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На 5 септември Пражкият клуб събра своите членове и приятели, за да отпразнуват тържествено Съединението 
на България. Гост на тържеството беше госпожа Галя Димитрова, консул в Българското посолство в Прага. 

Празничната вечер бе 
открита от госпо-
дин Кирил Беровски, 
председател на БКПК, 
гр. Прага. В словото 

си той каза: „На 6 септември се на-
вършват 129 години от Съединение-
то на България. 

То се извършва след бунтове в 
различни градове на Източна Руме-
лия, последвани от военен преврат 
на 6 септември 1885, подкрепен от 
българския княз Александър I. 6 сеп-
тември 1885 г. е забележителна дата 
в историята на България. Изстрада-
лият ни народ отхвърля една неспра-
ведливост, наложена от Великите 
сили през юни 1878 г. с решенията на 
Берлинския конгрес.

 Съединението бива подготвено 
от редица важни събития преди него 
– от българското Възраждане, от 

десетилетната борба за независима 
българска църква, от вековната бор-
ба за съхранение на езика, традици-
ите и обичаите на българите, от бор-
бата за национално освобождение, 
от десетки въстания и Априлското 
въстание, което предшества Руско-
Турската освободителна война. Съ-
единението е в началото и на други 
последвали исторически събития, 
като Илинденско-Преображенското 
въстание, обявяването на независи-
мостта на България на 22 септември 
1908 г. и Балканската война от 1912-
1913 г. Всички тези събития са насо-
чени към обединението на българите, 
към тяхното присъединяване към 
майка България. Съединението дава 
урок на Великите сили, на държавите, 
които със своето влияние, със своята 
военна и икономическа мощ опреде-
лят хода на историческото развитие. 

И този урок се състои в това, че кол-
кото и да са могъщи тези велики сили, 
те трябва да се съобразяват с малките 
народи, които искат своята свобода, 
независимост и обединение. 

Но най-важното е, че в резултат 
на Съединението, България става 
по-силна политически, икономиче-
ски и духовно. Съединението успява, 
защото българският народ го иска, 
защото българският народ налага на 
политиците да работят за това Съе-
динение. И неслучайно дядо Вазов, 
който по най-точен начин чувства 
пулса на своя народ, казва, че „Съе-
динението е една от най-лесните ре-
волюции, защото то беше победило 
вече в душите на хората”. Един от 
големите уроци на Съединението е, 
че политиците и държавниците по 
онова време са на висотата на своя 
народ. Някои от тях имат различни 
убеждения. Но неоспоримото им 
достойнство е в това, че пренебрег-
ват личните си вражди и разногласия 
в името на важната национална цел – 
обединението на България, съедине-
нието на двете й разпокъсани части. 
Сливането на Северна и Южна Бъл-
гария е утвърдено окончателно едва с 
признаването на българската незави-
симост на 22 септември 1908 година”. 
В заключение, господин Беровски 
добави, че този празник трябва да ни 
напомни колко е важно да забравим 
дребните дрязги и вражди, колко е 
важно ние, българите, да бъдем за-
дружни и обединени. 

След официалното слово, отец 
Пламен Ангелов от сдружението 
„Българска православна община” 
прочете молитва за здравето и еди-
нението на всички наши сънарод-
ници по света. 

Празничната вечер продължи с 
дружески разговори на чаша вино. ◆

Кирил Беровска – слово за Съединението


