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     Уважаеми читатели,

     Тази година е изпъстрена с различни юбилеи, някои от които вече 
почетохме и други, които предстои да отбележим. Подобно на венец 
обаче над всички тях стоят трите големи годишнини, свързани с жи-
вота и делото на преподобни Паисий Хилендарски. 

     През 2022 г. отбелязваме 300 години от неговото рождение и 60 от 
канонизацията му, както и 260 години от написването на „История 
славянобългарска“. 

    В този брой, изцяло посветен на св. Паисий и неговото дело, об-
ръщаме поглед към този величав духовник, който успя да събуди 
българския народ. Даде тласък на Българското възраждане и помог-
на не просто народът ни да се събуди от робството на забравата, но 
да поеме глътка въздух и да започне съзиждането на нова България. 

     Разговаряме с Неврокопския митрополит Серафим, с директора 
на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и с автора 
на най-новата книга, посветена на св. Паисий Хилендарски. 

     Постарали сме се достойно да отбележим тези годишнини. В сай-
та „Добротолюбие“ пък посветихме месец юни на светеца. Надява-
ме се, че поне чрез тези публикации ще се покажем малко достойни 
да се наречем Паисиеви деца, за да може и св. Паисий да бъде наш 
духовен баща. 

   Приятно четене! 
Ангел Карадаков

Св. Паисий
Хилендарски



Камъкът, показващ къде е било 
мястото на  родната къща на св. 

Паисий Хилендарски. 
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Предисловие към ония, които 
желаят да прочетат и чуят 
написаното в тая история

Текстът е предаден на съвременен книжовен език по Зо-
графски ръкопис, обнародван от проф. Йордан Иванов: Ис-
тория славеноболгарская, собрана и нареждана Паисием 
иеромонахом…

Стъкми за печат по първообраз Йордан Иванов, София, 
1914.

Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, 
които обичате и имате присърце своя род и своето българ-
ско отечество и желаете да разберете и знаете известното 
за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, 
патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали. За 
вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на 
вашите бащи, както знаят всички други племена и народи 
своя род и език, имат история и всеки грамотен от тях знае, 
разказва и се гордее със своя род и език.

Така и аз ви написах подред това, което е известно за вашия 
род и език. Четете и знайте, за да не бивате подигравани и 
укорявани от други племена и народи. Твърде много обик-
нах българския род и отечество и много труд употребих да 
събирам от различни книги и истории, докато събрах и обе-
диних историята на българския род в тая книжчица за ваша 
полза и похвала. Написах я за вас, които обичате своя род 
и българското отечество и обичате да знаете за своя род и 
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език. Преписвайте тая историйца и платете, нека ви я пре-
пишат, които умеят да пишат, и пазете я да не изчезне! Но 
някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръ-
щат към чужда култура и чужд език и не се грижат за своя 
български език, но се учат да четат и говорят по гръцки и се 
срамуват да се нарекат българи. О неразумни юроде! Защо 
се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не го-
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вориш на своя език? Или българите не са имали царство и 
държава? Толкова години са царували и са били славни и 
прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от 
силни римляни и от мъдри гърци. И царе, и крале са им да-
вали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и лю-
бов с българските царе. От целия славянски род най-славни 
са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те са 
имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя 
те завладели. Така от целия славянски род били най-силни 
и най-почитани и първите славянски светци и просияли от 
българския род и език, както и за това подред написах в тая 
история. И за това българите имат свидетелство от много 
истории, защото всичко е истина за българите, както вече и 
споменах.

Но поради що ти, глупави човече, се срамуваш от своя род 
и се влачиш по чужд език? Но, рече, гърците са по-мъдри и 
по-културни, а българите са прости и глупави и нямат из-
тънчени думи. Затова, казва, по-добре да се присъединим 
към гърците. Но виж, неразумни, от гърците има много на-
роди по-мъдри и по-славни. Оставя ли някой грък своя език 
и учение и род, както ти, безумни, оставяш и нямаш никакви 
придобивки от гръцката мъдрост и изтънченост? Ти, бълга-
рино, не се мами, знай своя род и език и се учи на своя език! 
По-добра е българската простота и незлобливост. Простите 
българи в своя дом приемат и гощават всекиго и даряват ми-
лостиня на ония, които просят от тях. А мъдрите и културни 
(гърци) никак не правят това, но и отнемат от простите и 
грабят несправедливо и повече грях, а не полза ще получат 
от своята мъдрост и култура. Или се срамуваш от своя род 
и език пред учените и търговците и славните на земята, за-
щото българите са прости и няма от тях много търговци и 
грамотни, и вещи, и знаменити на земята в днешно време, 
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но повечето от тях са прости орачи, копачи, овчари и прости 
занаятчии? Аз ще ти отговоря накратко за това. От Адама до 
Давида и праведния Йоаким, Йосиф годеник (на света Бо-
городица), колкото праведни и свети пророци и патриарси 
имаше и се нарекоха велики на земята и пред Бога, никой от 
тях не беше търговец или прехитър и горделив човек, както 
сегашните хитреци, които ти имаш на почит и им се чудиш 
и се влачиш по техния език и обичай. Но всички тия пра-
ведни праотци са били земеделци и овчари и били богати 
с добитък и земни плодове, и били прости и незлобливи на 
земята. И самият Христос слезе и заживя в дома на прос-
тия и бедния Йосиф. Виж как Бог обича повече простите и 
незлобливи орачи и овчари и най-първо тях е възлюбил и 
прославил на земята, а ти се срамуваш, защото българите 
са прости и неизкусни, и овчари, и орачи, оставяш своя род 
и език, хвалиш чуждия език и се влачиш по техния обичай.

Аз видях, че много българи постъпват така и отиват по чуж-
ди език и обичай, а своя хулят. Затова тук написах за ония 
отцеругатели, които не обичат своя род и език, а за вас, кои-
то обичате да знаете и слушате своя род и език, написах да 
знаете, че нашите български царе, патриарси и архиереи не 
са били без летописни книги и кондики. Толкова години са 
царували и господствували на земята и са имали царски ис-
тории и архиерейски кондики, знания за всичко и за много 
български светци, жития и служби. Но в онова време не е 
имало славянски печатници, а хората от небрежност не пре-
писвали. На малко места се намирали такива книги. А кога-
то турците заели българската земя ненадейно, те погазили и 
изгорили черквите, манастирите, царските и архиерейските 
дворци. В това време хората бягали от турския страх и ужас 
само да запазят своя живот и в това люто време загинали 
ония царски истории и кондики за българските патриарси 
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и архиереи и на много светци житията и службите. И днес 
няма тия летописни книги, които са били пространно напи-
сани за нашия народ и за българските царе.

Аз прочетох много и премного книги и много време търсих 
прилежно, но никак не можах да намеря. В много ръкописи 
и печатни истории по малко, рядко и накратко се намира. 
Някой си Маврубир, латинец, превел от гръцки една кратка 
история за българските царе, но съвсем кратко — едва се 
намериха техните имена и кой след кого е царувал. Сами-
ят този Маврубир е написал: „Така казват гърците поради 
завистта и ненавистта, която имали към българите. Не са 
описали храбрите постъпки и славните дела на българския 
народ и царе, накратко и противното писали, както им било 
удобно, за да не се срамуват, че българите много пъти са ги 
побеждавали и са взимали от тях данък.“ От този Маврубир 
и от много други истории събрах за много време съществе-
ното, поразпространих и съставих тази историйка. При все 
че се намира в много книги по малко и накратко писано за 
българите, но не може всеки човек да има тия книги, да ги 
чете и да ги помни, затова разсъдих и събрах всичко в едно.

Из “История славянобългарска”                
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Паметник на св. Паисий 
Хилендарски в гр. Банско.
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Пламъкът 
на възраждането

Св. Паисий Хилендарски е началото на нашето 
духовно възраждане

Ангел Карадаков

Каквото и да се каже за човек от калибъра на 
св. Паисий Хилендарски със сигурност ще 
бъде малко и крайно недостатъчно. През тази 

година обаче ще трябва да говорим за него, да споменаваме 
делото му, да препрочитаме живота му, да се поучаваме от 
подвига му, да обгърнем страниците и на неговата „История 
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Славянобългарска”.  2022 г. е годината, в която отбелязваме 
300 години от рождението на св. Паисий, 260 години от на-
писването на „История Славянобългарска” и 60 години от 
неговата канонизация. За това и няма как да не се обърне 
малко повече внимание върху делото му. 

И въпреки че сме свикнали да гледаме на св. Паисий просто 
като будител, народен деец, просветител, то трябва да има-
ме предвид и друго. Той е светец, монах, подвижник, кой-
то полага основите на нашето възраждане и дава тласък на 
всички онези велики събития, които ще променят историята 
на страната ни. За това и макар да е скромно, делото му е 
величаво и епохално. 

Първите си глътки въздух св. Паисий поема в град Банско. 
Годината на рождението му е 1722 г. За живота му научава-
ме от самия него, в неговите автобиографични бележки в 
„История Славянобългарска”, вписванията в хилендарските 
кондики, както и някои писма. За неговото светско име уче-
ните предполагат, че се казва или Пенко или Петър. Пръв за 
родното място на св. Паисий говори Скопският митрополит 
Теодосий, а след това подемат темата изтъкнати историци и 
учени, сред които дори Иван Снегаров. 

В житията на светиите от св. Димитрий Ростовски пише, че 
след като „презрял суетата на този свят, отрекъл се от всич-
ко и отишъл най-напред в близката Рилска обител, където 
под благодатта на великия наш отец Йоан пораснал духом 
и известно време прекарал в послушание при някои опитни 
старци”. 

На 23-годишна възраст св. Паисий заминава за Св. Гора – 
Атон, където отива при брат си в Хилендарския манастир 

Живот и дело
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и приема монашество с името Паисий. Бъдещият светец не 
получил системно образование, но това не му попречило 
да се научи на четмо и писмо, както и да обогати своите 
знания не само в църковната, но и в светската наука. В Хи-
лендарския манастир той бива ръкоположен за йеродякон и 
йеромонах, а след това дори става проигумен т.е. втори след 
игумена на манастира, който пък по онова време е брат му 
Лаврентий. И въпреки че Хилендарският манастир е сръб-
ски, то по онова време по-голяма част от братството на ма-
настира било от българи, родом от Македония.

Св. Паисий пътува, през 1758 г. до Сремски Карловци като 
таксидиот (пътуващ православен монах, който събира по-
мощи, доброволни пожертвувания за манастир). Там той се 
запознава с исторически съчинения и стари средновековни 
източници за българската история, които и му послужват 
за написването на неговата „История Славянобългарска”. 
Също като таксидиот той носи своя исторически труд, за да 
бъде преписван и разпространяват сред българите. По думи-
те на авторите на неговото житие, при непосредствения до-
сег с народа св. Паисий видял отблизо тежкото положение на 
българския народ под робство. Сам преживял и надменното 
и презрително отношение на другородците към българите. 
Слушал обвиненията, че те били прости, груби, неграмотни, 
че нямали история. С болка в сърцето си светецът виждал 
разслабващото отчаяние на народа и дълбоко скърбял, но и 
се възмущавал вътрешно за родоотстъпничеството на мно-
го негови сънародници, които „се влачели след чужди оби-
чаи и след чужд език, а презирали чистите български нра-
ви и родния си език”. Тогава, пишат житиеписците, пламва 
в него патриотична и благочестива ревност, плод на която 
се явява неговата вдъхновена „История славянобългарска”, 
която той написва за „полза на българския народ, за слава и 

Живот и дело
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похвала на Господа Иисуса Христа”. 

Неговият упрек и неговото изобличение отекват и до днес 
в ума и съзнанието на всеки един българин, който чуе само 
името на св. Паисий. Навярно няма да има българин, на ко-
гото ако го попиташ какво знае за св. Паисий ще каже думи-
те му: „О, неразумний юроде, поради что се срамиш да се 
наречеш българин”. „Ти, българино, казва св. Паисий, не се 
мами! Знай своя род и език, и се учи на свой език!”

Разяждан от „ревност и жалост“ за българския род, че няма 
събрана на едно място история за своето минало и за делата 
на своите царе и светци, той полага големи усилия, за да 
събере сведения за историята на България. Презрял себе си, 
за да осъществи голямото си желание, отива „и в Немска 
земя“, където се запознава с историята на Мавро Орбини, за 
сърбите и българите. Св. Паисий Хилендарски съобщава, че 
не е учил нито граматика, нито светски науки, но е написал 
книгата си „за простите българи“. 

Написването на „История славянобългарска“ във времето и 
условията при които живее Паисий Хилендарски е излкю-
чителен книжовен подвиг. Св. Паисий излиза от рамките на 
средновековния светоглед и търси нов смисъл и нови цен-
ности на народния живот.

В края на посланието Паисий Хилендарски пише: „и я със-
тавих в манастира Хилендар при игумена Лаврентия, мой 
роден брат от една майка и по-стар от мене: той тогава има-
ше 60 години, а аз – 40. В това време Хилендар даваше да-
нък на турците 3 хиляди гроша и беше задлъжнял 27 хиляди 
гроша. И имаше голям смут и несъгласие между братята… 
и дойдох в Изограф и там намерих още много сведения и 
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писания за българите. Прибавих и завърших казаните неща 
в тая историйца в полза на нашия български род…“

„Преписвайте тая историйца… 
и пазете я да не изчезне!“

Сам светецът понася тези думи, подобни на жива съвест, из 
цялата страна. Той предлага на свои сънародници да я че-
тат и преписват, по който начин да помогне на народа си да 
излезе от дълбините на унинието и да даде начало на бъл-
гарското духовно възраждане. Пламъкът, който отец Паисий 
запалва в сърцата на хората така се разгаря, че започва ис-
тинското обновление на нашия народ. 

„Св. Паисий е началото, въодушевлението, смелотта, волята 
и устрема на българското възраждане”, казва по повод ка-
нонизацията на св. Паисий Българският патриарх Кирил. 
По думите му св. Паисий е родоначалник на всебългарския 
подем към свобода. „Пръв той постави църковно-народния 
въпрос, като заговори за български език в църквата и в учи-
лището, за български свещеници и владици, за независима 
и то патриаршеска българска църква”, казва още патриарх 
Кирил и завършва словото си с това, че „основните идеи на 
Пасиевото служение и на неговия завет са: вяра, род, език, 
свобода… В тоя завет трябва да крепнем и ние духовно”. 

И може би ще бъде редно в този месец юни на 2022 г. всеки 
един от най да потърси и да разгърне написаното от ръката 
на св. Паисий. Да се опитаме да не забравяме тази негова 
„историйца” и да я опазим, за да не изчезне. А тя не би из-
чезнала, не просто ако стои някъде на съхранение, но няма 
да изчезне ако и днес се предава от човек на човек, и днес се 
чете и препрочита и не толкова заради историческите факти 
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и истории, но повече заради пламъка на духовното възраж-
дане и обновление. Пламък, от който така силно се нуждаем 
днес. 

История славянобългарска

„Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, 
които обичате и имате присърце своя род и своето българ-
ско отечество и желаете да разберете и знаете известното 
за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, 
патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали. За 
вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на 
вашите бащи, както знаят всички други племена и народи 
своя род и език, имат история и всеки грамотен от тях знае, 
разказва и се гордее със своя род и език”, така започва Пре-
дисловието към ония, които желаят да прочетат и чуят напи-
саното в „История славянобългарска”. 

В началото трябва да кажем, че тази история е първото въз-
рожденско произведение на българска историография. На-
писана е в периода 1760-1762 г., а три години по-късно св. 
Софроний Врачански прави нейн препис, през 1765 г. Ис-
ториците и учените приемат за символично начало на Бъл-
гарското възраждане, написването и разпространението на 
„История славянобългарска”. 

През XVIII в., когато св. Паисий започва „замислянето на 
история на България, останалите балкански народи също са 
потиснати от Османската империя. Но като че тяхното са-
мочувствие е смазано по-малко в сравнение с българското” 
. Много от учените сочат творбата на св. Паисий като важен 
подтик за формирането на българското самосъзнание. По-
ради дългогодишното и вековно робство българите започ-
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ват да губят своето самосъзнание и забравят историята си, 
славното си минало и това, че всъщност има за какво да се 
гордеят. 

Благодарение на това, че става таксидиот св. Паисий има 
възможността да пътува и така да обиколи села и градове 
и да допълва с „многобройни свидетелства историята на 
българите” . В това свое странстване светецът открива бо-
гатите библиотеки на светогорските манастири. След като 
бива изпратен, от братството на Хилендарския манастир, в 
Сремски Карловци, което по онова време се намира в Хаб-
сбургската империя, св. Паисий се запознава с руското из-
дание на съчинението на дубровнишкия историк, писател и 
летописец Мавро Орбини, който се посвещава на работа по 
изграждане на историята на южнославянските народи. От 
него именно св. Паисий научава неизвестни дотогава факти 
за историята на българския народ. 

„Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от 
други племена и народи. Твърде много обикнах българския 
род и отечество и много труд употребих да събирам от раз-
лични книги и истории, докато събрах и обединих историята 
на българския род в тая книжчица за ваша полза и похвала. 
Написах я за вас, които обичате своя род и българското оте-
чество и обичате да знаете за своя род и език. Преписвайте 
тая историйца и платете, нека ви я препишат, които умеят да 
пишат, и пазете я да не изчезне!”, пише сам светецът в своя 
предговор към „История славянобългарска”. 

В своята творба светецът силно укорява своите сънародници 
за това, че лесно се отказват от своето и започват да следват 
чуждото. „Аз видях, че много българи постъпват така и оти-
ват по чужди език и обичай, а своя хулят”, пише той. За това 
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и създава своята история, за всички отцеругатели, които не 
обичат своя род и език, но не само за тях пише. „А за вас, 
които обичате да знаете и слушате своя род и език, написах 
да знаете, че нашите български царе, патриарси и архиереи 
не са били без летописни книги и кондики. Толкова години 
са царували и господствували на земята и са имали царски 
истории и архиерейски кондики, знания за всичко и за много 
български светци, жития и служби”, казва още св. Паисий. 
Връщайки се на Св. Гора – Атон, св. Паисий обобщава ис-
торията открита в Сремски Карловци. Той се запознава с 
житията на много български светии, царски грамоти, съчи-
нения и творби на св. патриарх Евтимий, както и „Стемато-
графията” на Христофор Жефарович. Влияние върху него-
вата история има и творбата на Цезар Бароний. 

Появилите се горе долу по същото време исторически съчи-
нения от втората половина на XVIII в. не постигат същата 
стойност като труда на св. Паисий Хилендарски, „защото 
„История славянобългарска” ги оставя в сянка и продължа-
ва да живее и да буди интерес у народа с много по-голяма 
сила от всичко написано”. Спиридоновата и Зографската 
анонимна история не получават същата популярност. Св. 
Паисий Хилендарски успява да събуди възрожденския инте-
рес към миналото, а народът се оказва развълнуван от това 
минало. 

По думите на един от митрополитите на Св. Синод, при ка-
нонизацията на св. Паисий Хилендарски през 1962 г., свете-
цът от Св. Гора в „безпросветните дни на многовековното 
двойно робство пална светлинката на национално осъзна-
ване, разпали в сърцата жажда за свобода, възкреси народа 
за нов, свободен живот”. Св. Паисий се явява подобно на 
старозаветен пророк на българския народ, който в мрака на 
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робството начертава пътя на българското страдалческо, но 
и героично възмогване. „Авторът на тази „историйца” се 
открива повече като един философ на историята, отколкото 
като един историограф” .

Въпреки че е отдалечен на Св. Гора св. Паисий е близо до 
своя народ, до неговите страдания, тревоги и изпитания. 
„Няколко десетилетия той кръстосва с това съзнание бъл-
гарската (отива дори и в немска) земя и неговият вървеж е 
като в приказките: единият му крак тука, другият – два века 
напред. Защото като всяко необикновено явление той не се 
измерва със своето време и неговата истинска тежест е в бъ-
дещето”, пише Константин Константинов в паметния брой 
на „Църковен вестник” за св. Паисий Хилендарски. И пита 
в своя текст: „Виждал ли е той в своите самотни часове на 
бдение далечния плод на тоя странна сеитба? Вярвал ли е 
самият той в обещанията на своите собствени думи? Кой би 
могъл да ни каже де свършва тревогата и съмнението – де 
почва увереността? Но, в края на краищата, не е ли все едно: 
книгата е написана и изпратена в света, за да върши своята 
работа”. 

И в този неудържим порой, който прелива извън текста на 
тази малка „историйца” и повлича всичко след себе си, ду-
мите загубват своето обикновено значение, добиват друга 
стойност, „трептят умилително, увещават настойчиво, раз-
тапят се от някаква сурова нежност към „простите орачи, 
копачи, овчари и занаятчии”, скъсяват се буреносно, тътнат 
от негодувание… Това е наистина жребий на избраник. За-
щото неговият образ се е стопил във вековечния образ на 
българската земя и няма как да се отдели от него. И защото 
неговото име отдавна вече не е просто човешко име, а нов 
смисъл на онова безсмъртно нещо, без което „няма живот” 
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и което се нарича със страшната и сладка дума - свобода”. 

Св. Паисий Хилендарски ни освободи от оковите на духов-
ното робство. Даде шанс на българите да подишат чист въз-
дух. Даде на народа, когато той най-много се нуждаеше, да 
пие от извора на чистата вода. Възбуди в него порив за нов 
живот, за обновление, за свобода. Всички тези пориви на 
българския народ, целият негов бит и всички смътно живее-
щи в душата му традиции се сливаха, по думите на протоп-
резвитер Стефан Цанков, в едно хармонично цяло и бликаха 
от един чист извор. „Неговата народна философия, морал, 
просвета и вяра; живата му вяра и упование в Бога. За това 
и борбите му за народност, волност, просвета, чест и чове-
щина се изляха в борби църковни и защото тия борби бяха 
борби за вяра и Бог, за вяра в правдата, за Бог на любовта. 
Затова се те водиха с чистота и ентусиазъм на религиозната 
вяра. За това се те увенчаха с нечувания в друга история 
успех – един забравен, аргатски народ да се самоизрови, да 
се самоиздигне”. 

Канонизацията на св. Паисий Хилендарски

Прославлевието на светии е моментът, в който Църквата из-
вършва причисляване на някого в лика на светиите, понеже 
се е подвизавал в своя живот, загинал е мъченически или пък 
по друг начин Бог го е прославил. Църквата свидетелства 
за близостта на този определен човек до Бога, като отправя 
към него молитва и се надява на неговото застъпничество. 

Днес, когато Църквата не изпитва големи трудности, причи-
нени от гонение, не живее сред императори – езичници, нито 
пък християните (в по-голямата част на света) са преслед-
вани заради своята вяра, канонизацията се извършва тър-
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жествено. Богослужебната прослава включва отслужването 
на света Литургия, изрисуването на икона, съставянето на 
определена служба (включваща песнопения в прослава на 
канонизирания светец), както и написването на житие. Ка-
нонизацията се случва в централния катедрален храм, обик-
новено патриаршески, в различните Поместни православни 
църкви и събира заедно епископи не само от определената 
Поместна църква, но и гости от чужбина. Но представете си 
да бъде извършена канонизация във време, в което ръцете на 
Църквата буквално са отрязани. 

Подобен е случаят с канонизацията на св. Паисий Хилен-
дарски. Неговото прославление е извършено на 23 декември 
в салона на Софийска св. митрополия през 1962 г. Бълга-
рия по това време се намира в Съветския блок. Агресивни-
ят атеистичен строй определя вярата като нещо умиращо и 
като отживелица, останала единствено за възрастните жени, 
които и без друго са суеверни. На големи празници в храмо-
вете стоят представители на Партията и записват влизащите 
в тях. Някои имат доста сериозни проблеми за това, че се 
молят в църква. Само 14 години по-рано е извършено убий-
ството на Неврокопския митрополит Борис, под давление-
то на комунистическата партия. Стотици свещеници са или 
осъдени от Народния съд или безследно изчезнали. Мнози-
на са убити, а други пратени в лагери. В такова едно, да го 
кажем честно – мракобесно време, прославение и канони-
зация на светец по начина, по който днес го разбираме и 
представяме е бил почти невъзможен. 

Подвигът на Българският патриарх Кирил и митрополити-
те от Св. Синод на Българската църква се състои в това, че 
показват не само на християните, но дори и ако щете на ко-
мунистическия режим у нас, че Църквата не е мъртва, не е 
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организация забравена, потънала в забвение, но продължава 
да бъде и ще е жив организъм. Организъм, впрочем, който и 
надживя комунистическия режим, но това е друга тема. 

И въпреки че Църквата се намира сред агресивна обстанов-
ка и всяко едно нейно действие се следи зорко от погледа на 
политбюро, на 23 декември, преди 60 години се извършва 
прославлението на нов светец не само за родната ни Право-
славна църква, но светец за цялото Православие. 

На тържественото събрание присъства Българският патри-
арх Кирил, придружен от членове на Св. Синод, присъстват 
разбира се представителите на властта, в лицето на пред-
седателя на Комитета при Министерството на външните 
работи по въпросите на Българската православна църква и 
на религиозните култове Михаил Кючуков и началниците 
Димитър Тодоров и Димитров, клирици, професори от Ду-
ховната академия и др. Столичният свещенически хор из-
пява песнопения, а Българският патриарх Кирил произнася 
слово за св. Паисий, в което обрисува образа на хилендар-
ския монах-светец като светъл възрожденски просветител, 
положил със светийско-апостолски подвиг началото на бъл-
гарското историческо и духовно-освободително движение.

Столичният свещенически хор изпълнява, под дириген-
ството на свещеноиконом Димитър Попконстатинов ново-
написата кантата за отец Паисий по текст на архимандрит 
Серафим, композитор Петър Динев и баладата „Клепалото 
бие“ от Иван Вазов по музика на Емануил Манолов и други 
патриотични песни. 

Скромно е извършена канонизацията на св. Паисий. Може 
би точно както и той е живял. Без около него да има много 
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шум. Тихо, смирено, монашеско. Прославянето на светиите 
е важно не просто за църквата като институция, но е важно 
най-вече за духовния живот на православните християни, 
особено пък ако те се намират във време на такова голямо 
изпитание – да се налага да отстояват вярата си почти на 
живот и смърт. За това и прославлението на св. Паисий е 
глъдка въздух за душата на българите християни. Тя е миг 
на просветление, на обновление, на тържествена радост. 

Покрай празника на св. Паисий няма начин да не чуем за ис-
торията свързана с написването на неговото богослужебно 
прославяне – службата, съставена от Левкийския епископ 
Партений. По думите на духовници, на които епископът е 
споделил при канонизацията на светеца той имал в себе си 
притеснение относно това дали трябва да бъде канонизиран 
св. Паисий. Вечерта като във видение той видял светеца, 
който му казал, че благодарение на неговата малка книжка 
много българи не предали вярата си. След това съмнението 
на епископ Партений изчезнало и той съставил службата в 
чест на светеца. 

„Дивни са присъдите на Бога, неизследима е бездната на 
неговите съвети за управлението на тоя свят и за промисъ-
ла, с който управлява царствата на тоя свят — раздава ги, 
променя, пренася и когато иска, погубва и пак възстановява. 
Понякога ни се струва, като че не се грижи за нас, като че 
ни е пренебрегнал с безкрайна забрава, но не е така. Може 
в летописите и историите на евреите да се узнае как много 
пъти ги предаваше в плен и запустение и пак ги събираше 
и закрепваше в тяхното царство, както и сега се вижда от 
упадъка на източното гръцко и българско царство. И струва 
ни се, че не окончателно бе отхвърлено и забравено от Бога. 
Но кой ще постигне ума Господен или кой ще последва не-
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говите съвети, за да възстанови пак и събере разпръснатите 
и изцери съкрушените? Това знае само Бог със своите свети 
присъди“, пише в своята история св. Паисий.

Само Бог знае до колко души истински се е докоснала исто-
рията на св. Паисий, колко много народ е спасила от духов-
но погубване и колко човеци е довела обратно в Църквата. 
За това св. Паисий е светец, пославен от Бога, възхвален от 
Църквата и почитан от народа. И той е канонизиран не само 
заради написването на своята история и възраждането на 
един народ, но е прославен и заради своя подвиг и като мо-
нах, и като таксидиот. 

„Той е образец на аскетизъм и на духовно подвижничество. 
Той е усърден радетел за издирване и разпространение на 
верската и народностната истина. Това дело той върши с 
ревността и себеотречената смелост на светите апостоли и 
пророци, въпреки че е бил болен и въпреки опасностите, на 
които се е излагал... Делото на йеромонах Паисий Хилен-
дарски е извънредно голямо както за народното пробуждане 
на българския народ, тъй и за неговото православно хрис-
тиянско просвещение. Неговата Славянобългарска история 
е упражнила силно въздействие върху българския народ. 
Чрез силата на това въздействие при Божията благодат са 
просияли с мъченически подвиг след 1762 г. светите хи-
лендарски мъченици и българите Дамаскин Габровски (+ 
1772 г.) и Онуфрий Габровски (+1818) и други светогорски 
иноци българи като свети мъченик Йоан Български (+ 1784 
г.), свети Игнатий Старозагорски (+ 1814 г.). Отец Паисий 
чрез „История славянобългарка“ е изпълнил по съвършен 
начин първата и най-голяма Божия заповед за любов към 
ближния – към неговия народ, намиращ се в тежки условия 
на робство“. Това четем в протокола от тържественото засе-
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дание на Св. Синод по повод канонизацията на св. Паисий 
Хилендарски. 

И ако трябва отново да се върнем в началото и да погово-
рим отново за обстановката, в която тази канонизация се из-
вършва, то ще трябва не да упрекнем Българския патриарх 
Кирил и Св. Синод, но да им благодарим, че извършват про-
славлението на такъв светец, като св. Паисий. Канонизация-
та на светии е и издигане на пример на човеци, достигнали 
до Бога. Св. Паисий е пример за нас днес също.

Във време, в което ценностната система е разклатена, кога-
то устоите на държавата са поклатени, намирайки се сред 
безброй кризи и проблеми, единственото, което ни остава е 
да обърнем поглед назад. Назад към историята. Там ще ви-
дим подвига на нашите царе, борбеността на нашите пред-
ци. Като пред очите ни ще видим св. цар Борис-Михаил и 
неговото покръстване, приемане на спасителната вяра. Ще 
видим като пред очите си написването на нашата азбука от 
светите братя Кирил и Методий, ще чуем проповедта на ро-
ден език от светия Климент Охридски, пръв епископ на Бъл-
гарския език и ще станем свидетели на пламенната, гореща 
молитва на преподобния Йоан Рилски, ще получим отново 
благослова на светия патриарх Евтимий, който, когато го по-
питаме и ние, заедно с другите, на кого ни оставаш? Ще ни 
каже и на нас, съвременните българи: На Светата Троица ви 
оставям! 

Обръщайки се отново назад ще видим мъченическия под-
виг на светите Зографски мъченици, изпитанията и вярата 
на Баташките и Новоселските мъченици. Ще започне отно-
во да мъждука и свети в сърцето ни вярата... Православна-
та ни вяра. Ще се обнови душата ни, ще се приповдигне и 
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нашия дух и ще знаем вече и ние, че „от целия славянски 
род най-славни са били българите, първо те са се нарекли 
царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, 
най-много земя те завладели. Така от целия славянски род 
били най-силни и най-почитани и първите славянски светци 
и просияли от българския род и език... И за това българите 
имат свидетелство от много истории, защото всичко е исти-
на за българите“.
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Преподобни Паисий 
Хилендарски и подвигът на 

духовното будителство в 
историята на Българската 

православна църква
           доц. д-р Костадин Нушев

Преп. Паисий Хилендарски е 
родоначалник на една култур-
но-просветна традиция в истори-
ята на Българската православна 
църква, свързана с духовното бу-
дителство и народното просвеще-

ние чрез използване на говорим и разбираем новобългарски 
език. Духовните будители през Възраждането са носители 
на християнски просвещенски дух и християнски нравстве-
ни ценности, борци за човешко достойнство и свобода за вя-
рата и Църквата и продължители на културно-просветното и 
книжовно дело на славянските първоучители и просветите-
ли - светите братя Кирил и Методий, св. Климент Охридски, 
св. Йоан Рилски и св. патриарх Евтимий. За разлика от тези 
първоучители и духовни просветители през Първото и Вто-
рото българско царство духовните будители на българите от 
времето на Османския период като св. Паисий Хилендарски, 
св. Пимен Зографски, св. Софроний Врачански, йеромонах 
Неофит Бозвели и йеромонах Неофит Рилски извършват 
своя духовен подвиг в една нова и различна културно-ис-
торическа и политическа ситуация на времето – на прага на 
Новото време и модерната епоха в условията на липсваща 
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българска държава, която да подкрепя техните просвети-
телски и книжовни трудове. Те изпълняват своя дълг към 
българите – към Род и Родина, към Народ и Отечество, като 
духовен подвиг на вярата и служение на Бога и ближните в 
благодатното лоно на Църквата.

Преп. Паисий Хилендарски и духовното будителство в 
историята на Българската православна църква

Църквата нарича „духовни будители“ една особена катего-
рия християнски светци и духовни учители, които в зората 
на Новото време, и на прага на модерната епоха, със Слово 
и книга започват едно широко просветителско движение за 
нова християнска пробуда, просвета и възраждане на духов-
ната култура чрез проповед и поучение на говорим и раз-
бираем език. В началото на Българското Възраждане това 
са монаси и духовници като св. Пимен Зографски и преп. 
Паисий Хилендарски , а след тях духовното будителско дело 
продължават други християнски духовници като архим. Не-
офит Бозвели, св. Софроний Врачански , йеромонах Неофит 
Рилски и безброй много техни ученици и последователи, 
учители, свещеници, книжовници и писатели. Духовните 
будители са монаси-изповедници, таксидиоти и просве-
тители, които подържат християнската вяра и нравствени 
ценности в съзнанието на православния вярващ народ и из-
пълняват църковното служение сред народа като извършват 
светите тайнства, проповядват Словото Божие и съграждат 
духовните основи на българската просвета и култура на ро-
ден и говорим български език. (1)

При  неимоверно трудни и тежки условия духовните будите-
ли и просветители през Възраждането успяват да съхраня-
ват и преумножават духовните ценности на християнството, 
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да отстояват човешката свобода и лично достойнство и да 
положат основите на духовното пробуждане и възраждане 
на българския народ.

Духовните будители са Христови свидетели, църковни учи-
тели и изповедници на вярата, които полагат темелите на но-
вата българска християнска просвета и национална култура 
на новобългарски език. Тази категория Христови подвижни-
ци, църковни учители, служители и просветители Църквата 
е въвела специалното наименование „духовни будители“, 
което указва на тяхната група като на нова и специална кате-
гория светци - просветители, книжовници и църковни пас-
тири, които са по правило монаси, но преди всичко духовни 
учители, пастири и епископи. 

Духовните будители „полагат душата си за своето паство“ и 
за християнската просвета на своите събратя, служат само-
отвержено на своите ближни по вяра и род и принасят своя 
неуморен труд за въздигане на своите „по-малки братя“. 
Пред Бога и народа те посвещават себе си на саможертвено 
църковно служение за опомняне и пробуждане, за просве-
щение, образование и духовното възмогване, за избавление 
от робски гнет и спасение на вярващия български народ в 
условията на чуждо политическо и духовно владичество. 
Като тип и образ на светец духовният будител по правило е 
монах или духовен отец – изповедник, духовен наставник, 
учител и проповедник, но също така е книжовник, просве-
тител, интелектуалец и народен водач. Тази категория све-
тец с така указаните характеристики напълно отговаря на 
служението, образа и делото на преподобни Паисий Хи-
лендарски, а до голяма степен съответства и на образа на 
св. Софроний Врачански и редица други духовни дейци и 
книжовници през Възраждането.  Разликата между двамата 
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първи духовни будители на българския народ – св. Паисий 
Хилендарски и първият български епископ през Възражда-
нето е, че св. Софроний е архиерей и епископ като до голяма 
степен той се доближава до образа на църковния учител и 
светител – до авторитетния църковен предстоятел и духовен 
пастиреначалник, проповедник и книжовник, а Хилендар-
ският монах си остава скромен и смирен книжовник, неумо-
рен таксидиот, духовен наставник и пътуващ проповедник, 
който предприема своето дело в името на Бога и българския 
народ движен преди всичко от своята силна вяра и пламенно 
родолюбие. (1) 

Духовно просвещение, човешко достойнство и ценности 
на християнския хуманизъм

В културата на Българското Възраждане се преплитат много 
фактори – духовни, политически, икономически, социални 
и църковни, които са влияели по особен начин и са дове-
ли чрез съвкупното си въздействие до духовния прелом и 
обновлението, което характеризира живота на българите 
през ХVІІІ –ХІХ век. Съответно на това промяната в нрав-
ствеността и духовната култура на нашите сънародници би 
могла да се търси в различни насоки и да се интерпретира 
и анализира в различен контекст. Без да се отричат многоо-
бразните фактори и влияния, които си дават среща в процеса 
на възрожденското обновление и преобразяване на живота и 
моралната култура на българския народ от това време, ще се 
опитаме да концентрираме вниманието си върху християн-
ската нравственост и традиционната православна духовност 
като източник на обновителните тенденции и фактор за за-
раждането на специфичната модерна възрожденска култура 
на българите.  
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В образа и делото на всички духовни будители, книжовници 
и учители, свещеници и църковни пастири, ние откриваме 
просветителските прояви и измерения на тяхната дейност – 
те са проповедници, които пробуждат съвестта на вярващите 
християни като проповядват Евангелието и Словото Божие, 
полагат душата си своето паство и имат за цел да предизви-
кат дълбока духовна промяна, възраждане и пробуждане на 
религиозното и родолюбиво чувство у вярващите чрез пока-
яние, опомняне и събуждане на съвестта за борба срещу не-
вежеството, заблудите и греха. Стремят се да изведат народа 
от робството на невежеството и греха, от безпаметството и 
леността, от заблудите и изкривената неправославна вяра. 
Духовните будители свидетелстват за Христовата истина и 
за чистотата на вярата на Църквата, пробуждат съзнанието 
за достойнство и историческо величие на Българската църк-
ва, за историческото величие на българската държава, за 
свещеното наследство и скъпоценно достояние на вярата и 
славното църковно минало. Наред с историческата памет и 
духовно съзнание за миналото те се обръщат и към изпита-
нията и трудностите на настоящето и задачите на бъдещето. 
По този път на духовно просвещение преп. Паисий Хилен-
дарски и неговите ученици и последователи се стремят да 
пробудят и подържат съзнанието за човешко достойнство и 
народни правдини, да предизвикат духовно пробуждане за 
нова културно-просветна и книжовна дейност, за да се въз-
станови величието на българската народност и независима-
та българска народна Църква. 

Ценностната система на християнството и родолюбието, 
на хуманизма и човешкото достойнство, която проповядват 
преп. Пайсий Хилендарски и неговите последователи, пред-
полагат обновление на духовния и обществения живот чрез 
широко образование и просвета сред народа на роден език и 
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създаване на модерна училищна система, която се изгражда 
върху основите на църковните духовни школи и книжовни 
манастирски центрове. По този духовен път на обновление 
чрез възраждане на християнските традиции и борба за цър-
ковна просвета и национална независимост се утвърждават 
християнските мотиви и идеи за справедливостта и човеш-
кото достойнство като широкообхватни и основополагащи 
ценности в моралната култура и духовния живот, опреде-
лящи насоката на историческо развитие и ориентацията на 
нравствеността. Тези нравствени принципи и ценности на 
християнски хуманизъм интегрират в себе си широк спек-
тър от духовната култура и морална система и са отворе-
ни за обновителни влияния като интегрират националното 
наследство и европейската модерна култура. Чрез тяхното 
универсално и общочовешко съдържание се съхранява из-
конното християнско духовно наследство и се хвърля мост 
към новото, модерното и напредничава развитие и европей-
ски насоки за бъдещето.

Паисиевото духовно дело и народно будителство през 
епохата на Българското Възраждане

В постепенно оформящото се възрожденско движение за 
църковно пробуждане и за една нова духовно-просветна 
мисия на Православното духовенство, насочена към всички 
вярващи и предназначена да даде светлината на познание-
то на Христовата истина, просвета и човешко достойнство 
на всеки един член на Църквата и народното цяло, изпъква 
една изконно българска християнска идея за всеобщата гра-
мотност и достъпност на знанието за всеки вярващ човек и 
за все един член на Църквата.

Като ученик и последовател на преп. Паисий Хилендарски 
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епископ Софроний Врачански  (1739-1813)  продължава бу-
дителското и просветителско дело на Църквата и става родо-
началник на заветите към българската църковна йерархия, 
която е призвана да служи на Божия народ чрез Евангелие-
то и да продължава да просвещава своя „единокръвен бъл-
гарски народ“(„Завет на св. Йоан Рилски“) чрез истинска и 
действена християнска проповед и духовна просвета на раз-
бираем новобългарски език.(2)

Свети Софроний Врачански е един от първите духовни бу-
дители на българския народ през епохата на Възраждането и 
един от първите просветители и радетели за новобългарска 
просвета и книжовност сред българския народ. В началото 
на ХIХ век като епископ на град Враца и пастир на Църк-
вата той допринася особено много за създаването на цър-
ковна и православна нравоучителна книжнина на новобъл-
гарски език чрез своите проповеди и нравствени поучения, 
написани на тогавашния говорим и разбираем за широките 
слоеве от народа език. Чрез издаването на своя сборник с 
християнски проповеди и нравствени поучения „Неделник“ 
(Kiriakodromion), публикуван в румънския град Римник през 
1806 година, св. Софроний Врачански става родоначалник и 
основател и на кигопечатането в модерната българска кул-
тура и литература. (4:136-137)

Епископ Софроний Врачански бил убеден, че християн-
ската просветата, която идва от Евангелието, е начало на 
благополучието, а невежеството е причина за духовното 
робство и източник на злополучие. Евангелското просвеще-
ние и Христовите истини трябва да се възприемат с твър-
да и непоколебима вяра, за да допринасят за спасението и 
благодатното обновление на живота. Софроний Врачански 
е истински църковен реформатор – той е първият българин 
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с епископски сан сред българското православно население 
и истински духовен пастир на църковното паство. Епископ, 
който започва да проповядва и да пише на говорим език и 
да създава печатна църковна книжнина на роден, говорим и 
разбираем за всички българи език. Той пренася през епоха-
та на Възраждането същите духовни принципи за всеобща 
просвета на християните, които са залегнали в основата на 
Преславската и Охридската книжовни школи, в книжовното 
и църковно дело на св. патриарх Евтимий Търновски по съз-
даването на църковно-богослужебна и просветна книжнина 
и на духовно-будителното дело на св. Паисий Хилендарски  
(2). Софроний Врачански е носител на всички тези христи-
янски, духовно-просветни, църковно-патриотични и книжо-
вни традиции на Българската църква, които успява да реали-
зира в условията на Новото време с оглед нуждите на своето 
паство.  Идеите на св. Паисий Хилендарски за образование 
на българските младежи намират продължение и достигат 
до определен завършен израз у епископ Софроний Врачан-
ски, както и у по-късните български книжовници като йе-
ромонах Неофит Рилски. Духовното просвещение според 
Софроний Врачански е основното задължение за свещено-
служителите като пастири на вярващия народ и ако те не из-
пълняват тези свои задължения се провиняват с тежък грях 
пред Бога. Св. Софроний Врачански постоянно настоява за 
повишаване на образованието и за засилване на просвеще-
нието както в църковния живот, така и в семейството. Той 
постъпвал така, защото съзнавал колко голямо е значението 
на образованието за личния и обществения морал на човека, 
за достойното човешко съществуване и за истинската свобо-
да и напредък на народа. Образованието и духовното про-
свещение с истините на Евангелието е полезно и спасително 
за всеки човек и затова то представлява безценно духовно 
благо и скъпоценно съкровище, което Софроний Врачански 
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сравнява с духовния талант от „Притчата за талантите“ на 
Спасителя. Всички свои духовни чеда и църковни съслу-
жители светителят съветва да се трудят усърдно за това ду-
ховно благо и да не изоставят учението, за да не постъпват 
като ленивия и лукав служител от евангелската притча (Мaт. 
25:26-30). Наред с просветителската мисия и проповедни-
ческата си дейност св. Софроний Врачански извършвал и 
много благотворителни дела. Поради лошото състояние на 
народа – тогава имало много вдовици, сираци и гладува-
щи, той помагал на нуждаещите се лично и чрез църковни 
средства. Следвайки евангелските принципи за християнско 
милосърдие Софроний Врачански изгражда система от ос-
новни християнски етически и социални принципи, която 
започва да прилага първо в организацията на църковния 
живот, а след това и в по-широк обществен план. Социал-
ните възгледи на забележителния български книжовник и 
просветител от края на XVIII-ти и началото на XIX-ти век са 
проникнати от силно християнско чувство за църковен дълг, 
свобода, служение на ближните и родолюбие. Те са тясно 
свързани с просветно-освободителното движение на бълга-
рите и борбите за духовна просвета и независима Българска 
православна църква. Борбата за запазване на Православната 
вяра, според Софроний Врачански, е неразривно свързана с 
борбата за духовна просвета и църковна независимост (3). 
Като архиерей и църковен пастир св. Софроний се трудил 
усърдно за организиране на църковния живот и за постигане 
на църковна свобода като с това свое дело подготвял бълга-
рите за борбата им за независима Църква и за свободна дър-
жава. Той съзнавал, че посредством милостиня обществото 
няма да се освободи от робството и да стане по-справедли-
во, но милостинята е важна и действена мярка за лекуване 
на социалната неправда, както и за възпитаване на състрада-
ние към бедните и страдащите у по-богатите. Тези нравстве-
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ни поучения можем да открием в много от беседите на св. 
Софроний в неговия „Неделник“ и особено в проповедта и 
нравоученията му за „Притчата за богаташа и бедния Лазар“ 
и в други проповеди.  (5)

Християнска просвета, човешко достойнство и христи-
янски хуманизъм

Чрез духовно дело и нравствения подвиг на св. Паисий Хи-
лендарски и родните будители българският народ се про-
бужда за своето ново възраждане и всенародна просвета, за 
църковна независимост и политическа свобода. Чрез спо-
мена за величието и мисията на Българската православна 
църква, за делото на родните светци и патриарси, на род-
ните царе и владетели се извършва възстановяването на 
паметта и осъзнаването на задачите на духовната борба за 
свобода и независимост, за църковни правдини и човешко 
достойнство.

Приобщените от векове към християнската вяра и духовна 
култура българи чрез Покръстването са включени в култур-
ната общност на християнските народи на Европа, изгради-
ли са своята Църква, държава и цивилизация по християн-
ски образец и изживяват драматично упадъка и крушението 
на своята християнска държава под ударите на чуждите по-
робители. Загубата на политическата независимост и свобо-
да, както и падането под робството на чуждия поробител, се 
разбират като велико изпитание и понижаване на достойн-
ството на българите като християнски народ, но и като от-
говорност и изпитание за вярата и силата на християнската 
съвест. Това е един от водещите християнски религиозни 
мотиви в Паисиевото дело – осъзнаването на Божия проми-
съл за историята, осмислянето на Божията правда и права-
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та на народа, разбирането за за Божията справедливост и 
Божия съд над балканските православни народи, които са 
предадени под чужда власт в ръцете на другоплеменници и 
друговерци по Божия воля и според Божествения промис-
лителен план. Силата на Паисиевото слово и духовно по-
учение се състои в това, че той убеждава българите в тези 
духовни истини и ги наставлява по пътя на обновлението и 
духовното възраждане, окуражава ги за това, че когато се из-
пълнят времената на изпитанието в историята Бог, по своите 
неведоми пътища на Своя човеколюбив промисъл, би бла-
гословил тяхното освобождение и би благословил и бла-
говолил за възстановяването на Българската църква и бъл-
гарската държава според тяхното достойнство и величие.  
(1) Християнските нравствени идеали и духовни ценности 
на човешко достойнство, свобода, ценностите на хумани-
зма и просветеното самоуправление, които изграждат духа 
на Българското възраждане, са вградени чрез Българската 
православна църква и нейните служители и в темелите на 
новата българска просвета и държава след Освобождението 
като определят духовната участ на българската нация и през 
целия ХХ век. Независимо от историческите превратности 
и сътресения на националните катастрофи и крушението на 
националните идеали от Възраждането, политическите кри-
зи и недемократични режими на управление християнският 
хуманизъм присъства в ценностната система на българите 
и определя в критични моменти обществените решения и 
социалната мисия на Църквата. Християнският хуманизъм 
и човеколюбие се разкриват и изразяват по много начини 
и многократно през ХХ век в борбата за духовна просвета 
и човешко достойнство, за свобода на съвестта и човешки 
права, в подкрепата за бежанци и другородци и в смелата 
борба за спасението на българските евреи от антихуман-
ната политика на нацизма по времето на Втората световна 
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война. Тези ценности подържат вярата и духовната култура 
на християните по време на тоталитарния комунистически 
режим и са в основата на съхранената човечност и милосър-
дие, които са така необходими и в днешното лично битие и 
обществено развитие. В съвременния свят наблюдаваме две 
паралелни тенденции, изразяващи се едновременно както в 
процеси на дехристиянизация и дехуманизация, нараства-
ща секуларизация и десакрализация, от една страна, така и 
на процеси на едно все по-осезателно духовно пробуждане, 
религиозно възраждане и културно обновление на христи-
янските ценности, възраждане на църковните общности и 
поява на нови форми на религиозна култура и съвременна 
християнска мисия на Църквата. Тази съвременна христи-
янска духовна и нравствена култура е свързана с рехристи-
янизация и рехуманизация, преоткриване на ценностите на 
християнския хуманизъм и духовно превъзмогване на деху-
манизацията.  Това ново завръщане към духовните ценности 
на християнството – преоткриване по нов начин на духовни-
те потребности на човека и търсенето на личностно духовно 
израстване, или обръщане към сакралното в една нова пост-
секуларна ситуация е духовно движение, в което се включ-
ва и обновлението на християнската ценностна система на 
хуманизма. За тези процеси и тенденции в съвременната ду-
ховна култура и постмодерна ситуация говорят по различен 
начин много богослови и философи, историци и кулутроло-
зи, социолози и политолози в днешно време. Християнският 
хуманизъм и истинското човеколюбие предполагат да бъдем 
на първо място човечни, да си помагаме взаимно и да бъдем 
солидарни, да се уповаваме в Божията помощ и небесна бла-
годатна закрила, но и да действаме спокойно, отговорно и 
разумно, решително, смело и мъжествено, сърцато и без па-
ника в трудни и екстремни ситуации. Да действаме не само 
за личното ни благо и с оглед личните интереси и индивиду-
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ална полза, но също така най-вече за благото на обществото 
и за подкрепа на слабите и солидарност с най-бедните. Да 
служим на ближните и да се борим да дадем своя принос 
за преуспяването на цялата нация. Всяка криза е и добра 
възможност за проява на духовни ценности и нравствени 
добродетели. Както се казва в молитвите на Църквата да 
вършим добри дела в подкрепа на ближния и в прослава на 
Бога като следваме по стъпките на Спасителя и покажем на 
дело Христовата любов към страдащите и нуждаещите се. 
„Да положим душата си за своите ближни“ и „да изпълним 
Христовия закон като понасяме един другиго теготите“, да 
действаме смело, отговорно и солидарно в полза на Църква-
та и на нашето Отечеството.
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Св. Паисий Хилендарски е 
вдъхновение за българското 
национално самочувствие

- Доц. д-р Красимира Алек-
сандрова, през тази година 
отбелязваме големи кръг-
ли годишнини, свързани 
с живота и делото на св. 
Паисий Хилендарски. Как 
Националната библиотека 
ще отбележи тези важни 
юбилеи? 
 
- Всяка година през месец 
май Националната библио-
тека „Св.св.Кирил и Мето-
дий“(НБКМ) по традиция 
открива изложба, която е  те-
матично обвързана с важна 
годишнина или събитие. 
Тази година насочихме вни-

манието си към достойно от-
белязване на 300 годишнина-
та от рождението на Паисий 
Хилендарски (1722 - 1773) и 
260 години от написването 
на неговата „История славя-
нобългарска“ (1762 г.). Наре-
кохме изложбата „Олтари на 
народната памет“.  

Eкспозицията подредена в 
Централното фоайе на Биб-
лиотеката, представя във 
възходяща хронология пре-
писите и преработките на 
„История славянобългар-
ска“, съхранявани във фонда 
на Библиотеката. Експони-

В поредицата ни от разговори за св. Паисий Хилендарски 
започваме с доц. д-р Красимира Александрова, с която раз-
говаряме за св. Паисий, неговото дело, както и за инициа-
тиви на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Мето-
дий“. 

Беседи за Паисий
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Биография на 
доц. д-р Красимира Александрова

Доц. Красимира Алексан-
дрова е директор на На-
ционалната библиотека 
“Св. св. Кирил и Методий” 
Родена е в Шумен. Завърш-
ва българска филология в 
Шуменския университет. 
Специализира “Менидж-
мънт на културата” в НБУ. 
Доктор по библиография и 
доцент в УНИБИТ. От май 
2016 г. директор на Нацио-
налната библиотека “Св. 
св. Кирил и Методий”

рани са 26 ръкописа придру-
жени от пояснителни тексто-
ве и илюстративен материал, 
свързан с историята и място-
то на тяхното създаване. 

На въпроса защо са толкова 
много преписите и преработ-
ките направени  в епохата на 

Българското възраждане, от-
говорът е кратък – за да дос-
тигне паисиевата история 
до своите читатели. Повече 
от 80 години след нейната 
появата, тя е разпространя-
вана само ръкописно. Нари-
чаната „белова“ на Паисий, 
преписвана и преработвана 
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от духовни лица, учители и 
ученици, „История славяно-
българска“ се разпространя-
ва в отечеството ни по два 
основни лъча –   западно- и 
източнобългарски. 

Всяки препис има свой об-
лик, промени и допълне-
ния, направени уточнения, 
предизвикани от индиви-
дуалния ъгъл, под който 
книжовниците възприемат 
последователността и зна-
чението на историческите 
факти. Обединяваща черта 
за това многообразие обаче 
си остава говоримият, разби-
раем български език, на кой-
то те са написани.

- В изложбата в Национал-
ната библиотека показахте 
26 оригинални преписа на 
„История Славянобългар-
ска”. Какъв е техният път 
до запазването им в На-
ционалната библиотека? 

- Безспорен факт е ролята на 
тези текстове  за пробужда-
нето на националния дух и 
самосъзнание и за установя-

ването на активната позиция 
на българския народ в опре-
делянето на неговото насто-
яще и бъдеще. В епохата на 
Българското възраждане те 
са носители и пазители на 
идентичност, а в национал-
ната ни историопис това са 
светлите олтари на народна-
та памет.

От 50 известни на науката 
и доказано съществуващи 
нейни преписи, както вече 
споменах 26 се съхраняват 
в Националната библиоте-
ка. Най-ранният от тях и 
най-близък до паисиевия 
автограф е първият препис, 
направен в Котел от Софро-
ний Врачански през 1765 
г. Той е и сред най-ранните 
точно датирани ръкописи 
от богатото книжовно на-
следство на Котленската 
калиграфско-художествена 
школа. За съжаление, няма-
ме сведения как преписът на 
„История славянобългарска“ 
е постъпил във фондовете на 
Националната библиотека. 
Единствен сигурен факт е, 
че това е станало преди 1910 
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г., когато той е включен в т. 1 
на Описа на славянските ръ-
кописи на НБКМ. Бележки-
те на книжовника ясно на-
сочват към идентифициране 
на мотивите и времето за 
изпълнение на преписа: „По 
времето на епископ Гедеон 
преписах тази историйца аз, 
многогрешният между чо-
веците Стойко йерей, в го-
дината от въплъщението на 
Господа наш Исус Христос 
от светата Богородица и веч-
но дева Мария 1765 година. 
Година от Адам - от създа-
ването на целия свят - 7273, 
месец януари в 29 ден.Тази 
история я донесе йеромо-
нахът Паисий от Света гора 
Атонска и я преписахме в 
село Котел. Настоятелят - 
църковният епископ Христо 
- я подари и постави в хра-
ма „Свети апостоли Петър 
и Павел“. Който я чете, да 
каже: бог да прости този, 
който е писал и който е на-
стоял.“

Котленският препис е част 
от  Дигиталната  библиоте-
ка на Националната библи-

отека, заедно с още 9 други 
преписи и преработки. В 
близките месеци ще бъдат 
дигитализирани и достъп-
ни през страницата на Биб-
лиотеката и oстаналите 16 
преписа. Ръкописът при-
съства и в световната вир-
туална библиотека Европе-
ана. През 2010 г. и 2018 г. 
в  експозиции, подготвени 
от Националната библиоте-
ка, оригиналният препис на 
Софроний гостува на Евро-
пейския парламент и на Ев-
ропейската комисия.  Ръко-
писът е експониран два пъти 
и в Гербовата зала на Прези-
дентството. Част от посто-
янната изложба в нашата 
зала „История на книгата“ 
са качествени художествени 
копия (мулажи) на начални-
те страници от ръкописа и 
на подвързията му, които се 
радват на завиден интерес 
от страна на многобройните 
посетители. 

Бих анонсирала и някои от 
останалите преписи:

– Преписът на поп Дойно 

Беседи за Паисий
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Граматик от Елена от 1784 г. 
съдържа исторически добав-
ки и поетични текстове. 

– Поп Пунчо от село Мокреш 
включва в своя сборник от 
1796 г. българската история 
„за да извести за кралете и 
царете“, както споделя сам 
пред бъдещите читатели. 

– Преписът на продуктивния 
възрожденски книжовник 

даскал Тодор от Пирдоп от 
началото на XIX век също 
съдържа редица добавки, 
които характеризират лич-
ните му предпочитания.  

– През 1825 г. в Рилския ма-
настир монах Паисий Рилски 
прави  първата преработка 
на История славянобългар-
ска. Тя съчетава текстовете 
на историята, написана от 
йеросхимонах Спиридон 

Снимка: БНР
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Рилски и историята на Хи-
лендарския монах. 

– Специфичен факт са т. нар. 
павликянски преписи и пре-
работки от средата на ХІХ 
в. Изписани с латиница, но 
на жив, говорим български 
език, те предлагат текст с 
уточнени детайли за важни 
събития от историческото ни 
минало и допълват направе-
ното от отец Паисий и него-
вите следовници.

- И накрая, какъв е обра-
зът на св. Паисий Хилен-
дарски днес? Оценяваме 
ли делото му? Успяваме ли 
да го разберем? 

Ще се позова на патриарха 
на българската литература 
Иван Вазов и одата „Паи-
сий“, която е една от 12-те 
оди в цикъла “Епопея на заб-
равените”. Образът на ли-
рическия персонаж е строго 
ритуализиран и почти нечо-
вешки:

във скромна килийка, потъ-
нала в сън,

един монах тъмен, непо-
знат и бледен,

пред лампа жумеща пише-
ше наведен.

Всички компоненти на обра-
за на Паисий - слово, жест, 
дихание са концентрирани 
в идеята за великото тран-
сформиране: родът българ-
ски има писмена история 
– условие за личностна и на-
ционална гордост от принад-
лежността към това именно 
племе - българското. 
Как по ярко и точно да се 
представи мисията на една 
личност от собствените му 
думи в „История славяно-
българска „За българския 
народ, царе и светии и за 
всички български деяния и 
събития. Събра и нареди Па-
исий иеромонах, който жи-
вееше в Света гора Атонска 
и беше дошъл там от само-
ковската епархия в 1745 го-
дина. А събра тази история в 
1762 година за полза на бъл-
гарския род.“

За отец Паисий и неговата 
роля за българското нацио-

Беседи за Паисий
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нално възраждане е писано 
много, но по-важен в наши 
дни е неговият своеобра-
зен призив към българите 
за национално осъзнаване, 
както и съвета му към чи-
тателите да обичат своя род 
и език, своето отечество и 
българското си име, да не се 
срамуват, че са българи. И в 
продължение на започната-
та перифраза е считаното за 
непростим грях поведение 
на някои българи, които за 
да изглеждат образовани и 
културни, пренебрегват своя 
произход. 
Възприемам Паисий като 
вдъхновение и българско са-
мочувствие. В този смисъл 
Отец Паисий съвсем основа-
телно е признат за пръв на-
роден будител.  

През настоящата 2022 годи-
на отбелязваме тържестве-
но споменатите вече светли 
годишнини под егидата на 
ЮНЕСКО. Националната 
библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“ подготви своя 
културна програма, в коя-
то чрез различни прояви - 

реални и във виртуалното 
пространство, както и с по-
средничеството на различни 
медии представи преписите 
на „История славянобъл-
гарска“, съхранявани в ней-
ните колекции. Част от тази 
програма бе и подготовката 
и осъществяването на  елек-
тронно издание на Котлен-
ския препис. Проектът беше 
финансиран от Национален 
фонд „Култура“. Комплектът 
включва флаш памет с ди-
гитално копие на оригина-
ла, придружена от набор от 
26 картички - изображения 
от преписите на История-
та. Така продължаваме една 
добра традиция, започната 
преди 5 години, да поднася-
ме на нашите потребители 
в достъпен формат архивни, 
ръкописни и книжовни до-
кументи, които съхраняват 
и изразяват националната ни  
памет и идентичност. Защото 
първо трябва да чувстваме и 
знаем  кои сме, а после да оп-
ределяме позициите си към 
другите и да чертаем своето 
бъдеще. В същия атрактивен 
електронен формат до на-

Беседи за Паисий
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стоящия момент са издадени 
тефтерчетата на Левски, Бо-
тев и Раковски, емблематич-
ните творби „Под игото“ на 
Иван Вазов и „Време раздел-
но“ на Антон Дончев, както 
и литературното творчество 
за деца на Стилиян Чилин-
гиров - един от директорите 
на Библиотеката през годи-
ните. Котленският препис на 
История славянобългарска 
-  ярък носител и пазител на 
идентичност е седми в тази 
поредица. 
Отец Паисий Хилендарски, 
неговият живот и истори-
ографски труд, както зна-
ем,  са обект на множество 
разностранни интердисци-
плинарни проучвания. Не-
изяснените обстоятелства и 
липсващите документални 
свидетелства предизвикват 
сериозни научни дискусии 
и спорове, понякога изли-
защи извън рамките на до-
пустимия тон. Дълг на На-
ционалната библиотека е да 
представяме ръкописно-до-
кументалното наследство 
независимо и безпристраст-
но, достъпно и в услуга на 

всички наши потребители.

С доц. д-р Красимира Алек-
сандрова разговаря Ангел 
Карадаков. 
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Св. Паисий Хилендарски 
ни дава пример на саможертвена

 любов към ближния
По повод годишнините на св. Паисий Хилендарски разгова-
ряме с Неврокопския митрополит Серафим за делото на 
светеца, неговото прославление и богослужебната почит. 

- Ваше Високопреосвещен-
ство, св. Паисий Хилен-
дарски е огромен феномен, 
ако така можем да се изра-
зим, в българската исто-
рия. Той обаче е дълбоко 
свързан с Православната 
ни вяра – преминава слу-
жението си като йеромонах 
и проигумен в Св. Гора. 
Въпреки това, у нас е може 
би по-известен повече като 
народен будител, а не тол-
кова като православен све-
тец. Дали според Вас това е 
така? 

- Идеята за определянето на 
личности от българската ис-
тория като народни будители 
тръгва от почиттта на нашия 
народ към родните ни све-
тии. Не случайно за Ден на 

народните будители е опре-
делен есенният празник на 
преп. Йоан Рилски Чудотво-
рец. По тази причина всич-
ки светци можем да считаме 
и за народни будители, тъй 
като със словото и примера 
си помагат на своите братя в 
Христа да поддържат будна 
своята съвест и да живеят по 
Бога. При св. Паисий като 
впечатление се налага по-
вече това, че се почита като 
народен будител, но Църква-
та го е причислила към лика 
на светиите веднъж завина-
ги. За една част от нашия 
народ може да е по-познат 
като будител, а от други – да 
е обичан и почитан в по-го-
ляма степен като светец. 
Светостта и будителството 
са свързани неща и поради 

Беседи за Паисий
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Биография на 
Неврокопския митрополит Серафим

Неврокопският митропо-
лит Серафим, с мирско име 
Динко Желязков Динков, е 
роден на 4 юли 1974 г. в с. 
Зорница, обл. Бургас. Сред-
но образование завършва в 
Математическата гимна-
зия в гр. Ямбол през 1992 
г. Завършва висше образо-
вание в Лесотехническия 
университет - София, спе-
циалност „Ландшафтна 
архитектура“ през 1997 г., 
а през 2011 г. - Богословския 
факултет при Софийския 
университет „Св. Климент 
Охридски“.

тази причина и в двата под-
хода към св. Паисий край-
ният резултат би трябвало 
да ни доведе до правилно 
разбиране на неговото дело 
и разпознаване на онези ва-

жни послания, които той 
предава на поколенията след 
себе си чрез „История славя-
нобългарска“. Определено 
можем да кажем, че целта на 
Паисиевата история е да ут-
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върждава българите - право-
славни християни в любовта 
им към Църквата и към Бо-
жия дар да имат Свещеното 
Писание и богослужения на 
свой роден език, да почитат 
просиялите от българския 
народ светии и, разбира се, 
не на последно място - да 
обичат своето отечество. Са-
мото историческо съдържа-
ние на книгата на св. Паисий  
всъщност е средство, което 
той използва за постигане на 
тази основна цел. 

- „История Славянобъл-
гарска“ е известна на бъл-
гарите с едно изречение, 
което е изобличително по 
своя характер – „О, не-
разумний юроде! Защо се  
срамуваш да се наречеш 
българин и не четеш и не 
говориш на свой език?“ 
Срамуваме ли се още да 
се наречем българи? И въ-
обще защо се налага све-
тецът да отправи такова 
остро питане към сънарод-
ниците си? 

- Времето, в което живеем, 

е изпълнено с множество 
патриотични инициативи, 
голяма част от които са из-
раз на искрено родолюбие и 
не са свързани с определена 
политика. Не мисля, че днес 
се срамуваме да се наречем 
българи, но това не бива да 
ни прави по-малко бдителни 
по отношение на това да не 
изменим, да не отстъпим от 
основните ценности, с кои-
то е закърмен българският 
народ от векове, а това са 
вечните, непреходни, еван-
гелски ценности. Изгубим 
ли тях, ще се обезличим като 
народ, ще се обезцени и ве-
ковната ни история, разкри-
ваща мястото на българския 
народ и държава в пропове-
дта – разпространението на 
Христовото благовестие. 

Изучавайки историята си, 
ще открием немалко случаи 
на хора или цели групи от 
хора, които са проявявали 
склонност да се приобща-
ват лесно към чужди езици 
и култури. Може би търсей-
ки някакво временно благо-
получие, материална изго-
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да или просто проявявайки 
безхарактерност. При такива 
деяния лесно се изгубва и 
подменя истината, а и та-
къв тип поведение винаги е 
било възприемано не добре 
от по-голямата част от обще-
ството – като лош пример и 
проява на предателство. 

Обикаляйки по различни на-
селени места в своята роди-
на, срещайки се с много свои 
сънародници, Св. Паисий 
явно е виждал, че мащабът 
на това явление е застраши-
телен. Той реагира с болка, 
с острота в своята История, 
което обаче е предизвика-
но от болката от това, което 
вижда.

- През тази година се из-
пълват не само бележити 
годишнини от живота и де-
лото на св. Паисий Хилен-
дарски, но и 60 години от 
неговата канонизация. Св. 
Синод взима това решение 
през 1962 г. Какво е значе-
нието на тази канонизация 
за Българската православ-
на църква?

- Причисляването към лика 
на светиите на Божиите уг-
одници е деяние на светата 
ни Църква, чрез което тя гри-
жовно указва на своите чеда 
образец на святост, пример 
за подражание и молитвена 
опора. Преди канонизация-
та, т.е. официалното причис-
ляване към лика на светиите 
и обявяване за общоцърков-
на почит, се проучва обстой-
но целият живот, делата на 
вярата, самата вяра и уче-
нието на човека, който пред-
стои да бъде прогласен за 
светец на Църквата. Изслед-
ват се всички свидетелства 
относно подвига, чудесата и 
всичко, което разкрива при-
съствието на Божията бла-
годат в душата на този, към 
когото се насочва почитта на 
вярващия народ.

Личността на св. Паисий ни 
се разкрива най-добре в са-
мата написана от него „Ис-
тория славянобългарска“ и 
нейното разпространение 
след това сред българския 
народ, което е само една ви-
дима част от целия му мо-
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нашески подвиг. За монаха, 
който е придобил смирение, 
е характерно да бъде лако-
ничен по отношение на себе 
си, но св. Паисий ясно изпо-
вядва в началото на своята 
История твърде голямата си 
любов към българския народ 
и отечество, както и това, че 
е положил много труд за из-
следването на различни кни-
ги и истории, докато напише 
своята „История славяно-
българска“ за полза на свои-
те съотечественици. 

Чрез причисляването на 
преп. Паисий към лика на 
светиите на светата Право-
славна Църква се разкрива в 
още по-голяма пълнота зна-
чимостта на неговото дело 
като ярък изразител на при-
носа на монашеството за ду-
ховното пробуждане и съх-
раняването на нашия народ 
в лоното на Православната 
църква. Това впоследствие 
става и основна движеща 
сила в стремежа към незави-
симост и възстановяване на 
българската държава. Чрез 
канонизацията всъщност се 

очертава духовният характер 
на „История славянобългар-
ска“. Тази книга е причина 
множеството българи, до 
които достига, да останат 
твърди в своята православна 
вероизповед в обстановката 
на няколковековно друговер-
ско робство. 

Канонизацията на преп. Па-
исий е извършена във време 
на тежко изпитание за вяр-
ващия човек и за Църквата 
– атеистичния режим, при 
който вярата в Бога бива не 
само отричана, но и заме-
няна с култ, който напълно 
отрича съществуването на 
Бога. Така както „История 
славянобългарска“, бидейки 
написана във време на гос-
подство на друга вяра, става 
светилник за намиране на 
път в Христовата вяра, така 
и самият нейн автор – преп. 
Паисий, чрез канонизиране-
то му за светец - става све-
тилник, който свети с Хрис-
товата светлина в епоха, 
когато нейното съществува-
не се отрича от мнозина. 
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- Какъв е примерът на св. 
Паисий? Към какво ни 
кара да насочим поглед, по 
какъв път трябва да вър-
вим? 

- Св. Паисий ни дава пример 
на саможерствена любов 
към ближния. Той не оста-
ва безразличен и безучастен 
към участта на своите съ-
народници и братя в Хрис-
та, подложени на пагубното 
влияние на народоотстъп-
ничеството и нравственото 
падение, произтичащо от 
незачитане на достойнства-
та и дарованията, които Бог 
е излял над цял един народ 
– независимо, че премина-
ва през тежкото изпитание 
на робството. Такава загри-
женост и безпокойство за 
ближния можем да открием 
във всички светии, чийто 
живот е подражание и след-
ване на Христос във всичко. 
И днес св. Паисий звучи ак-
туално. Той ни призовава да 
се борим с невежеството, 
неграмотността, апатията. 
Предисловието към неговата 
История е също толкова по-

лезно и днес, посочвайки ни 
огромното значение на това 
да изследваме и да познава-
ме своята история и живота 
на нашите предци, за да се 
поучаваме и да имаме по-го-
ляма яснота в своята визия 
за бъдещето. 

Ако днес бихме разговаряли 
с преп. Паисий и му зада-
дем този вечен въпрос - по 
какъв път трябва да вървим 
- убеден съм, че той би ни 
отговорил кратко и ясно: Да 
пребъдваме в Църквата, да 
пазим като най-скъпо съкро-
вище православната си вяра 
и да я въплъщаваме в дела 
на любовта към Бога и ближ-
ния. 

- Въпреки че гробът на 
светеца не е известен, как-
то и все още не знаем дали 
има св. мощи, поради това 
може би и е трудно да се 
създаде напълно и богослу-
жебна похвала към свете-
ца. Как днес се молим на 
св. Паисий? 

- Това не е единственият 
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случай, при който Църква-
та е прославила някого като 
светец без да е известно мяс-
тото на неговото погребение 
и без да са открити светите 
му мощи. Това в никакъв 
случай не е пречка за съста-
вяне на житие въз основа на 
известните факти от живота 
на светеца, както и на бого-
служебно последование в 
негова прослава. Също така 
липсата на свидетелства за 
чудеса не е пречка при про-
славянето на някого като 
светец.

На 26 юни 1962 г. Св. Синод 
на Българската православна 
църква обявява преподобния 
отец Паисий Хилендарски за 
светия като взема предвид 
богоугодното житие и под-
вига на йеромонаха Паисий, 
както и запазената в българ-
ския православен народ бла-
гоговейна молитвена почит 
към него. Служба на преп. 
Паисий е съставена от Лев-
кийския епископ Партений 
във връзка с  канонизация-
та на светеца. Изградени са 
храмове на негово име. По-

читта към него се изразява 
и в именуването на много 
обществени места: улици, 
площади, учебни заведения 
и др. на неговото име. На 
много места са поставени 
негови паметници. Ориги-
налът на неговия ръкопис, 
съхраняван в библиотеката 
на Зографския манастир, е 
обект на почит от множество 
поклонници, които посеща-
ват светата обител. 

Особено впечатление прави 
големият интерес към от-
белязването на кръглите го-
дишнини чрез различни ини-
циативи на различни места в 
страната в продължение на 
цялата 2022 година. 

- Кой момент от „История 
Слвянобългарска” Ви е 
направил най-голямо впе-
чатление и е оставил отпе-
чатък? 

- Особено ценна за мен е 
последната глава от „Ис-
тория славянобългарска“, 
в която са събрани имена-
та на българските светии и 
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на кратко е описан техният 
живот и подвиг. В тези редо-
ве св. Паисий е представил 
най-прекрасните цветове на 
православната духовност на 
нашия народ, най-добрия 
плод, който е пренесъл бъл-

гарския народ в духовната 
житница на Небесния наш 
Отец. 

С Неврокопския митрополит 
Серафим разговаря Ангел 
Карадаков. 
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Преподобни Паисий е началото 
на Българското възраждане

„История славяноболгарская“
 затваря старата епоха на Средновековието 

и отваря новата на Възраждането

От печат излезе нова книга на издателство „Захари Стоя-
нов“, посветена на св. Паисий Хилендарски. Автор на кни-
гата е Панко Анчев. С него разговаряме за делото и мисия-
та на хилендарския монах и български будител. 

- Господин Анчев, наско-
ро от печат излезе вашата 
книга „Преподобни Паи-
сий Хилендарски”, изда-
дена от издателство „За-
хари Стоянов”. През тази 
година отбелязваме голе-
ми годишнини, свързани с 
живота и делото на свете-
ца-възродител и будител. 
Това ли е основната при-
чина да издадете книгата 
си? 

- Годишнините ме накараха 
да побързам с написването 
й. Аз мисля за тази книга и 
за цивилизационното дело 
на преп. Паисий от много 

отдавна – от тогава, от кога-
то започнах да разсъждавам 
за литературата и нейната 
история. Преп. Паисий е 
началото на Възраждането 
– по това отдавна няма раз-
ногласия в науката. Но в съ-
щото време битува като не-
изменно мнението, че между 
Средновековието и Възраж-
дането няма пряка връзка и 
последователност, че лите-
ратурата на Модерната епоха 
започва внезапно, изведнъж 
и напълно различна от сред-
новековната. 

Липсата на достатъчно бога-
та средновековна книжнина 
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Биография на 
Панко Анчев

Панко Кирилов Анчев е бъл-
гарски литературен критик 
и публицист. Под негова и 
на Иван Гранитски обща 
редакция излизат Събрани-
те съчинения на Димитър 
Талев в 15 тома, а също 
и поредицата „Българска 
класика“ (и двете са изда-
ния на издателство „За-
харий Стоянов“ – София). 
Член на Съюза на българ-
ските писатели. 

от XVII  и XVIII век не поз-
волява да се намерят доста-
тъчно основания за такава 
връзка. А и Иван Вазов ни 
внуши, че авторът на „Ис-
тория славяноболгарская“ 
осветява новото време като 
факел; че като факел разди-
ра тъмнината и показва ново 

светоусещане, нов език и 
стил, нови идеи. Такава теза, 
но вече научно, защитава 
проф. Боян Пенев и редица 
литературоведи след него. 

Когато бях млад, аз бях уве-
рен, че тази теза не е вярна. 
Но нямах аргументи, за да я 
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оспорвам. Трябваше да из-
мине доста време, да про-
чета много книги, да раз-
мишлявам дълго и предълго 
върху Възраждането, да се 
сблъскам с противни на мо-
ето мнение тези, за да фор-
мулирам идеята си за преп. 
Паисий и за прехода от Сред-
новековие към Възраждане.
От тук насетне беше вече 
лесно и аз успях да напиша 
книгата си и да я издам в 
юбилейната година.

- Наричате св. Паисий – 
явление в българското въз-
раждане. Защо? 

- Преп. Паисий е първото 
явление на Българското въз-
раждане. Той полага начало-
то на модерната епоха и на 
нейната литература и е в са-
мото тяхно начало. Но е и по-
следният писател или един 
от последните писатели на 
Средновековието. Преп. Па-
исий формулира нови идеи, 
показва нов тип мислене, 
вижда пред себе си нов свят 
и всичко това го пресъздава 
в своя знаменит труд. 

В същото време той е сред-
новековен писател: монах, 
който живее в манастир; 
трудът му е предназначен за 
четене на богомолците като 
проповеди или беседи. Той 
е писан за духовници преди 
всичко. Преп. Паисий е чо-
век с религиозно съзнание 
и е напълно лишен от онази 
светкост, която характеризи-
ра човека на Възраждането. 
„История славяноболгар-
ская“ е книга за Църквата. 
Тя не е изследване, не е на-
учно съчинение. Освен това 
е дело не само на преп. Паи-
сий, а на цялото монашеско 
братство на Хилендарския 
манастир, както и на мона-
си от Атон. Той пише този 
свой труд като послуша-
ние от игумена и с неговата 
благословия. Монахът няма 
своя воля и не може нищо да 
върши на своя глава – камо 
ли да седне и да пише по но-
щите. И как ще го направи, 
когато нощите му са изпъл-
нени с молитви, полунощни 
и нощни служения и със съв-
сем кратък сън. 
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Идеите, които изпълват кни-
гата обаче, са идеи на мо-
дерното време. Те битуват 
в Европа, достигнали са до 
България и до Хилендар и 
монасите несъмнено са ги 
обсъждали, разговаряли са 
за тях, спорили са, уточня-
вали са подробности. Така 
се е родила тази знаменита 
и епохална книга „История 
славяноболгарская“, която 
затваря старата епоха и отва-
ря новата.

-  Ако можем да определим 
св. Паисий и като историк, 
то какво можем да кажем 
за неговото дело. Кои са из-
ворите, от които той черпи 
информация? 

- Можем, разбира се, да оп-
ределим преп. Паисий и като 
историк. Но той е много 
по-важно, значимо и дори 
величаво явление в нашата 
история. Той е подвижник, 
апостол и делото му е ци-
вилизационно.  Затова и не-
говата история е разказ за 
това как върви светът, как се 
развива българският народ, 

кога са успехите и кога пора-
женията му. В проследяване-
то на този ход преп. Паисий 
следва модела на Светото 
Писание. Аз бих нарекъл не-
говия труд „Българска Биб-
лия“, която представя как е 
била сътворена българската 
история, как се е въздигала 
и устоявала на изпитанията, 
но и как трябвало, когато се 
е отклонявала от Христовото 
учение, да понася тежки по-
ражения и особено това дъл-
го робство. Иначе фактите от 
българската история преп. 
Паисий взима от историята 
на Мавро Орбини, за да ги 
вплете в библейския си раз-
каз и покаже поуката за бъл-
гарите.

- Пишете, че св. Паисий 
не е писател само на Сред-
новековието или само на 
Възраждането, но е писа-
тел на двете епохи. „Значе-
нието му обаче се определя 
от факта, че полага нача-
лото на новата епоха, а не 
толкова, че завършва ста-
рата”, пишете в книгата 
си. Какво имате предвид? 

Беседи за Паисий



64

Светодавец брой 6/2022

- Не е излишно да напомня, 
че в епохата на Българското 
възраждане се осъществява 
резкият обрат в нашата на-
ционална история и в съд-
бата на българския народ и 
държавата му. Доминираща-
та и социално-политически 
определящата идея на тази 
епоха е идеята за възстано-
вяването на българската дър-
жава. Тя е формулирана и оз-
вучена най-напред от преп. 
Паисий Хилендарски, след 
когото претърпява различ-
ни редакции и се предлагат 
различни пътища на нейното 
практическо осъществяване. 
За да стане това, се изискват 
доста обществено-икономи-
чески, политически и кул-
турни предпоставки. Идеята 
е красива и велика, но за да 
се превърне в част от об-
щественото съзнание, е не-
обходимо да се породи реа-
лен субект, който да я понесе 
в себе си и за да се вложат 
исторически усилия от цяла-
та нация за нейното търже-
ство. Преп. Паисий призова 
да се възстанови българска-
та държава от Средновеко-

вието, но такава държава в 
новата епоха бе невъзможна. 
Необходим бе нов тип дър-
жава на българите, изграде-
на и функционираща по за-
коните на модерната епоха, 
изразяваща и въплъщаваща 
тази епоха, придаваща й ма-
териалност и конкретност. 

Самата идея в началото е ро-
мантично неопределена, но 
и в този си вид тя активно 
работи за подбуждане и ут-
върждаване на национално 
самосъзнание. Без такова 
съзнание е невъзможно да се 
гради национална държава и 
се води борбата за духовно и 
политическо освобождение. 
Не е достатъчно да се къл-
неш, че си българин, че оби-
чаш българската земя и ней-
ните хора, че българите са 
длъжни да възстановят пре-
дишната си слава. Съвсем 
друго става, когато е ясно, 
че пътят към този ренесанс 
минава през отхвърлянето 
на духовната зависимост от 
Константинополската патри-
аршия и въвеждането на бъл-
гарския език в богослуже-
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нието и през създаването на 
български училища. Борбата 
за църковна независимост 
бе първата мащабна опера-
ция, която извърши българ-
ската буржоазия за своята 
национална идентификация. 
Колкото повече укрепва 
това съзнание за българи-
на и българското, толкова 
по-уверени са стъпките на 

национално-освободител-
ната революция. Забележи-
телно е как бързо и видимо 
българинът се обуржоазява, 
става все по-практичен и ра-
ционалистичен, по-уверен и 
неотстъпчив в поведението 
си и се осъзнава като част от 
обществото. 

- Вие пишете и за връзка-
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та между св. Паисий и св. 
Софроний Врачански. Раз-
кажете ни повече? 

- Преп. Паисий се среща със 
св. Софроний в своето ми-
сионерско пътуване по бъл-
гарските земи. Тогава той му 
дава своята „История…“, за 
да я препише. Това е среща 
между двама духовници и е 
нещо напълно обичайно за 
времето си. Св. Софроний 
преписва труда на преп. Па-
исий и вероятно си е служил 
с него в своите поучения към 
богомолците. Но не пише за 
срещата в своето „Житие 
и страдание“. Проф. Боян 
Пенев недоумява защо св. 
Софроний отминава този 
факт и не му отдава значе-
ние. Аз разсъждавам в кни-
гата върху това. Фактът по-
казва, че в Средновековието 
подобни случаи нямат онова 
значение, което ние днес им 
отдаваме. Защото са част от 
работата на духовника. За 
него няма значение кой е ав-
торът на книгата. Важно е 
какво пише в нея, какви ис-
тини показва, как възхваля-

ва Бога, а не как и от кого е 
написана. А и как да мислят 
дали приключва старата епо-
ха и започва новата? 

- Според вас днес делото 
на св. Паисий в каква си-
туация се намира, в какво 
положение? Необходимо ли 
е да има възраждане на не-
говото възродително дело? 

- Преп. Паисий проповядва 
на българския християнин 
да се завърне към Христо-
вото учение, да бъде верен 
на Бога и да следва Неговия 
път, за да се избави от споле-
телите го беди и страдания. 
Това е смисълът на „Исто-
рия славяноболгарская“. 
Ако българинът следва тези 
съвети и не се срамува да 
бъде българин, той ще знае 
накъде да върви и към какво 
да се стреми. Но народът ни 
според мене не последва за-
ветите на преп. Паисий. 

„История славяноболгар-
ская“ се разглежда и днес 
само като светско четиво, на-
писано за пропаганда на на-
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ционалната кауза, като пуб-
лицистика, а не като труд, в 
който се подчертава цивили-
зационният смисъл на наше-
то съществуване и моделът 
на успешното ни развитие 
като народ и държава. Преп. 
Паисий, а заедно с него и 
братята от Хилендарския 
манастир, извърши второто 
покръстване на българския 
народ, за да отвори очите му 
и го накара да осъзнае какво 
е вършил, отвръщайки се от 
Бога, и какво трябва да на-
прави, за да тръгне отново с 
Него. 

Изучаването на живота и 
творчеството на преп. Паи-
сий като светски писател и 
човек на буржоазната епоха 
изкривява представите за 
него и омаловажава значе-
нието му. 

В сегашната година, когато 
честваме неговите юбилеи, 
трябва да го видим с други 
очи и с други думи да фор-
мулираме неговото епохално 
и цивилизационно значение.

- Ще ви попитам и вас този 
въпрос. Оценяваме ли днес 
достатъчно делото на св. 
Паисий Хилендарски? 

- Значението на преп. Па-
исий е оценено достатъч-
но високо, но според мене, 
както казах и по-горе, той 
не е осмислен в истинския 
му характер и като човек на 
своето време, и като пропо-
ведник на вярата, мислител 
и мисионер. Така затрудня-
ваме и тълкуванията си вър-
ху неговите съвременници и 
следовници като архим. Не-
офит Бозвели и св. Софро-
ний Епископ Врачански. Не 
можем да осъзнаем от какво 
реално преп. Паисий се оп-
итва да извади българския 
свят, защо и какво му внуша-
ва в своето монашеско би-
тие. По този начин дори го 
изопачаваме и го представя-
ме не съвсем такъв, какъвто 
е. Дано съвременните изсле-
дователи осъзнаят това.  

С Панко Анчев разговаря 
Ангел Карадаков. 
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Монахът от Хилендар и
 „История Славянобългарска“

Св. Паисий Хилендарски – Народен будител, основополож-
ник на идеята за национално възраждане и освобождение на 
българския народ.

Данните за живота на Св. Паисий Хилендарски са много 
оскъдни; не е известно и светското му име. На 23 г. отива в 
Хилендарския манастир в Св. Гора, където брат му Лаврен-
тий е монах, а по-късно и манастирски игумен. Тук св. Па-
исий Хилендарски приема монашество. През 1762 год. той 
завършва написването на „История славянобългарска“. Сам 
св. Паисий Хилендарски пише в заглавието на труда, че е 
йеромонах и живее в св. Гора, където идва от Самоковска 
епархия през 1745 г.

В кондиките на Зографския и Хилендарския манастир се 
съдържат сведения, че в Хилендар действително е живял 
монах Лаврентий, родом от Банско.

От Банско бил и хаджи Вълчо, който често посещавал Св. 
Гора и правел дарения за манастири. Въз основа на тези дан-
ни и на други сведения и съображения може да се приеме 
със сигурност, че св. Паисий е роден в Банско, което влиза 
в Самоковската епархия, и че освен Лаврентий има и още 
един брат – хаджи Вълчо. По това време Банско е цветущо 
занаятчийско и търговско селище, чийто жители пътуват из 
Европейска Турция и извън нейните предели като търговци 
– износители на памук. Вероятно хаджи Вълчо е бил такъв 
търговец – износител.

Хилендарецът
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Важни данни за биографията на св. Паисий Хилендарски се 
съдържат в послесловието на „История славянобългарска“.

Хилендарският монах съобщава, че по време на написване-
то на труда, той е йеромонах и проигумен на Хилендарския 
манастир. Разяждан от „ревност и жалост“ за българския 
род, че няма събрана на едно място история за своето ми-
нало и за делата на своите царе и светци, той полага голе-
ми усилия, за да събере сведения за историята на България. 
Презрял своето главоболие и другите страдания, за да осъ-
ществи голямото си желание, отива „и в Немска земя“, къде-
то се запознава с историята на Мавро Орбини, за сърбите и 
българите. Св. Паисий Хилендарски съобщава, че не е учил 
нито граматика, нито светски науки, но е написал книгата си 
„за простите българи“. В края на послесловието той пише: 
„И я съставих в манастира Хилендар при игумена Лаврен-
тия, мой роден брат от една майка и по-старт от мене: той 
тогава имаше 60 години, а аз – 40. В това време Хилендар 
даваше данък на турците 3 хиляди гроша и беше задлъжнял 
27 хиляди гроша. И имаше голям смут и несъгласие между 
братята… и дойдох в Изограф и там намерих още много све-
дения и писания за българите. Прибавих и завърших казани-
те неща в тая историйца в полза на нашия български род…“

След като завършва ръкописа, св. Паисий Хилендарски го 
дава за преписване на чисто на по-опитен манастирски съб-
рат. След това той обикаля българските земи за да го раз-
пространява сред българите, за които е предназначено. Към 
тях той се обръща с призива: „Преписвайте тая историйца… 
и пазете я да не изчезне!“

Няма данни за местата, които Хилендарският монах посе-
щава при разпространяването на своя труд. Достоверни све-
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дения има само за отиването му в Котел, където историята е 
преписана от св. Софроний Врачански през 1765 г. и в Само-
ков – от Алексий Попович през 1771 г. Липсват точни данни 
и за смъртта на св. Паисий Хилендарски, накои изследовате-
ли смятат че той е живял до дълбока старост. В една Зограф-
ска кондика се съобщава, че монах с името Паисий е умрял 
през 1773 г., когато е съпровождал поклонническа група за 
Св. Гора. Въз основа на нови изследвания и документи се 
предполага, че смъртта е застигнала св. Паисий Хилендар-
ски на път за Св. Гора в село Амперино през 1773 г.

Средата, в която живее Паисий Хилендарски допринася 
много за духовното му издигане.

Атонските манастири през 17-ти и 18-ти век са средища 
на църковно – религиозен и просветен живот за гърците, 
българите, сърбите и другите източноправославни народи. 
Монашеските братства в тях поддържат връзки с Русия, 
Влашко, Молдова, Австрия и Далмация, а отделно монаси 
посещават и западна Европа, откъдето на Балканите и на 
Св. Гора проникват идеите на хуманизма, рационализма и 
просвещението.

В средата на 18-ти век Е. Вулгарис създава в Св. Гора тъй 
наречената Атонска академия, в която наред с църковно-ре-
лигиозните дисциплини се преподават и светски науки. 
Идеите, които Паисий Хилендарски влага в „История славя-
нобългарска“, се оформят у него чрез общуването му с мо-
наси и мирски лица от други народи в Св. Гора, чрез опоз-
наването на бита, страданията и стремежите на българския 
народ и при пътуванията му из България и други земи като 
водач на поклоннически групи.
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Надарен с буден ум и необикновена проницателност, той 
схваща промените, които се извършват в българското обще-
ство.

През първата половина на 18-ти век в Османслата империя 
се засилва процесът на разложение на Спахийската воен-
нофеодална система и преминаване към чифликчийството; 
зараждат се кап. отношения и българска буржоазна класа, 
която по своя характер е предимно търговско-занаятчийска. 
Прозрял изискванията на новото време Паисий Хилендар-
ски става изразител на социалните стремежи на тази класа 
– потенциален носител на идеите на националното възраж-
дане. Той долавя и опасността от народностно обезличаване 
на българите поради гърченето на част от върхушката на но-
вообразуващата се търговско-промишлена класа и полити-
ката на гръцкото духовенство за елинизация на българските 
църкви и училища, и на духовния и културен живот.

В Св. Гора св. Паисий Хилендаски издирва и проучва мно-
го паметници от миналото на българския народ – грамоти 
на български царе, жития на светци, исторически хроники, 
паметници, списъци на старобългарски и среднобългарски 
книги и др; както сам пише, всичкия тоя материал, възлизащ 
на 40 домашни източника.

В библиотеката на Сръбска Патриаршия в град Карловци, 
където отива по поръчение на игумена на Хилендарския 
манастир, св. Паисий Хилендарски се запознава с истори-
ографските трудове „Деяния църковная и гражданская“ 
(1719) на Цезър Бароний и „Книга историография..“ (1722) 
на Мавро Орбини, преведени и издадени след съкращения 
и преработка на руски език. Оценката на Цезър Бароний –
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Възстановка на килията на 
св. Паисий Хилендарски - 
гр. Банско. 
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„Българите са страшни за целия свят, малък народ, но не-
победим“, възпламенява Паисий Хилендарски, вдъхва му 
силна вяра в неизбежния обрат на народната съдба. С тази 
вяра е пропит неговият труд и това е една от най-силните му 
черти. От книгата на Мавро Орбини св. Паисий Хилендар-
ски черпи основни сведения за историята на българския на-
род през I и II българско царство. На Паисий Хилендарски 
допадат симпатийте на автора на славяните, които според 
Орбини били най-великия народ на света. Като използват 
критично данните в източниците, Паисий Хилендарски на-
писва първата цялостна история на България, включително 
и история на Българската църква, наблягайки върху живота 
на най-заслужилите светски владетели и духовни лица и на 
онези събития и периоди, когато българската държава дос-
тига върха на своето величие и слава. Тази проява на „тен-
денциозност“ в подхода на Паисий като автор е обяснима и 
оправдана с оглед на задачата, която си поставя – да даде не 
само знания за миналото на българския народ, но и да пов-
дигне самочувствието му и да го вдъхнови за борба против 
неговите врагове.

Той формулира триединната задача на българския народ: 
първа – да запази народния език и да укрепи българското 
народностно самосъзнание; втора – да си извоюва църковна 
независимост; трето – да отхвърли османското политическо 
господство.

Написването на „История славянобългарска“ във времето и 
условията при, които живее св. Паисий Хилендарски е изл-
кючителен книжовен и граждански подвиг. Св. Паисий из-
лиза от рамките на средновековния светоглед и търси нов 
смисъл и нови ценности на народния живот. Той пръв изра-
ботва цялостен поглед върху миналото на българския народ 
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и го оценява от позициите на историческия оптимизъм, на 
вярата в силите и бъдещето на българския народ въпреки 
неговото тежко положение под властта на османските заво-
еватели и патриаршеските (гръцки) митрополити. В своето 
съчинение той дава израз на ненавистта си към народните 
врагове. Св. Паисий Хилендарски не пише с тон на безприс-
трастен съдия, а гори от възмущение и гняв, когато разкрива 
причините и виновниците за народните страдания и беди. 
Историята му изразява мислите, чувствата и прогресивни-
те стремежи на раждащите се нови класови сили в средата 
на българския народ. Затова тя бързо се разпространява и 
служи за един от основните принципи при формирането на 
хуманистичната и демократична идеология на българско-
то възраждане. С цялата си същност, с характера на своите 
идеи, с обществено значимия си подвиг св. Паисий Хилен-
дарски е прототип на новия възрожденски българин. Пръв 
сред своите съвременници той издига идеята за замяна на 
средновековната ценностна система за смисъла и съдържа-
нието на човешкия живот с нова – хуманистична. Истински 
и богоприятен за него човек е този който не само се отдава 
на молитви за спасението на своята душа, но и обича своя 
народ и се бори за освобождаването му от неговите потис-
ници, огнетители и грабители.

Изоточник: Енциклопедия България, том 5, 1986 г.
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Възстановка на 
килията на св. Паисий 
Хилендарски - гр. 
Банско. 
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