
Знай своя род и език! 

     Във времена на световна глобализация и привидно масово обединение 

на хората все по - лесно става да забравим родното, да изоставим 

корените си, опитвайки се да се приобщим към всички останали и да 

заличим различията помежду ни. Защо обаче да загубим части от себе си, 

за да се харесаме на другите, като различията ни всъщност ни правят 

интересни и ни придават чувство за принадлежност в този свят? 

     В природата на хората е да търсят сигурност и спокойствие, 

формирайки групи с останалите. Новото време и иновациите му ни 

предоставят възможността да заличим разстоянието като фактор в 

човешките отношения. Можем да надникнем в непознатите за нас 

култури, да опознаем всякакви хора, с всичките им причудливости и 

интереси. Но също така можем да запознаем света с нас самите, да 

покажем кои сме ние, каква е историята ни и какво е обществото ни.  

     Тук навлизаме в проблема на българина - в опитите си да се впишем с 

другите и да не изоставаме от чуждото развитие, ние с лека ръка 

отхвърляме нашата национална идентичност, като “не достатъчно 

европейска”. Сред най- грубите човешки грешки е да загубим себе си, за 

да се харесаме на някого другиго. Трябва да си вземем поука от историята 

и да осъзнаем, че когато изгубим представа за това кои сме и какво е 

миналото ни, падаме духовно, ставаме последователи на чуждия идеал, 

вместо на нашия роден.  

     Истината е, че баланс между опазване на традицията и усвояване на 

промените има. Така както скандинавските държави са еталон за 

модернизация, но историята на викингите  се знае и помни от цял свят. 

Или както Япония, която се нарежда сред водещите световни сили, но е 

известна с почитта си към традициите... Развитието на един народ лежи на 

познаването на историята и традицията, на рода и езика. Колкото повече 

отхвърляме и се срамим от родното, толкова повече се отдалечаваме от 

това, което трябва да бъдем. За да бъдем равни с останалите в едно 

интернационално обединение, то трябва да се гордеем с индивидуалната 

си същност. Ако не, то се обричаме да бъдем посредствени и безлични и 

бавно, но усилено, да губим идентичността си.  

     В един обединен свят, изграден от безброй различни хора, култури, 

вярвания, да се срамуваме от нашата славна история, да не знаем своя 



род и език,  е духовно падение. Ние не трябва да приличаме на другите, 

защото нашите различия ни правят неповторими в целия свят.  
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