
П рез 2006 г., гражданско сдру-
жение „Мамапапа“, чиито чле-

нове са творци от различни страни, 
решават да тръгнат по стъпките на 
светите братя Кирил и  Методий, 
да посетят страните, през които са 
минали и  да документират прежи-
вяването си. „Чувствахме, че и  ние, 
творците, трябва да изразим мнени-
ето си за новото лице на обединена 
Европа – разказва за оригиналното 
хрумване фронтменът на сдруже-
нието Томаш Жижка, – защото ако 
оставим всичко в ръцете на полити-
ците и  икономистите, нещата може 
и да не свършат добре.“

През същата 2006 г., четирима 
от членовете на „Мамапапа“ пред-
приемат пробно пътуване. „Иска-
хме да проверим, дали е  възможно 
да осъществим пътуването – казва 
Томаш Жижка – и дали можем да го 
направим за месец и половина. Тър-
сехме подходящи пътища и  места 
за преспиване, села, градове, хора 
и събития, които да включим в пъ-
туването.“

Осъществяват пътуването през 
пролетта на 2009 г. Тръгват по вече 
начертания маршрут с две коли, ко-
ито наричат „Кирил“ и  „Методий“ 
и  търсят корените на глаголицата 
и  кирилицата и  значението им за 
днешните хора. През цялото време 
документират пътуването си и  по-
местват информация в  интернет. 
Възоснова на събрания материал 
подготвят документален филм, кой-
то е в основата на медийната презен-
тация „Пророци на писмеността“.

„С  колите „Кирил“ и  „Методий“ 
пропътувахме 6000 километра – каз-
ва дикторският текст на презентаци-
ята. – Посетихме запустели манасти-
ри в  Румъния и  Шкодренско езеро, 
запознахме се със семейната атмос-
фера по градове и села във Войводи-
но и Македония, посетихме Кирило-
Методиевски обряд в българско село 
в  Стара планина, присъствахме на 
раждането на глаголическата дикта-
тура, а в едно издателство в Белград 
участвахме в интелектуални дебати. 
Търсехме сътрудничеството на мест-

ни етнолози, социолози, психолози 
и журналисти.“

Сдружение „Мамапапа“ същест-
вува от десет години. Автор е  на 
редица проекти и „Пророци на пис-
меността“ е  последният от тях. До-
кументалният филм от пътуването 
е предназначен за студенти и учени-
ци. Целта на сдружението е  той да 
бъде включен като учебен материал 
в  средните и  висши училища. Във 
връзка с това, премиерата му е пред 
пражки студенти на 8 декември в те-
атър „Добешка“. �

Н а 1 юни, Българското по-
солство в  Прага, съвместно 

с  Академията на науките на Чехия, 
откри изложбата „Анета Ходина-
Чермакова и  българо-чешката вза-
имност“.

По време на вернисажа, вдъхно-
вителката на изложбата, доц. Ружа 
Маринска, съобщи, че се подготвя 
книга за Анета Ходина. В  края на 
2009 г., със съдействието на посла-
ник Здравко Попов, книгата беше 
издадена. Текстът в  нея е  публику-
ван двуезично, а в приложението са 
поместени всички запазени творби 
на художничката. Финансирането на 

сборника се осъществява по програ-
мата „Комуникационна стратегия на 
Р България за Европейския съюз“.

Книгата разказва не само за живо-
та и творчеството на чешката худож-
ничка, но споменава и за личностите 
от нейната интелектуална среда – 
българи и чехи от първата половина 
на XX век. „Осъзнахме колко значим 
е този фрагмент от голямата традиция 
на българо-чешките взаимовръзки 
и  как неговото осветляване същест-
вено би допринесло за по-дълбокото 
разбиране на характера на тази тра-
диция“ – казва в  уводните думи по-
сланик Здравко Попов. – Естествено 

е, че нашето 
изследване не изчерпва темата. На-
против, този проект само постави на-
чало и откри хоризонт за по-нататъш-
но проучване и откривателство.“ �
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НА 4 ДЕКЕМВРИ, В  ГАЛЕРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ, СЕ СЪСТОЯ МУЗИКАЛНО-ТЕАТРАЛНАТА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ „ПРОРОЦИ НА ПИСМЕНОСТТА“, ОРГАНИЗИРАНА ОТ БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В ПРАГА 
И ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „МАМАПАПА“. ПРЕЗЕНТАЦИЯТА Е ВДЪХНОВЕНА ОТ МИСИЯТА НА СВЕТИТЕ БРАТЯ 
КИРИЛ И МЕТОДИЙ. СЪСТОИ СЕ ОТ МУЗИКАЛЕН ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ, ДОПЪЛНЕН С ЖИВИ ИЗПЪЛНЕНИЯ НА 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.
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