
БЪЛГАРИНО, ЗНАЙ СВОЯ РОД И ЕЗИК! 

 

Преди 260 години един монах разпали искрата на народното самосъзнание и показа на 

своите сънародници, че имат защо да се гордеят със своята история и със своя принос в 

европейската цивилизация. Неговата „История славянобългарска“ бе първият лъч надежда озарил 

душите на нашите деди, събуждайки в тях чувство на национална гордост. Ясен завет за бъдните 

поколения да скъсат с робските окови и да станат народ, борейки се за просвета и култура на 

български език, за независима българска църква и най-вече за национално освобождение, защото 

„…нима българите не са имали царство и държава…първи те са се нарекли царе, първо те са 

имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те са владели…“ 

Да познаваме езика и историята е наш дълг! Завет, оставен ни от нашите предци. Историята 

на българския народ е изпълнена с тежки страници на жестоки завоевания, унижения, 

кръвопролития, но в такива тежки времена се раждат личности, непреходни, водени от своя идеал 

и превърнали се в наш идеал! Ще успеем ли обаче ние, съвременното поколение на майка 

България да съхраним и предадем завет и дълг на бъдещите поколения? В силно глобализираното 

и консуматорско време в което живеем това става все по-трудна задача.Летят като гъст рой, 

излитат децата на България в други светове, по-уредени, по-богати! Възхваляват чужди ценности, 

унижават, дори се отричат от родното! 

Докога, отче Паисие? 

Трябва ли ни и днес нов Паисий? Може би не… може би надеждата е в млади хора като нас, 

които обичат историята и помнят… 

Според мен проблемът е по-скоро в нашата народопсихология, в която е заложено да чакаме 

някой друг да ни води, някой друг да действа, някой друг все да ни „оправи“… А както е казал 

Апостола: „Дела трябват, а не думи“! Само ние можем да постигнем целите си, с дела, разум, 

чувства да запазим българския дух, уповавайки се на „своя род и език“ и да го предадем на идните 

поколения. 

Паисий написа своята историйка, за да знаем кои сме, кои са нашите корени. Завеща ни я, за 

да съхраним българския род през вековете. 

Българино, знай своя род и език! 

Така пребъдват народите! Така ще пребъде и нашият! 
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