
6 Роден глас

Националната идентичност
е въпрос на наследство, 
което ни е необходимо днес и утре
Присъствието на официални гости от правителствен ранг на Събора на българите в Микулчице, породи не 
само удовлетворение у организаторите, но и желание да се запознаят с тях по-отблизо, да си поговорят, 
ако щете, дори да се уверят, че в далечната ни родина от време на време се чува нещичко и за нас. Гостите 
не само реагираха с готовност за такъв разговор, но се оказаха мили, сърдечни и непринудени. 

Кое определи решението Ви да 
участвате на Събора в Микулчице?

Зам.-министър Атанаска Тенева: 
Поканата е от Българската културно-
просветна организация и от личност 
като г-н Стамболийски – когато в 
Министерството на образованието 
се получи такава покана, няма ко-
лебание дали да се приеме, защото 
е важно да е силен българският дух, 
а българската държава се стреми да 
прави, каквото може. 

Проф. Ваня Добрева: Много съм 
благодарна за поканата, за мен е го-
ляма чест, че съм тук, в Микулчице, 
защото се събираме в навечерието 
на 11 май, защото се събираме на 
едно свято място. Днес, наблюда-

вайки тържеството, си мисля, че сме 
длъжници на българската общност в 
Чехия. Смятам, че всеки, който в мо-
мента представлява една или друга 
държавна институция или държава-
та България, трябва да започне от-
белязването на празника на светите 
братя Кирил и Методий оттук.

Георги Пирински: (шеговито) 
Всяка възможност за човек да бъде 
тук, трябва да бъде грабната. 

 Как оценявате факта, че чле-
новете на Българската културно-
просветна организация в Чехия, а 
и българи от съседните държави, 
всяка година се събират тук, за да 
се поклонят пред паметника на Ки-
рил и Методий? 

Зам.-министър Атанаска Тенева: 
Няма нужда от оценка, важното е, че 
е жив българският дух, важното е, че 
всяка година българите искат да из-
минат този път до Микулчице. Защо-
то това наистина е свято място, мяс-
тото, където учените предполагат, че 
е гробът на Св. Методий, а всъщност 
Кирил и Методий и тяхното дело са 
едно от първите доказателства какво 
сме дали на целия славянски род. 

Проф. Ваня Добрева: Не е въ-
прос на оценка, а по-скоро на извод, 
който трябва да направим – трябва да 
се научим да бъдем обединени. Имам 
предвид, че българите са много разде-
лени, особено в нашата родина – по-
литически разделени, икономически 
разделени. Оказва се, че когато сме на 
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Проф. Ваня Добрева е родена в София. Завършила е 
НГДЕК „Константин-Кирил Философ“ и българска фило-
логия в СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава в няколко 
български университета. Интересите й са в областта на 
историята и теорията на българската възрожденска ли-
тература и култура. Депутат от БСП в 41-ото и 42-ото 
Народно събрание. Председател на Парламентарната ко-
мисия по образование и наука. 

Георги Пирински заема важни постове в БСП и нейните 
правителства след 1990 г. Той е заместник-председател 
на партията, вицепремиер в правителството на Георги 
Атанасов и във второто правителство на Андрей Луканов 
и външен министър в правителството на Жан Виденов. 
Като председател на 40-то Народно събрание, г-н Пирински 
лично се ангажира и оказва неоценима помощ на Българска-
та културно-просветна организация в Чехия при набиране 
на средства за построяване на паметника на Солунските 
братя в Микулчице. Благодарение на неговата подкрепа и 
със съдействието на г-н Пламен Орешарски (по онова време 
министър на финансите), българската държава отпуска 130 
000 евро на организацията ни и се стига до осъществяване 
на заветната мечта – откриване на паметник на Св. св. Ки-
рил и Методий на мястото, където българите се покланят 
пред делото на Славянските просветители. 

Атанаска Тенева е български педагог и политик от БСП. 
Народен представител от парламентарната група на 
Коалиция за България в 39-то и 40-то Народно събрание. 
Преподавател в Университета по хранителни технологии 
в Пловдив. Магистър по математика от ПУ „Паисий Хилен-
дарски“. Придобива докторантура по философия от Руската 
академия по управление в Москва и квалификация за учител 
по философия от СУ „Св. Климент Охридски“. 

През юни 2013 година е назначена за заместник-минис-
тър на образованието.

такива светли дни, когато трябва да 
се потърсим един друг, сме общност, 
много силна общност. И още нещо 
– винаги ми се е искало ние, именно 
ние, като продължители на делото на 
Кирил и Методий, на книжовните и на 
духовните традиции на Средновеко-
вието, на блестяща култура, да имаме 
самочувствието на европейци. Който 
иска да ни набута в ъгъла, да ни дава 
съвети и да ни създаде усещане за ма-
лоценност, ще трябва да греши. Хора-
та, които по думите на Лихачов, са но-
сители на България, която е „държава 
на духа“, независимо от територията, 
която обитаваме в момента, трябва да 
излъчват това самочувствие. Възхите-
на съм от мястото, където се намира-
ме, благодарна съм, че ме направихте 
част от това събитие. 

Какъв е според Вас пътят за 
съхраняване на националната 
идентичност на българите, живее-
щи зад граница?

Зам.-министър Атанаска Тенева: 
Пътят е през училището – затова 
държавата поддържа училищата в 
Прага и в Братислава, обезпокое-
ни сме, че бе закрито училището в 
Будапеща. С изключителен интерес 
следим и подкрепяме развитието на 
българските съботно-неделни учи-
лища, защото като се учи български 
език, като се учи историята, геогра-
фията и културата на България, това 
означава, че предаваме на децата, на 
следващите поколения онова, което е 
наш дълг като родители, баби и дядо-
вци, като народ.

Проф. Ваня Добрева: Неслу-
чайно споменавам няколко пъти 
Дмитрий Лихачов и цитирам него-
вата метафора за България като дър-
жава на духа. Защото това, че днес 
виждам много деца, виждам как те 
претворяват нашите хорá, как се опи-
яняват да говорят един с друг на бъл-
гарски език, ме зарежда с вярата, че 
България ще продължи напред – че 
не само има 1300-годишна история, 
но и че я чакат поне още толкова го-
дини бъдеще. 

 
Георги Пирински: Като стига-

ме до душата и сърцето на хората 
с разбирането, че националната 
идентичност е въпрос на наслед-
ство, което ни е неоходимо днес 
и утре.  ◆
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