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Предговор 

към настоящето издание

Настоящата книга бе написана през 1918 г. на френски език. 
Нейната цел беше да осветли чуждия свят, където бе проникна-
ла лъжливата сръбска пропаганда за народността на славяните 
в Македония. Ако бе предназначена за български читатели, тя 
можеше да има друга кройка и други размери. Но тогава щеше 
да бъде съвсем друга книга.

Такава, каквато е, Македонският научен институт намери 
за добре по препоръката на покойния професор Милетич да я 
издаде през 1927 г. в български превод, направен независимо 
от мен. Аз мога само да се радвам на тая инициатива, тъй ка-
то разбрах от разказите на младите български дейци в Маке-
дония, които водиха борбата против сръбското владичество, 
че тази моя книга е стигнала до тях по тайни пътища и не била 
без полза както за тяхното вдъхновение, тъй и за опроверже-
нието на лъжите, разпространявани от Белград относно маке-
донското минало.

Новото издание, което давам, е някъде съкратено, някъ-
де допълнено. Спирам се повече върху някои дейци, защото 
така тяхното дело става по-понятно, а още и заради това, че 
най-интересното в историята е все пак човекът. Голямо беше 
изкушението да се разпростра върху по-далечните причини за 
Възраждането, както и върху неговите отличителни черти. Но 
трябваше да си наложа ограничение. Ще се задоволя да изкажа 
тук накратко някои мисли, които надявам се ще мога да развия 
по-надълго при друг случай.
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І. Съвременният национализъм в целостта на своите 
черти и в своята същина се роди у нас с Паисий, дока-
то у другите народи на Европа, даже у най-големите, 
той е по-късно явление.

ІІ. Докато други народи, много по-просветени и с не-
прекъснато минало на независимост, не са смятали 
за свое отечество друго, освен територията, над коя-
то са царували техните владетели, у българския народ 
е имало понятие и чувство за пределите на негова-
та родна земя. Паисий пише къде живеят българите. 
Преди него още в първата половина на ХVІІ век бъл-
гарите, католически владици, показваха същите гра-
ници на България.1

ІІІ. Привързаността към българските земи в тяхната ця-
лост и стремежът за тяхното обединение са се поя-
вили много по-рано у нашия народ и са били всякога 
много по-живи, отколкото у други народи. Тази раз-
лика особено проличава при сравнение с нашите съсе-
ди. Гърците са мечтали да възстановят Византийската 
империя; сърбите – да се увеличат чрез грабеж. Нито 
едните, нито другите са се поставяли на почвата на на-
родността и на нейното единство.

ІV. У българския народ жизненият простор съвпада с пле-
менното наследство. Безсмъртните думи на Любен 
Каравелов: „Своето не даваме и чуждото не щем“ са 
девизът на Българското възраждане. Те съставляват 
и неговото благородство пред историята.

V. По време на Възраждането интелигенцията и ръковод-
ната класа са вървели заедно в неразделна взаимност. 
Там е тайната на неговите чудни успехи. Такава вза-
имност е съществувала в българската история само в 
една друга епоха, епохата на Борис І и Симеон.

 1 Ив. Дуйчев, Прояви на народностно съзнание у нас през ХVІІ век, Ма-
кедонски преглед, г. ХІІІ, кн. 2.
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VІ. През време на църковния въпрос имаше между вода-
чите по-боязливи, които се съмняваха, че български-
ят народ ще може да издържи докрай в борбата и бяха 
готови да пожертват някои от епархиите на Тракия и 
Македония, за да се постигне разбирателство с Гръц-
ката патриаршия; други, по-смели, отхвърляха непре-
клонно всяка отстъпка от народната цялост. Истори-
ята показва, че те бяха правите, защото се оправда вя-
рата им в силата на българския дух да мине през всяко 
изпитание.

VІІ. Смелостта у тях не изключваше разума и мъдростта, а 
се съчетаваше с тях. Стремейки се към крайното раз-
решение на въпросите, те умееха да ги поставят един 
след друг, всеки в своя момент. Това ние едно време 
нарекохме дух на постепенността в Българското въз-
раждане.

VІІІ. Пламъкът на българския народен дух никога не се е 
издигал тъй високо, както по време на Възраждането. 
Но този пламък щеше да отиде напусто, ако нямаше 
водителство, йерархия и дисциплина.

ІХ. През Възраждането има будители, има и водители. И 
едните, и другите бяха изключителни личности. За-
що такива хора понякога се раждат, понякога не? Това 
оста ва загадка за всички народи. Може да се каже са-
мо, че големи водители се явяват при силен национа-
лен подем.

Х. Възраждането е епохата на най-голямо национално са-
мочувствие у българите. Българският народ беше по-
робен и духовно, и политически, но представата, коя-
то българинът имаше за българщината, беше горда, 
възторжена и пълна със самоувереност. Думата „Бъл-
гарийка“, употребявана по-късно, щеше да се стори на 
българите от онова време като кощунство.

ХІ. Никой народ не е жадувал за просвещение така, както 
българите по време на Възраждането. Трябва да се от-
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бележи също, че никога българският народ не е имал 
толкова видни хора с класическо образование, както 
в тая епоха. Почти всички будители и водители бяха 
хуманисти.

 Висшите гръцки училища бяха тогава истински огни-
ща на елинска култура; младите българи изнесоха от 
там съкровищата на античната мисъл. Тя им даде тази 
благородна дисциплина на ума, която така силно по-
разява в техните писания.

ХІІ. Турското завладяване тури край на пагубното визан-
тийско влияние у нас. Чрез висшите гръцки училища 
от началото на ХІХ век в България дойде лъх от кла-
сическата древност, съвсем противоположна на ви-
зантийския дух. Върху здравите основи, които оста-
ви Възраждането, се упражни сетне разрушителното 
действие на руската радикална мисъл. Руското нихи-
листично влияние се оказа толкова пакостно за но-
ва България, колкото византийското за България от 
средните векове.

14 септември 1942 г.            Симеон Радев


