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"Тайното братство" е сред най-интересните факти в родната ни история. Това е

най-тайнственият и забулен в мистерия феномен. Известно е, че българските монаси са пазили

ЗА ТАКСИДИОТИТЕ СЕ ЗНАЕ, ЧЕ СА БИЛИ ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКА
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“Тук е главата на проигумена Дамаскин, който беше на таксид в Свищов и там биде убит от агаря
Надписа върху ковчеже в костницата на Хилендарския манастир.
Ценни източници за живота и труда на таксидиотите са автобиографията на Агапий и неговия

“Сборник със слова”, които са били запазени в ръкопис. Сигурно има и други такива източници,
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Тогава Иисус им рече: още малко време светлината е с вас ходете, докле имате светлината, за д
Иоан.12:35

В края на 14-ти век злокобният и демоничен мрак на турско - ислямското робство се спуска над

След заточението и смъртта на св. Патриарх Евтимий в 1405 година, турците забраняват избора

Ние, българите – лицето на цивилизования свят и Светото Православие, загубваме всичко! Мра

Някъде там, на запад, в далечината на поробените земи остава да свети единствено малкият пл

Настъпва окончателният робски мрак над Отечеството ни България и над Православните
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Християнските български души. Той е злокобен, демоничен и безпощаден и по-тежък от всеки е

Ако нямаше православни българи в поробените от турците и исляма български земи, нямаше да
А как стана така, че тези православни българи ги има? Как не забравиха, че са българи?

Не забравиха да говорят и пишат на български език?

Как не забравиха да изповядват Спасителната Християнска Православна Вяра и да умират за не

Как така тези православни българи половин хилядолетие не се отказаха от правото си да бъдат
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Кой стори така, че в мрака на демоничното робство да не угасва светлината на Вярата, Българщ

Кои са онези човеци, а не абстрактни обстоятелства, чийто решения, дейност и живот доведоха

не до народностна и духовна смърт, а до Национално Възраждане и то по време на робството?

Кои са тези Синове на Светлината, които станаха като своя Спасител – Спасители на своя Род и

Тези, които не са абстрактно историческо явление, а са Воини на Светлината сред поробения в

Тези най-велики Воини на България са Православните Монаси Таксидиоти!
При факт, че Християните са роби, а Християнството е под забрана за свободно изповядване и
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Ето така възниква това най-уникално българско духовно, просветно и патриотично дело – Такси

Тогава Иисус им рече: още малко време светлината е с вас ходете, докле имате светлината, за д
Иоан.12:35

Таксидиотите са били истинските български будители. Те са ограмотявали българското населен

и са разпространявали с много голямо себеотрицание, настойчиво и методично българската пис

Те имали и друга много важна мисия - събирали милостиня и дарения, чрез която се поддържал

Във всяка своя конкретна „таксида”, монахът Таксидиот напуска манастира и заминава за опред

В днешни дни много изследователи правят връзка между българските таксидиоти с китайските
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Има запазени сведения за наличие на цялостна бойна система при монасите таксидиоти, тъй ка
Таксидиотството е било много популярно и най-разпространено през ХVІІІ и ХІХ век, а самите

таксидиоти са били на уважение даже и сред турските султани, които са гледали много благоск

Има случаи, когато султанът категорично е отказвал някакво прошение или искания направени д

Таксидиотите са имали специално разрешение от турските власти и Султана и то с издаден от н

Сред народа са се носели легенди за тях и се е говорило, че те, таксидиотите, са можели да
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убият бик само с един юмручен удар в главата на бика, а с гегата си, на която са се подпирали с

Самата дума “таксидиот” е от гръцки език и има три значения: пътник, духовник и изповедник и

По време на турското робство, като центрове за военна съпротива са оформят манастирите. Ср

Изключителната специфика и уникалност на Таксидиотската мисия предполага от всеки монах д
Според твърдението на Климент Рилец "изпращането на един манастирски брат за духовник (та

За таксидиоти се изпращат по правило най-интелигентните монаси; повечето са въведени в арх

Таксидиотите знаели отлично турски, гръцки и поне още няколко други езици необходими за ми
Те владеели до съвършенство българските тайни бойни практики за водене на сражения без
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оръжия срещу въоръжени и невъоръжени многобройни и малобройни противници, ръкопашен

Таксидиотите избрали тоягата като основно средство за самозащита, което може да обезвреди,

Таксидиотите се подлагали на тежки и продължителни тренировки, включващи упражнения за
Тоягата била с кука на дебелия край, като овчарските геги. Била от твърдо дърво, дрян, габър
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или дъб, за да не може да бъде разсечена лесно с меч. Във филма "Козият рог" Антон Горчев и

Заедно с придобиването на отлична физическа подготовка, чрез овладяването уникални древни

Приложната психология включвала: методи на дегизиране, преобразяване и преправяне на глас
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Психическата подготовка на таксидиотите се градяла върху основата на религиозната дисципли

В своята книга "Бойни изкуства и военно дело на древните българи" Дориян Александров твърд

След одобрението и назначението си монахът Таксидиот получава от манастирското управлени

официален документ, т.нар. „свещенопечатно писмо” или „пандахуса” (владишко писмо), което п

Таксидиотът се представя пред местния владика, който е най-често грък, както и пред елита на
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Таксидиотите и техните знания и умения са в основата на освободителната борба на българите,

Думи, които са извезани на бойните знамена на революционни комитети, чети и дружини. Думи,

Думи, които съдържат в себе си всичко най-важно за живота на един човек първата, от които е

винаги Вяра! Вяра, от която се ражда Свободата, защото не може човек да е свободен, ако не е

Именно затова и не всеки българин е можел да избере монашеския път, както и не всеки монах

Именно затова и най-великите българи в периода на робството са не други, а Православните
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Монаси Таксидиоти: Йосиф Брадати - книжовникът, просветителят и непримиримият борец сре

За великият българин Паисий Хилендарски досега малко се споменава, че е бил и таксидиот.

Представите ни за Отец Паисий, са съвсем малки, бегли и неверни, защото ние си представяме
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Паисий всъщност е бил йеромонах с мощно и атлетично тяло, с едно добро, благородно и усмихн

Отец, Паисий Хилендарски, е бил подлаган на много тежки и продължителни тренировки, за си

Върху основите на религиозната дисциплина, която в манастирите е била желязна и равностойн

На тези стълбове са били изтренирвани различните видове удари с длан и ритането при бой и з

Всичкото това той, Паисий Хилендарски, а и другите монаси, които били подготвяни за таксидио

твърдение е на монаха Климент Рилец.

През такава подготовка са минавали всички монаси, които са били определяни да бъдат и да пъ
Освен Паисий Хилиндарски, по-известни такива като него са:

Йеромонах Йосиф Брадатий от Рилския манастир, който е живял между 1690 и 1759 година. Той

14 / 19

ydara.com

книги. Само от описанието на Йосиф Брадатий може да се разбере за живота на таксидиотите;

Архимандрит Неофит Бозвели е роден в Котел около 1780 или 1783 и умира през 1848 година., к

Неофит Бозвели е приел монашеството в Хилиндарския манастир през или около 1812 година. Т
Йеромонах Теофан Рилски; рилският книжовник-монах Харитон; Аверкий Попстоянов; рилският

Друг велик таксидиот е Теодосий Синайски от 1838 год., който е бил голям български книжовни
Други известни таксидиоти са още:

Първия Български Екзарх Антим І-ви Видински; митрополит Иларион Макариополски, а и дякона
Васил Левски е бил не само комита, но и духовник, монах, таксидиот. Той е основателя на
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Юнашките дружини наричани " тайно братство", по-късно тази бойна система се преименува на

Могъщата организация, създадена от Васил Левски, просто дублира и заздравява една вече съ

Той придружава вуйчо си хаджи Василий в таксидиотската му мисия в Ст. Загора през 1855-185
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Най-верният помощник на Дякона е не друг, а пак таксидиот - отец Матей Преображенски-Митк

За Чакър войвода, се твърди, че е бил специалист на ръкопашния бой с кама и е бил наричан от

Има още много такива знайни и незнайни таксидиоти, които са отдали целия си живот за образо

А българският герой войводата Филип Тотю, не е бил таксидиот, но вероятно е бил обучаван и

Много народи в човешкия свят са били поробвани за стотици години, но нито един от тях не е

претърпявал толкова дълго робство, извършвано с такава демоничност, жестокост и методично

Извоювахме свободата си.
Възстановихме Държавността си. Възвърнахме Автокефалността на Светата си Православна Ц
17 / 19

ydara.com

Да отдадем почитта си на знайните и незнайни войни на българската вяра и духовност - таксиди

Защото благодарение на Тях – Таксидиотите - и на Тяхното Небесно застъпничество ние имаме
Използвани откъси от:
Деян Енев, Вестник "Сега", 2002 г.
http://ivofranz.blog.bg
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