
ПРЕПОДОБНИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ – РОДОНАЧАЛНИКЪТ
Всяко време ражда своите герои, които като ярки 

звезди огряват небосклона на епохата, оставайки неза-
личима диря в историята. Едва ли периодът, свързан 
с Освобождението на България от турското робство, 
щеше да роди личности като Левски, Ботев, Вазов, ако 
предходният период не беше родил титани на духа 
като преп. Паисий Хилендарски. Изминали са малко 
повече от три столетия от падането на България под 
властта на османските турци, 
когато се ражда преп. Паисий. 
Време достатъчно дълго, размир-
но, скръбно и тежко за народа 
ни, успяло да заличи напълно 
спомена за славното минало на 
държавата ни. Време, превърна-
ло се в обезличително безвремие 
за българите, които вече страдат 
както под ярема на друговерци-
те, така и под ярема на своите си, 
които са започнали да бленуват 
за възстановяването на една нова 
Византия, в която ще има преди 
всичко гърци, ще има сърби, но 
не и българи. И целият ресурс на 
тези нови идеолози е впрегнат не 
просто да заличи всеки мъжду-
кащ спомен за българското, но 
и да накара самите българи да 
започнат да се срамуват от това, 
че са такива… Дали си даваме 
ясно сметка, ако не беше делото 
на преп. Паисий, каква щеше да 
бъде съдбата на българите? Че 
онази огромна болка, с която той 
започна изцелителното си огне-
но слово „О, неразумни юроде! Поради что се срамиш 
да се наречиш Болгарин…“, е преобърнала историята, 
легнала е в основа за съвременната българска държав-
ност. Всъщност, гениалните Вазови думи за извърше-
ното от Паисий: „От днеска нататък българският род 
история има и става народ!“ са истинско прозрение 
за последиците от създаването на тази книга – малка 
по размер, но с голям идеен заряд. Както е известно, 
и преди хилендарския монах са правени опити за въз-
становяване на историческото минало на българите, 
но неговата книга е тази, която създава и определя ха-
рактера на българския национален разказ. Разказ, кой-
то ще бъде подет и предаван от ръка на ръка и от уста 

на уста и ще очертае основните белези на българската 
идентичност. Затова прав е Вазов, че историческата па-
мет е тази, която прави един род – народ, със собствено 
лице, способен не само да гледа в миналото си, но и 
да изгражда своето настояще и бъдещото на децата си.

В идейния свят на преп. Паисий не само политиче-
ската самостойност и силата на българските царе за-
ема водещо място, но и светостта, разкрита в живота 

на десетки светци от българския 
род. За съжаление, на християн-
ството често се отрежда второсте-
пенно място в историческия раз-
каз на преп. Паисий, докато за 
него то е опората на българския 
дух, свидетелство, че този народ 
има нравствената сила да бъде 
творец и на духовни блага. За 
автора на „История Славянобъл-
гарска“ светостта и държавата са 
двата фундамента, които сам Бог 
е положил, за да може всеки на-
род да изпълни своята историче-
ска мисия.

И може би най-важното, което 
трябва да отбележим, е любовта, 
с която скромният хилендарски 
монах пише своя труд от Света 
Гора. Любов към целия български 
народ и земята, която обитава. 
Защото, ако не обичаше своите 
изстрадали, неуки и потънали в 
мрака на незнанието сънародни-
ци, неговото слово нямаше да има 
емоционалната сила да докосне 
сърцата на хората и да промени 

умовете им, така че те да пожелаят да стъпят отново на 
историческото поприще като свободен народ.

Въпреки множеството страници, изписани в опит 
за проучване и осветляване живота на скромния свето-
горски монах, и днес струва ни се, нито делото му е до-
статъчно осветлено, нито достатъчно популяризирано, 
а още по-малко достойно оценено. Защото ако Вазов 
с основание е наречен „Патриарх на българската лите-
ратура“, то с още по-голямо основание преп. Паисий 
трябва да бъде наречен „патриарх на съвременна Бъл-
гария“, баща на съвременния български народ.

гл. ас. д-р Венцислав Каравълчев,
Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Картина на Паисий Хилендарски от фонда на МВнР, 
худ. Никола Кожухаров, м.б. пл., размер 93х78 cм.

ПРЕПОДОБНИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ – ИСТОРИЯ И ВСЕНАРОДНА ПАМЕТ
2022-а година е празнична за българския народ 

и църква година, в която се отбелязват три значими 
юбилея – 300 години от рождението на преподоб-
ни Паисий, 260 години от написването на „История 
Славянобългарская“ и 60 години от канонизацията 
на атонския монах. 

Емоционалност и всенародна признателност бе-
лязаха честванията в Банско, свързани с преподоб-
ния Паисий, които изпълниха цялата празнична 
седмица през м. юни. В Банско се проведоха много 

събития, посветени на неговия живот и дело и во-
дещ лайтмотив във всяко от тях беше личността на 
атонския монах и неговия принос не само към дър-
жавата, но и към живота на всеки един българин.

Но кой всъщност е о. Паисий? Преподобен, све-
тец? Митичен образ, но реален човек, за който не 
знаем много, но знаем достатъчно. В Житията на 
българските светии за него пише:

„Този будител на българския народ се роди в 1722 г. в 
град Банско от много благочестиви родители. Тяхното 
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благочестие се вижда от това, че брат му Лаврентий, 
който беше 20 години по-голям от него, прие монашество 
в Хилендарската обител на Атон и стана игумен на съ-
щата обител. Другият му брат – Вълчо, извърши покло-
нение на светите места в Палестина поради благочестие, 
а после със свои средства обнови и изписа храма „Св. Иван 
Рилски“ в Хилендарската обител в 1757 г., обнови цялата 
Зографска обител в 1758 г., а в 1764 г. съгради храм на 
името на Пречистата Богородица в същата обител.

Имащ такива родители и братя, и сам той, като 
стана на възраст, презря суетата на този свят, отре-
че се от всичко и отиде най-напред в близката Рилска 
обител, където под благодатта на великия наш отец 
Иван порасна духом и известно време прекара в послу-
шание при някои 
опитни старци. 
След това отиде 
при брат си в Хи-
лендар, на 23-го-
дишна възраст 
прие монашеско 
пострижение с 
името Паисий и 
остана там, до-
като тръгна по 
България да про-
повядва на българ-
ския народ своята 
книжка. Виждай-
ки бедата и стра-
данието на своя 
народ под теж-
кото турско иго; 
слушайки разка-
зите на поклонници, пристигащи в разните Атонски 
обители за поклонение или за работа от всичките кра-
ища на българската земя, за печалното състояние на 
всички българи; гледайки надменната гордост на гърци-
те, които превъзнасяха своя род заради древната елин-
ска и византийска слава, а българите унижаваха като 
прости, неграмотни и нямащи история – ревността 
му пламна като огън и не си даде почивка, нито поз-
воли достатъчен сън на очите си, докато не събра от 
много книги и не написа „История славянобългарска“. 
След като прегледа цялата Хилендарска библиотека, 
той беше изпратен по работа в град Сремски Карловци, 
където също събра, колкото можа, после премина от 
Хилендар в Зограф, където също намери и вписа много 
нещо в своята книжка. Така завърши своята история и 
тръгна сам сред българите, носейки я със себе си като 
скъпоценно съкровище и давайки я на българските хора 
да я четат и преписват: в Рилския манастир я препи-
са монах Никифор, в град Самоков – свещеник Алексей 
Велкович, в град Котел – иерей Стойко, който овдовя 
и стана епископ Софроний Врачански, и много други. 
Къде умря и от каква смърт, остана неизвестно: не 
умря ли от мъченическа смърт, подобаваща на свети-
те апостоли, понеже така тайно изчезна от поприще-
то на земния живот, без някой да види и да знае нещо за 
него? В кондиката на Хилендарската обител с дата 3 
юли 1798 г. е написано: „йеромонах Паисий поклонник, 
старец хилендарски, умря в Самоков и вече не се завър-
на в Света Гора, и го положиха в гроба на отца Никола 
иерея, и всички казаха три пъти: Бог да го прости!“ Но 
няма откъде да се види, дали този е Паисий, писателят 
на „История славянобългарска“, защото тогава имаше 
мнозина на Атон, които се наричаха с това име, както 
и всякога.“

Написаното за живота на преподобни Паисий след 
замонашаването му дава ясна представа за духовната 
атмосфера, която мотивира написването на неговата 
кратка, но знаменателна историйца. Добре е обаче да 
се разгледа и духовната, а и не само, атмосфера на не-
говото родно място, както и на неговото семейство. По 
онова време Банско е село в Турската империя, населе-
но единствено с етнически българи, хора със свободен 

дух и предприемчиво мислене. Мнозина от тях започ-
ват да търгуват с различни европейски държави и по 
времето на преподобни Паисий вече имат свои кан-
тори във Виена, Венеция, Истанбул... Свидетелства за 
това са запазени не само в градските легенди и родови 
хроники, но и в много документи, които са налични 
и до днес. Тези търговци успяват да повишат иконо-
мическото благосъстояние на селището и да накарат 
местното население да мисли за нещо повече, за нещо 
отвъд ежедневните грижи и тегоби. Свободолюбието 
на банскалии намира израз в много техни действия, 
но един акт е особено забележителен – 70 години след 
като о. Паисий написва своята история в родното гнез-
до на семейството му е построен най-големият дейст-

ващ православен 
храм на Балкан-
ския полуостров 
и в цялата Турска 
империя. Същи-
ят храм, в който 
след 260 години 
със сълзи на очи 
и радостен въз-
торг мнозина ще 
прославят препо-
добния Паисий и 
ще благодарят на 
Бога за неговото 
дело.

Интересно е 
да се отбележат 
и личностите 
от най-близкия 
семеен кръг на 

атонския монах. За брат му Лаврентий научаваме 
от него самия, защото го споменава в предговора 
към „История“-та. За другия му брат Вълчо четем в 
житието. Научаваме много и от атонските хроники 
и стенописи (известен е изключително финият об-
раз на хаджи Вълчо като ктитор, който е отлично 
запазен) както и от родовите спомени и съхранени 
документи. За х.Вълчо знаем, че е бил изключител-
но богат и предприемчив търговец, който не жали 
пари и други средства, за да укрепи двете тогавашни 
български духовни средища на Света гора, но който 
развива и много богата родолюбива дейност както 
в родния си град, така и на други места по българ-
ските земи. Животът и родословието му са описани 
и се предават от поколение на поколение като скъп 
дар и завет. 

Именно от тези съхранени родови спомени нау-
чаваме и имената на родителите – бащата е Бильо 
Баанов, а майката – Катерина Баанова, по баща Кун-
дева. Интересен и малко известен факт е, че Катери-
на има двама братя духовници – йеромонах Йеро-
тей и Серафим митрополит Добробосански, който 
е първият българин хиротонисан за епископ след 
падането на България под османско робство. Родо-
словието им е добре проучено и дава ценна инфор-
мация за поколенията преди тях. 

Така образът на о. Паисий придобива по-голя-
ма яснота. За Господ не е трудно да въздигне чеда 
Авраамови и от камък, но в този случай можем 
ясно да видим как една личност се формира, из-
гражда и реализира надграждайки достижени-
ята на предците си. Спорът за родното място на  
Паисий би трябвало да се провежда с аргументи, в 
които ясно да се посочва информация за времето, в 
което е живял и атмосферата в различните населе-
ни места, които се посочват като претенденти. Как-
то и с ясното съзнание за щетите, които подобни 
дискусии биха нанесли върху паметта на един от 
най-великите българи. Не е случаен фактът, че на 
иконата, с която преподобни Паисий е канонизи-
ран, са изобразени още двама мъже – братята му 
Лаврентий и Вълчо. Църквата – като стълб и кре-

Фрагмент от рисунката на Катерина Златева, Радост Чакърова, Елена Чучкова и Васил Кочев
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ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ И „БЪЛГАРСКОТО РЪКОПИСНО ПОВЕСТВОВАНИЕ,
СЪБРАНО И НАРЕДЕНО ОТ ПАИСИЙ ЙЕРОМОНАХ“

Гаврил Кръстевич (1818-1898) е възрожденски и 
следосвобожденски обществен, политически и кни-
жовен деец, който е оставил дълбоки следи в реди-
ца съществени процеси от национално значение, 
разгърнали се през втората половина на XIX век. 
Чрез статиите и студиите си по книжовноезикови 
въпроси той се нарежда сред основоположниците 
на нормата на новобългарския писмен език. Исто-
рическите му съчинения съответстват 
на нивото на европейската наука към 
времето, в което той работи, като в тях 
са осъществени едни от ранните про-
фесионални анализи на важни изво-
ри за развитието на българския народ 
през Средновековието. В църковното 
движение Гаврил Кръстевич участ-
ва като теоретик на българската кау-
за, а в качеството си на водещ юрист 
изнамира и популяризира важни 
доводи в полза на каноничната и ин-
ституционална самостойност на бъл-
гарската църква. Дейността му като 
главен секретар и генерал губернатор 
на Източна Румелия (1879-1885) е от 
ключово значение за доброто устрой-
ване на административната област и 
за утвърждаването на преобладаващо 
българския ѝ характер. Споменът за 
Гаврил Кръстевич се пази чрез негови 
монументални паметници в Котел и 
Пловдив, а името му напоследък придобива все по-
голяма популярност в хода на чествания, свързани 
с Българската екзархия и със Съединението на Кня-
жество България и Източна Румелия.

Ведно с Георги Ст. Раковски и Марин Дринов Га-
врил Кръстевич е сред водещите дейци на Високото 
възраждане, които век след създаването на „Исто-
рия славянобългарска“ от отец Паисий Хилендар-
ски популяризират чрез периодичния печат цялата 
творба и части от нея. През 1859 г. в полемичната 
брошура „За Цариградския патриарх“, подготви-
ла в теоретичен план Българския Великден, Гаврил 
Кръстевич се позовава на Паисиевата история, за да 
припомни на просветената си аудитория, че бълга-
рите са имали автокефална църква още през Ран-
ното средновековие. В бележка под линия към въ-
просния текст авторът отбелязва, че разполага с три 
преписа на „История славянобългарска“ – анони-

мен препис от 1845 г. (който не е достигнал до наши 
дни), препис на монаха Пантелеймон от Сопотския 
манастир от 1828 г. (също недостигнал до наши дни) 
и Софрониевия препис от 1765 година. Наличието 
на три отделни ръкописни варианта на „История“-
та е свидетелство за значим изследователски ин-
терес на интелектуалеца към първооснователя на 
модерното ни историописание. Това обстоятелство 

е ясен сигнал, че Кръстевич се е инте-
ресувал от „българското ръкописно 
повествование“, създадено от отец 
Паисий Хилендарски системно и че 
е полагал усилия да издирва негови 
вариации още в хода на системните 
си изследователски усилия през 50-те 
години на XIX век.

Уповавайки се на познанието си за 
хода на църковната ни история през 
вековете, теоретикът на българските 
антипатриаршески борби публикува 
в края на 1870 г. на страниците на ца-
риградското списание „Читалище“ 
откъс от Паисиевата история, в който 
се споменава съществуването на авто-
кефална църква през Средновековие-
то. Тази публикация е знаменателна, 
защото в хронологически план тя е 
успоредна с известната студия на Ма-
рин Дринов „Отец Паисий, неговото 
време и учениците му“, появила се 

в официалното издание на Българското книжовно 
дружество през следващата 1871 година. 

В представените тук чрез факсимиле уводни 
думи присъства обективната оценка на историка 
спрямо неговия предшественик. Той нарича Паи-
сиевата история „любопитен текст“, като изрично 
подчертава, че с оглед на познанието за обществе-
ните процеси към тогавашния момент това четиво 
е „в много части неправо“. Въпреки това, данните 
за Търновската патриаршия и Охридската архие-
пископия са безспорни. Важен е и регистрираният 
от отец Паисий процес на изгубване йерархическия 
суверенитет след падането на Балканите под осман-
ска власт. Ключовият в Паисиевата история откъс 
за денационализаторските действия на патриарше-
ските владици е подчертан с различен шрифт, тай 
като той обосновава моралните и обществени мо-
тиви на църковната борба. Появата на този пасаж в 
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пило на Истината – не би могла да подкрепи една 
лъжа, колкото и правдоподобна да е тя.

Заслужава си да се спрем и върху друг аспект от 
дискусиите около преподобни Паисий – дали той 
наистина е светец. Някои казват, че не би могъл да 
бъде, защото не са ни известни чудеса, които да е 
направил. Но могат ли тези същите критици да 
посочат примери за чудеса извършени от св. цар  
Борис-Михаил или от скъпите за всеки българин  
св. св. Кирил и Методий? И както те са наречени равно-
апостолни, така и тук имаме пример за равноапостол –  
о. Паисий не само събира сведения за българската ис-
тория и написва книга за това, но и сам разнася тази 
книжица по цялата българска земя. По онова време 
за тази дейност е можел да заплати с живота си, за-
щото подобен акт е можело да се изтълкува като бунт 
срещу султана и неговата власт. Без съмнение това 
дело е невъзможно без Божие благословение и вдъх-
новение от Светия Дух.

И ако относно родното място и личността на 
преподобни Паисий все още се водят спорове, то 
приносът му към българския род и народ е безспо-
рен. Това беше и основната нишка, която съпроводи 
всички юбилейни събития в Банско. Местното чи-

талище организира публично четене на „История 
славянобългарска“, в рамките на което прочетени 
от родолюбиви банскалии прозвучаха откъси от Ис-
торийцата и от Вазовата ода „Паисий“. 

В два дни беше проведена и международната 
научна конференция „Свети Паисий Хилендарски: 
вселената славянобългарска“, чиито съорганиза-
тори бяха Пловдивският университет „Паисий Хи-
лендарски“, Неврокопската митрополия, Общи-
на Банско и читалище „Никола Вапцаров – 1894“.  
В рамките на конференцията бяха представени ин-
тересни факти, свързани с живота и делото на пре-
подобни Паисий. 

Конференцията беше съпътствана с изложба от 
рисунки на деца от български неделни училища зад 
граница. Представени бяха и направени от тях пре-
писи на части от „История славянобългарская“.

Цялата атмосфера на празничност и духовност 
показа едно – делото на преподобни Паисий е дело 
осветено, осветяващо и задължаващо. Задължава ни 
да пазим националното и личното си достойнство, да 
търсим Бога и да благодарим. За всичко, което имаме 
и за всичко, което с Негова помощ можем да сме. 

д-р Ивана Радонова
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българското публично пространство само няколко 
месеца след оповестяването на Фермана за учредя-
ване на Българската екзархия от 27 февруари 1870 
г. е ясен сигнал за връзката между Паисиевите пос-
лания и борбите на българите за 
утвърждаване на йерархическа-
та им самостойност в началния 
етап от съществуването на Ек-
зархията. Без да пледира, по по-
добие на Марин Дринов, че Въз-
раждането започва с Паисие-вата 
история, Гаврил Кръстевич при-
вързва – логически и истори-
чески – „любопитния текст“ на 
светогорския монах с текущите 
към повратната 1870 г. процеси 
и явления в българското пуб-
лично битие. 

Гаврил Кръстевич има и ли-
чен принос за опазването на 
един от най-важните за съвре-
менната наука и култура пре-
писи на Паисиевата история – 
Първия Софрониев препис от 
1765 година. Фактите около съх-
раняването и предаването в На-
ционалната библиотека на това 
книжовно съкровище са повече 
от показателни за нетленната 
връзка на общественика с род-
ния Котел, за доверието към 
него на княз Стефан Богориди 
и за чувството на отговорност на 
Кръстевич пред следващите по-
коления. 

След смъртта на епископ 
Софроний Врачански (1739-1813) 
първият препис на Паисиевата 
история, направен от него през 
1765 г. в пряко общение с автора, 
остава в семейството. Поверен е на най-изявения му 
внук Стефан Богориди (1775-1859). Преди смърт-
та си князът го предава не на един от синовете си, 
а на своя ученик и сътрудник Гаврил Кръстевич, в 
чиито интереси и занимания българската история 
присъства като ключов компонент. От момента на 
придобиването до края на жизнения път на котле-
неца Софрониевият ръкопис е обгрижван от държа-
теля му като ценен скрижал. Той е присъствал на  
видно място в библиотеката му в къщата в Цари-
град. Бил е и сред книгите, които Кръстевич е пре-
несъл в Пловдив във времето на своята държавна 
служба там (1879-1885). В Пловдив до малката по-
жълтяла от времето книжка в началото на 80-те 
години на XIX век има възможност да се докосне и 
Константин Иречек, който споменава в свое писмо 
до Иван Шишманов от 23 декември 1898 г., че при 
едно от посещенията му в румелийската столица 
Гаврил Кръстевич му е показал „този твърде важен 
ръкопис на Паисиевата история“.

След смъртта на изявения възрожденски деец на 
16 ноември 1898 г. – по негова воля – съпругата му 
изпраща негови документи, книги и ръкописи до 
Министерството на народното просвещение на Кня-
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„История славянобългарска“ в списание „Читалище“, 
18 февруари 1871 г.

жество България отразена в придружаващо пис-
мо желание тези материали да бъдат съхранени за 
следващите поколения и да се използват за проучва-
не и популяризиране делото на именития котленец. 

Министерството, още през 1899 
г., предава документите и кни-
гите на Народната библиотека, 
която тогава е управомощен ор-
ган за опазване на ръкописното 
ни наследство. Всички материа-
ли, ведно с Първия Софрониев 
препис на Паисиевата история, 
са запазени и се използват по 
волята на дарителя – за обогатя-
ване знанието ни за българското 
историческо и културно разви-
тие през XVIII и XIX век. Така, 
критикуваният от мнозина за 
не съвсем убедителните си идеи 
за Българското средновековие 
интелектуалец, се оказва сред 
най-прозорливите ценители и 
интерпретатори на монумен-
талното Паисиево дело. 
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