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През Възраждането се появяват отделни 
личности, будители, които мислят с тревога, 
надежда и вяра за настоящето и бъдещето на 
българите. Такива са Христофор Жефарович, 
Йоаким Кърчовски, Кирил Пейчинович и др.

Славата на пръв будител на нацията носи 
Паисий Хилендарски.



Паисий Хилендарски е 
роден вероятно в Банско 
(Самоковска епархия).
Брат му е игумен на 
Хилендарския манастир в 
Света гора на Атон, където 
Паисий се замонашава. 
Тук за пръв път той може да 
сравни положението на 
българите с това на другите 
балкански народи. 

Хилендарски 
манастир



Паисий в спор с гръцки 
монаси

Паисий слуша как гръцките 
монаси се хвалят с 
историята и културата си, 
как се надсмиват над 
неграмотните българи.
Той разбира, че всеки народ 
търси своето място чрез 
писан разказ за миналото 
си, за историята си, така 
както всеки човек се опира 
на рода си.

А българите нямат такъв 
разказ.



Хилендарският монах се 
заема да напише 
история, която да 
обедини българите от 
цялата европейска част 
на Османската империя. 
Той започва да събира 
парче по парче спомена 
за българското минало. 



След като завършва 
подготовката, Паисий  се 
уединява в килията си в 
манастира Зограф и през 
1762 година завършва своята 
„История 
славянобългарска“. В нея се 
разказва за величието на 
средновековната българска 
държава. Авторът  
припомня, че българите 
първи сред славяните  имат 
писименост и книги на свой 
език. Изтъква славата на 
българските светци и 
особено на Свети Иван 
Рилски Чудотворец.

Манастир „Свети Георги 
Зограф“

250 години от написването

на История 

славянобългарска



Паисиевата кула в 
Зографския манастир

Манастирската килия, в 
която е написана „История 

славяноболгарская“
Възстановка





Хилендарският монах 
не само открива 
славната българска 
история. Той с жар се 
обръща към всички 
българи: „О, неразумни 
и юроде! Защо се 
срамуваш да се 
наречеш българин и не 
четеш на своя език и 
не говориш?

О,неразумни и юроде!

Защо се срамуваш да се

наречеш българин…?



Паисий разбира, че за да 
влезе в умовете и сърцата на 
хората, словото му трябва да 
стигне до тях. И той тръгва 
из българските земи да 
разнася ръкописа си. 
Навсякъде, където спира, 
дава на селските и 
градските свещеници да го 
четат и препишат. В десетки 
села, градове  и манастири 
се правят преписи. 



Първият препис на 
„История 

славянобългарска“ е дело 
Софроний Врачански. В 
карая на живота си той 

прави втори препис.

Петко Р. Славейков прави два 
преписа още като ученик. 
Тогава той е на 15 години.

А Тодор Шишков, друг 
преписвач, е на 12.



Първият учебник по българска 
история, отпечатан половин век 
по-късно под името 
„Царственик“, е допълнено 
издание на Паисиевата творба.

Черновата на История  

славянобългарска е 

открадната от Атон и 

донесена в България.

Въпреки несъгласието 

на голяма част от 

българския народ и 

някои изявени наши 

общественици,книгата 

е върната на гръцката 

държава официално от 

президента Петър 

Стоянов.

Това действие,касаещо 

международното 

право,е ключово в 

обмена на 

светини,свързани с 

България и 

Гърция,като например 

връщането на костите 

на Самуил и размяната 

на артефакти от 

общата история на 

България и Византия



КАТО НАСЛЕДНИЦИ НА ПАИСИЕВОТО ДЕЛО
ПРЕД НАС ВЪЗНИКВА ЕДИН ТРУДЕН И 

РЕТОРИЧЕН ВЪПРОС

ЗАЩО  СЕ  ГОРДЕЯ, ЧЕ СЪМ 
БЪЛГАРИН ?



МОГА ДА ИЗБРОЯ ПОНЕ
20  ПРИЧИНИ

А  ТЕ СА :

БЪЛГАРИЯ Е МОЯТА РОДИНА



Защото държавата ми отвоюва своята над 13 

вековна история на Балканите



Защото българите днес удивяват света със своите 

научни и културни постижения, знания и успехи



Защото българите са носителИ на 
цивилизацията на Балканите

Земя,като една човешка длан…



Защото в Добруджа е побит мечът 
на Аспарух 



Защото звездите светят  най-ярко 
над Пирин 



Защото небето се оглежда в езерата 
на Рила 



Защото в Родопите все още  ехти 
камбанен звън 



Защото Вардар, Струма, Места и 
Марица се срещат в Бялото море 



Защото Балканът винаги ще  пази 
спомена за Левски,Ботев, Караджата 



Защото нито едно българско бойно 
знаме, никога не попадна в плен 



Защото опълченците все още бдят 
на Шипка 



Защото моят народ създаде и съхрани през 

вековете своята писменост и култура



Защото на български са творили и творят нашите писатели
Кои  са тези писатели ?

Пенчо Славейков Елисавета Багряна

Валери Петров Антон Дончев



Защото техните гласове прославят България и
обикалят  света и космоса

Валя  Балканска Николай  Гяуров



Защото се прекланям пред магията на българския 
фолклор !

Ансамбъл “Филип Кутев” Ансамбъл гр.Казанлък

Петя 

Пепова

и Валя 

Балканска

Петя

Пепова

от село

Студена



Защото България е там, където има 
и един българин 



Защото имаме величествени духовни крепости на 
българщината/манастири,крепости,съкровища…

Рилски манастир Аладжа манастир

Крепостта Кракра Тракийското  съкровище



Защото живея в село Студена !!!



Затова оставам да живея тук в тази България, 
духовна обединителка на българския род, да пазя 
и продължа  хилядолетните  традиции и култура 



Това са моите 20 причини, с 

които се гордея,

че съм българин ….

а  ВАШИТЕ ?


