
Трудно ми е да намеря подходящи 
думи на възхищение от това изклю-
чително начинание, реализирано 
от българската общност в Чехия 
(с инициатор Българската културно-
просветна организация), a именно 
– изграждането на паметник на 
светите братя Кирил и Методий, 
замислен и построен за рекордното 
време от една година. Паметник, 
издигнат с искрената морална, но 
и недостатъчна финансова помощ 
на българските клубове в Чехия. 
Паметник, реализиран преди всичко 
с огромната парична подкрепа на 

българската държава.
И така, замисълът на ор-
ганизаторите Микулчице 
да се превърне в един от 
трите центъра на по-
клонение, след тези на 
общонародното честване 
в България и поклонение-
то пред гроба на св. Кирил 
в Рим, бе осъществена 
с небивал успех.
С трогателно чувство на 
благодарност и гордост 
стоях пред внушителните, 
толкова близки на моето 

Паметникът на Св. св. Кирил 
и Методий в Микулчице – 

дело на българите в Чехия

Сирма Зидаро-Коунова
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детство, образи на двамата славян-
ски просветители, и изведнъж се 
почувствах у дома си, в България...
Навсякъде българска реч, на всяка 
крачка широки български усмив-
ки и прегръдки, срещи с приятели 
и познати...
Както винаги присъстваха официал-
ни гости от България – Председате-
лят на Народното събрание Георги 
Пирински, на когото имах лично 
честта да поблагодаря за изключи-
телния жест на българското прави-
телство, без финансовата помощ на 
което построяването на паметника 
бе немислимо. Там бяха и посла-
никът на България Здравко Попов, 

дипломати от посолството, пред-
ставители на Агенцията за българи 
в чужбина, гости от Съюза на бълга-
рите в Европа, български и чешки 
медии и ...стотици българи!
С покора присъствахме на тържест-
вената литургия и освещаването 
на паметника от духовния глава на 
Православната Църква на Чешките 
земи и Словакия Митрополит Кри-
щоф и от главния секретар на Светия 
Синод на Българската Православна 
Църква епископ Наум. Колоритно 
беше поставянето на красиви венци 
(и от нашия остравски клуб!). На-
слаждавахме се и на темперамент-
ните изяви на български и чешки 

фолклорни 
състави...
Всичко това беше 
истински праз-
ник за българ-
ската общност 
в Чехия, едно съ-
битие с огромно 
културно-истори-
ческо значение.
Подминах с пре-
небрежение 
неоснователните 
твърдения на 
някои българи 
– „черногле-
дци:“, че кръ-

стът и одеждите на двамата братя 
в скулптурата не били достоверни, 
че българите омаловажавали факта, 
че Кирил и Методий ни били „доне-
сли“ първо вярата, а после словото. 
Тогава как да си обясним техните 
пророчески думи, изречени за пръв 
път на славянски език още преди 
1150 години. „В началото бе сло-
вото...“ И си мисля, как може да се 
проповядва една вяра без нужните 
слова, без писмо и четмо?
И така, този ден в Микулчице, 
стъпили на свещена земя, по която 
са крачели двамата братя и която, 
може би, скрива гроба на Методий, 
ние, българите от Острава и реги-
она, почувствахме дълбоко в себе 
си съпричастността на българина, 
гордостта на българите в Чехия, че 
поне малко са допринесли за духов-
ното укрепване на българския и на 
славянския дух, за утвърждаването 
на пресветото дело на Кирил и Мето-
дий в Моравия.
А може би и позитивната енергия, 
излъчвана от това свято място, ще 
ни направи по-добри и толерантни, 
по-благородни...
Защото светът може да продължи 
напред само ако забрави злобата, 
омразата и завистта...

Сирма Зидаро-Коунова

СКуЛПтоРът на ПаМетнИКа
емил венков е роден на 22. 8. 1937 г. в София. Учи в художествената гимназия и в художестванета академия в Со-
фия, а по-късно и във висшето училище за изобразително изкуство в братислава при поф. р. прибиш. От 1968 г. 
реализира монументални творби в културни институции, модерни комплекси, здравни заведения, църковни 
средища. 
работите на венков са собственост на галерии и частни сбирки в Словакия, Чехия, СаЩ, Канада, Швейцария, 
германия, австрия, Южна африка, Франция и българия.
през 1991 г. става словашки гражданин. От 1992 г. живее и твори в пезинк.

Официалните гости Сирма Зидаро-Коунова и Георги Пирински

Членовете на Остравския клуб пред паметника 
на Св.св. Кирил и Методий
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