
“Знай своя род и език!” 

  Род и език – две понятия с дълбок смисъл. Благодарение на твоя 

род ти си тук днес, а езикът те прави това, което си. Връзката 

между двете е неразрушима и е носител на национална и 

собствена идентичност. 

  Важно е да познаваме историята на своите деди, за да се учим и 

допринасяме за нея. За това призовава Паисий Хилендарски в 

“История славянобългарска”, за едно българско самосъзнание, да 

не се срамим да се наречем българи. Езикът е част от историята, 

той е оръжие, побеждаващо чуждите набези и запазващо 

отличителността на българската писменост. Опазването на езика 

и рода е основополагащ фактор за светлото бъдеще на нацията. 

  В свят на световна глобализация опазването на родното се 

превръща в задължение. В противен случай грози опасността от 

загубата на родните ценности и идеали. Макар 

интернационалната близост да носи своите позитиви, струва ли 

си и морално ли е да се откажеш от това, за което са се борили 

твоите деди? Писменноста е това, което обединява една нация. 

Без нея държавата се обезличава и губи своята същност. “Знай 

своя род и език!” и не се срамувай от него – това е паисиевият 

завет. Призовава българите да четат и да знаят колко велики сме 

били, по-добри от лукавите гърци, че имаме повод да се гордеем 

с нашия род и трябва да се учим от него, а не да търсим утеха в 

чуждото. Българският език звучи твърдо и сурово, но в това му 

качество се крие неговата сила. Щом милите думи биват 

възприемани като заплаха, то представете си българин в битка. 

Какъв ужас за врага! Обичайте своя език, защото той е свещен, 

езика на нашите деди. Историята ни, макар и спорна, трябва да се 

познава и изучава. Да попием мъдростта на мъдреците, от силата 

на бойците и ума на стратезите, защото те са извисили България 

до висини. Чрез своята история Паисий помага на българския 

народ да прогледне в тъмнината и запалва пламъка на народното 

освестяване. 



   В наши дни липсва фигура като хилендарския монах. Живеем в 

модерен, пъстър, толерантен свят, но в който родното не е на 

мода, а да се срамуваш е новото нормално. Пламъкът, запален от 

Паисий,  все още гори, но докога?  

Надеждата е жива, тя живее във всички нас – младите, които 

знаем своя род и език. 
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