
Д енят започна с  празнич-
на литургия, отслужена 
от митрополит Крищоф. 

Паралелно с  нея протичаха подго-
товките – издигнати бяха знамената, 
подредени пейките, включено озву-
чението. Разпънаха се палатките на 
бюфета. Местни жители промениха 
малко, сенчесто място до самия му-
зей в  славянска възстановка на от-
крито, демонстрираща бита в мест-
ността през 9 век.

Официалните лица и гостите, по-
чели традиционното поклонение, 
показаха растящото значение на Съ-
бора. Начело на делегацията от Бъл-

гария беше вицепрезидентът, Мар-
гарита Попова. Заедно с  нея беше 
Елеонора Димитрова, временно 
управляващ Българското посолство 
в  Прага. Високите гости посрещна 
Иво Полак, заместник-управител на 
Южноморавска област. Домакини 
бяха Йозеф Хелешиц, кмет на Ми-
кулчице и  Ирена Хованчикова, ди-
ректор на „Масариковия музей“, под 
чиято юрисдикция спада Ареалът 
в  Микулчице. Освен това присъст-
ваха членове на Българското посол-
ство, Българският културен инсти-
тут и Българското училище в Прага. 
Специален гост беше Константий-

ският епископ Антоний, викарий на 
Западно и Средноевропейския мит-
рополит. Събора почете и делегация 
от Богословския факултет към СУ 
„Климент Охридски“.

От официалните слова на дома-
кините, Йозеф Хелешиц и Ирена Хо-
ванчикова стана явно, че погледите 

ЕДИНСТВЕНИЯТ ПО РОДА СИ СЪБОР НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА Е ОРГАНИЗИРАН ОТ МЕЖДУНА-
РОДНИЯ СЪЮЗ НА БЪЛГАРИТЕ В ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА И БЪЛГАРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ЧЕХИЯ. ЗА УЧАСТИЕ 
В НЕГО СЕ СТИЧАТ ХИЛЯДИ СЪНАРОДНИЦИ ОТ ЦЕЛИЯ КОНТИНЕНТ. ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА, НА 26 МАЙ, ТОЙ СЕ 
ПРОВЕДЕ ЗА ШЕСТИ ПЪТ. ПРИСЪСТВАХА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДУХОВНАТА И СВЕТСКАТА ВЛАСТ И НА ЧЕШКИТЕ 
И БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ. ВСИЧКИ СЕ ПОКЛОНИХА ПРЕД ПАМЕТТА НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ. ОФИ-
ЦИАЛЕН ГОСТ ОТ БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ, МАРГАРИТА ПОПОВА.

[ ]Начело на делегаци-
ята от България беше 

вицепрезидентът, 
Маргарита Попова.
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Съборът в Микулчице – 
събитието на годината
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Моменти от Събора



им са насочени към предстоящата 
голяма годишнина: през 2013 г. се 
навършват 1150 години от присти-
гането на Светите братя във Велика 
Моравия. По този повод кметът из-
каза надеждата си, че Славянският 
ареал най-после 
ще бъде включен 
в  Списъка за све-
товното култур-
но наследство на 
ЮНЕСКО. „Вяр-
вам – допълни 
думите му Ирена Хованчикова, – че 
честванията по повод голямата го-
дишнина достойно ще припомнят 
делото на двамата братя – началото 
на просвещението и  християниза-
цията. Надявам се, че с  общи уси-
лия ще постигнем записването на 
това уникално място в  Списъка на 
ЮНЕСКО, чрез което ще постигнем 
признание на неговата значимост не 
само за нас, но и за целия свят.“

В  своите думи, българският ви-
цепрезидент се спря на значението 
на Събора и  великото минало на 
България. „На този шести събор ще 
положим в основите на Микулчице 
следващия камък, за да изградим 
тук традиционно място за поклоне-
ние. Няма по-свято място от духов-
ното единение, а  ние освен това се 
намираме на сакрално място, където 
е било изградено славянско укрепле-
ние.“

„Най-силна – продължи тя – 
е държавата, която има образовани 
владетели и  просветен народ. Така-
ва е била българската държава през 

онези векове и съчинението на Чер-
норизец Храбър „За буквите“ е сви-
детелство, че още по негово време 
сме имали образователна система 
и  образовани книжовници. Каква 
гордост за онези векове! – една дър-

жава, която още 
през 9. век е  но-
сила белезите на 
модерен евро-
пейски модел на 
държава – със 
своя писменост, 

със своя култура и  своя духовност. 
Не е  случайно,че именно България 
пренася през вековете делото на Св. 
Св. Кирил и Методий.“

След официалните слова бяха 
положени венци и  цветя пред па-
метника на Светите братя, открит 
през 2009 г. и пред паметната плоча, 
поставена през 1972 г. Последваха 
песни и танци, в изпълнение на ан-
самбъл „Пирин“ от Бърно, в  които 
се включиха всички присъстващи.

Съборът, като събитие, е  изклю-
чителен по рода си. Няма друго, 
което да събере толкова много съ-
народници от Централна Европа на 
едно място – на сладка приказка, но 
и за поклонение пред великото дело 
– буквите, които са ни помогнали 
– и  днес отново ни помагат, да за-
пазим българската духовност. Това 
е основната цел на организаторите – 
Международния съюз на българите 
в  Централна Европа и  Българската 
организация в Чехия. 

Вярно е, въпреки многото пред-
поставки не е  доказано, че тук 

е  приключил житейския си път Св. 
Методий. Но дали това е  най-ва-
жното? Археологическите разкоп-
ки свидетелстват, че тук безспорно 
се е издигал голям духовен център, 
с  множеството църковни и  светски 
постройки. Никой не оспорва, че 
мястото е  уникално. И, освен това, 
не е ли по-важна символиката, която 
влагаме в Събора – поклонение пред 
паметта на Първоучителите? И че се 
събираме там – всички заедно, вед-
нъж годишно? �

[ ]„Най-силна е държа-
вата, която има об-

разовани владетели 
и просветен народ.“

Областната управа на Южноморавска 
област даде официален обяд за делега-
цията от България. Домакини бяха Иво 
Полак и  Ана Матейкова от Областния 
съвет на Южноморавска област. Нефор-
малният разговор по време на обяда 
припомни делото на Кирил и  Методий, 
както и  България – днес. Стана въпрос 
за туризма и държавните политики, на-
сочени към подкрепа на родното произ-
водство – както в Чехия, така и в Бълга-
рия. Вкусните блюда отвориха темата за 
кухните на двете страни. „Трябва да тър-
сим това, което ни обединява, а не което 
ни разделя“ – заключи Ана Матейкова.
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