
 „Българино, знай своя род и език“ 

 

„Един монах бледен, 

във епоха тъмна, 

простичко написа 

тоз завет велик..“ 

Колко кратко и точно, тези слова са събрали в себе си, всичко 

което е нужно за оцеляването на един народ. 

Стар е българският род и древна е моята родина, една от най-

древните в света. Кой народ може да се похвали от преди хиляда и 

триста години с осъзната, записана история и култура? Не племена, 

разхвърляни, всяко със своя бит… Не! Моят народ е сформирал 

организирана държава, със своя собствена култура, далеч преди 

много други нации. 

Моят народ е пребродил Азия, стигнал е до Европа с осъзната 

цел, да открие най-прекрасното кътче за държава, и да я създаде, в 

далечната 681 година. Защото мъдрите ни предци са искали най-

доброто за своя народ, за да може да оцелее не само тогава, но и във 

времето. 

И когато Аспарух забил копието си и извикал: „Тук ще бъде 

България!“ той сбъднал мечтата-блян на народа си. Пред тях била 

Земята с най-прекрасната природа, с най- богатите и красиви морета, 

реки, тучни долини и равнини, най-гордите и величествени планини, 

най-хубавия климат – с четири годишни времена, които спомагат за 

богата реколта, нужна за доволно изхранване на народа. 

Моят народ носил своята култура и оставял нейните следи 

откъдето и да минел. Навсякъде личи, че българите са били горди, 

храбри и умни, добри военни стратези и умели строители, прекрасни 

ювелири и практични грънчари, любознателни и набожни. Те не били 



езичници, каквито се опитват да ги изкарат някои хроникьори. Те са 

християни много преди покръстването им през 864 година, дори са 

били християни преди да се сформира държавата България. Те са 

един благочестив и богобоязлив народ, от дълбока древност, дал 

много на Европа, колкото и да не и се иска да го признае. 

Моето национално самочувствие се подхранва не само от 

величието на моя народ като нация, но и от това, че българите са 

дали славянската писменост на Европа и света. На славянски пишат и 

четат четиринадесет нации в Европа. Коя друга нация може да се 

похвали с такова нещо? Моят език е древен и мелодичен, най-

красивия в света. Той е събрал в себе си тихите звуци на спокойната 

природа, която  рисува мелодични цветни картини, полюшвани, 

сякаш вятър тих ги гали. Но в него изригват и бурни тонове, 

наподобяващи бури и урагани, блъскащи брега и отдръпващи се за 

нов погром… „от бурни тонове, какъв разкош, какъв размах и 

изразителност жива“ 

Когато Европа е била накъсана на племена и малки градове – 

държави, моята родина е била в огромна територия – на три морета и 

отвъд Дунав. Моята държава е била не само богата и не напразно се 

е наричала „Велика България“, но е била и с богата книжовност, 

особено при царуването на Цар Симеон, всеки  знае за „Златния век 

на Симеон“. Това наименование не идва само от това, че България 

блестяла в злато и богатства, а и от това, че блестяла със своята 

книжовност и култура и била перлата на книжовния свят в Европа. До 

нея са се допитвали, с нея са се съобразявали, от нея да черпили опит 

и умения, нейните книжовни школи били на най-високо ниво, а 

манастирите били книжовната съкровищница на България. 

През много премеждия е минал народа ми, от миналото, та и до 

днес. Те са оставили отпечатъци върху него, но нито един не е успял 

да претопи народа ми или да разруши езика ни. Силният български 



дух на моя народ и силата на езика са съхранили българите през 

хилядолетията. 

Сега светът е друг – по свое му по-сложен, по-мъдър, по-

толерантен и демократичен. Съвременният човек не води битки за 

родово и езиково оцеляване. Сега обаче има един мирен преход към 

претопяване и сливане на нации, езици, в резултат на масовата 

глобализация… Разбира се, това може би не е съзнателен акт, но го 

има, много бавно, той върви напред. И пак казвам, това не е грешка. 

Не можем да го контролираме, но можем да го спрем, може би това 

е бъдещето… 

Просто трябва да пазим чист и жив езика си, защото той е свят, 

както е свята България и народа ни. Трябва да се учим да вървим в 

крак с времето – към бъдещето, но и да пазим своя малък истински 

свят – рода, родината, езика, за да продължава да ги има българите, 

да вървят по нишката на историята. Тръгнали от миналото, сигурно 

крачейки в настоящето, устремени в бъдещето, но винаги като 

българи! 
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