се 
каменарите, които предложиха да 
отидем в ателието им и да изберем 
подходящия камък. Речено – сто-
рено. Отидохме и  Итка Влъчкова 
отстъпи, като помоли поне грани-
тът да е  матов, защото иначе ще 
напомня надгробен камък. Е, тук 
не възразихме. Съгласието беше 
постигнато и можеше да се започне 
с работата.

За нас, организаторите, остава 
да подготвим събитието. Очакваме 
официални гости и  над 1000 при-
състващи от цяла Европа, за които 
трябва да осигурим транспорт, но-
щувки и храна. Така че ... продължа-
ваме! 

ПРи условие, Че сРедствата са 
осиГуРени, оставаше да бъдат 
уРедени Последните фоРмал-
ности, свъРзани с  издаване-
то на необходимите РазРеши-
телни от стРана на Чешките 
институции. освен това да 
се намеРи най-Подходящото 
място и  да бъде Решено По 
какъв наЧин Паметникът на 
светите бРатя ще бъде даРен 
на Чешката дъРжава.

Най-успешната 
командировка

Гранит или варовик?
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