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Тазгодишният събор пре-
мина под знака на голям 
юбилей – 1150 години от 
Великоморавската ми-
сия на славянските прос-

ветители Кирил и Методий. По ини-
циатива на Православната църква 
на Чешките земи и на Словакия 
2013 бе обявена за година на Свети-
те братя и честването бе общодър-
жавно. Микулчице беше център на 
големи тържества с богата програма 

под надслов: „Среща на културите”, 
която започна на 24 май с различ-
ни забавления за децата, хорови 
изпълнения и вечерна музикално-
визуална феерия. На 25 май се със-
тоя тържествена църковна служба с 
участието на Вселенския патриарх 
Вартоломей, ловчанския епископ 
Гавраиил и представители на Римо-
католическата църква. Денят 26 май 
беше определен за нас, българите, 
които всяка година традиционно се 

събираме в Микулчице. 
От България, по покана на чеш-

ката държава, пристигна официал-
на делегация от Софийска община: 
Марияна Едрева – заместник-пред-
седател на Софийския общински 
съвет и председател на Комисията 
за култура, Мария Божкова – начал-
ник на Кабинета на столичния кмет 
Йорданка Фандъкова, Христо Бой-
чев, известният български писател 
и драматург. По покана на БКПО 

Микулчице отново ни събра
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На 26 май за седми пореден път се проведе традиционният Събор на българите в 
Микулчице, който събира сънародници от Чехия, Словакия и от цяла Централна Ев-
ропа. Мрачните метеорологични прогнози не изплашиха желаещите, а природата 
ни подари чудесен ден за празнуване. По традиция подготовката (осигуряване на 
транспорт, храна, съгласуване на програмата) е дело на Българската културно-про-
светна организация в Чехия, а чешката страна беше подсигурила прекрасни усло-
вия за протичане на тържеството. 

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас”, Татяна Мандикова



Роден глас

тук беше проф. Здравко Попов, посланик на България в 
Чешката република в периода 2006 – 2010 г. От името на 
Българската православна църква присъстваше ловчан-
ският митрополит Гавраиил. Официалните гости бяха 
представени лично от госпожа Горяна Ленкова, временно 
управляващ Българското посолство в Чехия, присъства-
ха Тюркян Акиф – българският консул в Чехия, предста-
вители на Българския културен институт, на Българското 
училище, членове на Управата на Южноморавска област, 
Ярослав Плахи, председател на Групата за приятелство с 
България, Йозеф Хелешиц, кмет на Микулчице, Ирена 
Хованчикова, директор на „Масариковия музей” в Ходо-
нин, Франтишек Синек, директор на музея „Слованске 
храдище” в Микулчице. 

В словото си при откриването на Събора госпожа 
Ленкова благодари на организаторите от чешка страна, 
които вече години наред осигуряват прекрасни условия 
за българската среща, на българските клубове в Бърно 
и в Прага и на техните председатели, Атанас Белков и 
Антон Стамболийски за организацията. Благодари и на 
всички българи, „които с присъствието си се покланят 
пред българското, пред просветителството и просвети-
телите, покланят се пред словото, което е в началото на 
всичко и пред словесността“. Горяна Ленкова подчерта, 
че през 2013 г. празнуваме двоен празник – 24 май, ден 
на българската просвета и култура и на славянската пис-
меност и 1150 г. от Великоморавската мисия на светите 
братя Кирил и Методий. Тяхното дело е епохално, обе-
динява България и Чехия, славянския свят, християн-
ския свят, а и цяла Европа. В края на речта си госпожа 
Ленкова прочете поздравителен адрес до участниците 
в Събора от Росен Иванов, председател на Държавната 
агенция за българите в чужбина.

От името на българската официална делегация про-
изнесе реч госпожа Марияна Едрева, която каза, че про-
светителската кауза на Кирил и Методий, техните уче-
ници и на българските книжовници през вековете е все 
така валидна и в наши дни – тя е гаранция за настоящето 
и бъдещето, за просперитета на нацията. „Добре е да си 
припомним колко важно е да четем и пишем на родния 
си език, да общуваме на родния си език, да осъзнаем, 
че българският език сплотява нацията – затова трябва 
да го ценим като най-голямото богатство.“ Предавайки 
личните поздрави на столичния кмет Йорданка Фандъ-
кова, госпожа Едрева сподели пред своите сънародници, 
че българската столица заедно с още няколко градове 
се подготвя за титлата „София – европейска столица 
на културата“, а един от акцентите при представянето 
на България ще бъде Кирило-Методиевото дело и това, 
което са ни завещали предците ни. Дълбоко съдържа-
телно и емоционално беше посланието, което госпожа 
Едрева отправи: „Да научим децата си правилно да четат 
и пишат на български език, да обичат българските пи-
сатели и поети. Много разчитаме на вас, нашите съна-
родници, живеещи извън пределите на своята родина, 
да пазите и предавате българския език така, както се е 
пазил и предавал през вековете.“ 

Типично по бойчевски беше изказването на известния 
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български писател и драматург: „На това митично място 
на славянския дух, в тази тежка материална и духовна кри-
за, искам да ви кажа няколко оптимистични слова: Братя 
славяни, ние преживяхме комунизма, ще преживеем и де-
мокрацията!“ Господин Христо Бойчев определи нашата 
азбука като повод за гордост и белег на национална иден-
тичност – „така както Англия е Дикенс, Русия – Толстой, 
Америка – Фокнър, то ние сме славянската азбука.“

Не по-малко колоритно и с много чувство за хумор 
беше и приветствието на господин Юранек, заместник-
управител на Южноморавската област, който започна с 
думите: „Добре дошли на мястото, където сте били пре-
ди мен“, после отправи поглед към българското знаме и 
подкани да бъде развято така, че всички да го видят. (По 
традиция най-голямото знаме на Събора принадлежи на 
Пилзенския клуб. И тази година неговите представители 
не изневериха на себе, като повериха българския флаг в 
сигурните ръце на Светослав Табаков). Господин Юранек 
сподели интересни моменти от предишни събори, от сре-
щите си високи български гости, посещавали Микулчи-
це, като не пропусна да увери българите, че тук са винаги 
добре дошли. Последно беше словото на домакина – Йо-
зеф Хелешиц, кмет на Микулчице, който беше лаконичен: 
„Благодаря на всички българи, които идват тук и почитат 
това място. Много бих искал Микулчице да бъде извест-
но и уважавано място и в цяла Чехия.“

След тържествените слова, всички се отправиха към 
паметника на Св. св. Кирил и Методий, за да поднесат 
цветя и да изразят своето уважение към славянските 
просветители и първоучители.

Българската среща в Микулчице продължи с мили сре-
щи между сънародници, почерпка, разходка, по време, на 
която човек можеше да разгледа възстановката на старо 
славянско селище, да си купи сувенир, изработен от децата 
на Микулчице или да се наслади на празничния концерт. 
На сцената се редуваха изпълнители от Словакия, Чехия и 
естествено от България. Нашата организация участваше с 
танцов състав „Китка“ от Бърно и с децата от Българско-
то училище в Прага – вокална група „Лира“ и танцовият 
състав към училището. Вокалната група изпълни „Химн 
на Кирил и Методий“ и народната песен „Рипни, Калинке“, 
а танцьорите представиха Граовско, Еленино и Самоков-
ско хоро. За изпълнението на последното децата слязоха 
от сцената и дадоха възможност на всички желаещи да се 
включат, за да бъде истинско, българско веселие. 

Седмият Събор в Микулчице е вече история, остана-
ха спомените за срещите, преживяванията и убеждени-
ето, че можем да съхраним българското, където и да се 
намираме по света.  ◆

„Правото на собствен език и писменост, на 
самобитна култура и научна мисъл е гаранция за 
просперитета на всяка нация.“

Марияна Едрева - заместник-председател 
на Софийския общински съвет и 
председател на Комисията за култура


