
24-ТИ МАЙ –
ДЕН НА 
БЪЛГАРСКАТА 
ПРОСВЕТА И 
КУЛТУТА 
И НА 
СЛАВЯНСКАТА 
ПИСМЕНОСТ



Духовно 
наследство 
с 
непреходна 
стойност



Асеманиево евангелие, 
глаголически ръкопис от Х в., 
съхраняван във Ватиканската
апостолическа библиотека.

Българската азбука е едно от нещата, за които с 
основание можем да се гордеем по много причини. 
И най – вече с делото на Св. Кирил и Св. Методий и 
факта, че те създават оригинална азбука, изцяло
нова, въз основа на диалекта, който най-добре 
познават. Те са от Солун. Градът по това време е 
гъсто населен с компактно славянско българско
население, което говори на източнобългарски по 
тип диалект, близък до родопските говори. Този
диалект те вземат за основа на азбуката, която
желаят да създадат. Изключителен принос, който се 
смята, че е недостижим след тях, е това, че успяват
за всеки звук да намерят точно определена буква. 
По този начин успяват да обхванат специфичните
особености на българския език.



Проф. Мирчева от 
Института за български 
език на БАН цитира 
Черноризец Храбър, 
според когото дълго 
време славяните са 
писали с черти и резки, 
вероятно руни. След 
това са започнали да си 
служат с латински и 
гръцки букви. Но той 
пита: „Как може да се 
напише с гръцки букви 
„живот” или „широта”, 
или „Бог”.



Азбуката, известна 
като „Глаголица”, е 
първата 
старобългарска и 
славянска азбука. Тя 
съответства на 
изговаряните от 
славяните звуци. 
Българският принос е, 
че тя е създадена 
върху основата на 
български говор.



Сред моравските славяни проповядват 
немски духовници, които служат на 
латински. В Константинопол обаче по-добре 
разбират, че Божието слово трябва да бъде 
разбираемо – това е важно от политическа 
гледна точка. И Византия в определена 
степен е склонна да допусне говоримите 
езици да достигнат до душите и сърцата на 
милионите, които тепърва стават християни. 
Моравската мисия (863-885г.)на Кирил и 
Методий приключва със смъртта на Св. 
Методий през 885 г. (Св. Кирил умира през 
869 г.). Техните ученици са прогонени и по 
един или друг начин достигат до 
българските земи. Трима от тях – Климент, 
Наум и Ангеларий – пристигат по Дунав и са 
посрещнати радушно от България на 
новопокръстения княз Борис. Те получават 
подкрепа, която е държавна политика, с 
изключителен принос за развитието на 
славянската азбука, книжовност и култура.



Климент елиминира 
недостатъците от глаголицата 
и създава кирилицата. Със 
съдействието на княз Борис и 
неговите наследници – царете 
Симеон и Петър, българската 
реч от група диалекти се 
превръща в книжовен език. 
Без тази държавна политика 
делото на Св. св. Кирил и 
Методий е щяло да бъде 
сведено до неуспешната 
Моравска мисия, без особени 
следи в историята. Принос на 
България е създаването на 
кирилицата – графично ясна и 
отлично приложима славянска 
азбука.



Кирилицата е национално богатство. Тя е символ на 
идентичността ни. 

• Кирилицата е азбука, която превръща България в пионер, а българският език в основа 
на всички славянски езици. И не на последно място – азбуката, без която по време на 
византийското духовно и османското политическо иго, българският народ най -
вероятно е щял да бъде асимилиран. 

Не милее за своя народ оня, който не пази в сърцето си спомена за неговите страдания

Православна беседа за българското минало



Представям ви някои по-малко известни факта за кирилицата.
• В оригиналния вариант на кирилицата, съставен от Св. Климент Охридски, има 44 

букви за 44-те звука, за разлика от сегашната българска азбука с 30 букви.

• Най-ранният открит надпис по нашите земи, изписан с кирилица, е от 931 година e в 
пещерен манастир близо до село Крепча в България.

• Наименованието „кирилица“ е регистрирано през 1563 година в превода на Новия завет 
на хърватски.

• Днес кирилицата се ползва от около 300 милиона души в цял свят . Освен в България, 
азбуката е официална в Беларус, Босна и Херцеговина, Киргизстан, Северна Македония, 
Монголия, Черна гора, Русия, Сърбия, Таджикистан, Украйна, а до 2018 година и в 
Казахстан. Преди десетилетия азбуката е ползвана и в Туркменистан, Узбекистан и 
Азербайджан и др.

• През 2007 година кирилицата става третата официална азбука на Европейския 
съюз след латиницата и гръцката азбука.



Представям ви някои по-малко известни факта за кирилицата

• До края на 70-те години на ХIХ век кирилицата се е ползвала и в Румъния.

• През 1940 г., в резултат на силното съветско влияние Монголия приема за официално писмо в 
страната - кирилицата, която и до днес е основната писмена система в държавата.

• В продължение на няколко години, Хитлер многократно осъществява натиск върху 
българските държавници за отмяна на кирилицата и приемане на латиницата като официална 
азбука.

• Според някои изследователи е по-правилно новата азбука да се нарича „климентица“, поради 
факта, че Климент по-скоро създава опростен глаголически шрифт, а Св. Кирил създава цяла 
азбука.

Така България става люлка на славянската писменост и на старобългарската книжнина чрез 
дейността на учениците Климент и Наум Охридски, епископ Константин Преславски и другите 
видни книжовници Йоан Екзарх, Черноризец Храбър, черноризец Докс, които под 
ръководството на княз Борис І и на цар Симеон създават Златния век на българската книжнина 
и култура.

Целият православен славянски свят живее векове със създаденото по нашите земи



• Да припомним оценката на световноизвестния руски славист Акад. Дмитрий Лихачов. 
Той нарече България „Държава на духа“ : „Плътта на българската държава създаде
Аспарух, нейния дух – Кирил и Методий. И чуждите завоеватели не можаха да победят 
тази държава на духа, защото в защита на българския народ в плътен строй стояха
езикът, писмеността, литературата”.

Много неща са отминали, древният Рим и древна Гърция, Византия, но България е тук –
късче от най-древната култура между всички европейски страни. 

Затова – пазете я! За да бъде българската култура

не само късче от старината, но и първата частица 

на бъдещето.

Духовното богатство на България,

създавано с векове, трябва да пребъде.

Такова е историческото предназначение 

на България и аз вярвам в него.“

Изказвания на видни чужди учени, събрани от Илия Пехливанов в 
антологията „Българистика и българисти“



Изказвания на видни чужди учени, събрани от Илия 
Пехливанов в антологията „Българистика и българисти“

• Още по-изразително е понятието „българско културно излъчване“, макар да не се 
радва на популярност. Неговият автор не е българин, нито учен българист, а 
прочутият британски историк, културен антрополог и философ на историята 
Арнълд Тойнби (1889-1975). В своя многотомен труд „Изследване на историята“, 
завършен през 1962 г., говори за „културна радиация“: „България посредством 
християнизацията и религията на българската църква, на литературната и 
преводаческа дейност активно разпръсква просветата и културата сред славянските 
и други народи на Балканите и Източна Европа...“

• Анализирайки стореното от княз Борис I и българската държава, френският лингвист 
Роже Бернар обобщава: „Спасявайки делото на Св.св. Кирил и Методий, България е 
заслужила признателността и уважението не само на славянските народи, но и на 
света. И това ще бъде така, докато човечеството влага истинско съдържание в 
думите напредък, култура и човечност…“



Италианският славист проф. Санте Грачоти подчертава: „Който смята България за 
нова държава, няма как да си спомни, че България някога е била владетелка на силни 
царства и действащо лице в голямата политика на средновековна Европа. Тази липса на 
исторически познания лишава повърхностния западен наблюдател от представата 
каква е била България, какви са нейните дълбоки духовни структури... Целият 
православен славянски свят живее няколко века с културното наследство, създадено в 
голяма степен в България, като дело на българите... Това е най-значителната роля на 
България, разгърната в европейски мащаб. 
През втората половина на ХІV век, когато над 
България вече е надвиснала османската заплаха,
процъфтява още една книжовна школа –
Търновската... За втори път България възпламенява 
мощен духовен процес от международно значение.
Умирайки политически, България продължава
да живее в Европа посредством създадената
от нея култура.“

Изказвания на видни чужди учени, събрани от Илия Пехливанов в 

антологията „Българистика и българисти“



Томичовият псалтир – шедьовърът на Търновската книжовна школа



Днес светите Кирил и 
Методий са признати за 
духовни учители от целия 
християнски свят
. В Руската империя те са „оръжие“ на 
т.нар. славянофили, в Чехия се 
превръщат в знаме на националното 
възраждане и еманципация. Без да са 
популярни във Византия, под влияние на 
българския култ, а и по други причини, 
вкл. политически, са възприети като 
светци и в съвременна Гърция

Контрапримерът“ е в славянските 
народи, които използват латиницата, а и 
в православните власи и молдавци 
(днешните румънци), отказали се по 
политически причини от кирилицата. 

Дори една бегла съпоставка показва 
предимствата на българската азбука в 
сравнение с всевъзможните запетайки, 
ударения и т.н., приложени към 
латинските букви, за да бъдат 
обозначени типичните славянски звуци 
в полски, румънски, да не говорим за 
други езици.



Българската писменост е 
онова ценно богатство, 
което ни свързва пряко
със средновековната ни 
държава. 
Показателно за нейното
значение за нас като
народ е фактът, че 
предците ни са започнали
да отбелязват 24 май 
преди повече от 2 
столетия. Свидетелства за 
честването му са открити
в арменска летопис, 
където се споменава за 
такова още през 1813 
година в Шумен.



Завръщане в миналото: архивни снимки от манифестациите
по повод 24 май

София, манифестацията в деня на Св. Св. 
Кирил и Методий на площад “Ал. Невски”, 
24 май 1933 г.София, 24 май, 40-те години на ХХ век



Завръщане в миналото:  архивни снимки от манифестациите
по повод 24 май

София, снимка за спомен на студентки от манифестацията
на 24 май 1951 г.



Завръщане в миналото:  архивни снимки от манифестациите

70-те и 80-те години на миналия век в София, Русе, Пловдив



Към тържественото шествие през 2019г. се присъединява и 
генералния директор на ЮНЕСКО Одри Азуле



Днес денят на славянската писменост и култура се отбелязва в редица държави
Северна Македония, Русия, Украйна, Беларус, Сърбия, Черна гора, Чехия, Словакия и 
др.), 
но дълбоките корени на тази традиция са в България. И никъде другаде!

• Единствено в България този ден не е просто официално събитие, а истински 
празник, най-неоспоримият и приет от всички... 

• В България съществува феномен, който надали има аналогия някъде другаде -
ние, българите, имаме своя песен, която не отстъпва на националния химн като 
внушение, сила и израз на националното чувство. 

• И това не е някоя старинна песен (от онези, познати на целия свят с 
„мистерията на българските гласове“!), нито военен марш, а именно 
„Българският всеучилищен химн“ по стихове на Стоян Михайловски и музика 
на Панайот Пипков.



Химн, който започва с думите: „Върви, народе възродени!“


