
24 Май 

 

...”И така, изпърво славяните нямаха книги, но с черти и резки четяха и гадаеха, 

бидейки още езичници. Подир това човеколюбивият Бог: Смили се над славянския 

род,  изпрати му Св. Константин Филосов, наречен Кирил, мъж праведен и 

истинолюбив, който им сътвори тридесет и осем букви...” Из „За буквите, 

Черноризец Храбър (ІХ-Хв.) 
 

24 май е един от най-почитаните и любими празници на българите, ден на 

българската просвета  и култура и на славянската писменост. Това е най-

красивият и светъл български празник. Празник на всички – на българския 

учител и творец, библиотекар, книжовник ... на така жадуваната вечност и 

пребъдност. Защото  засега е светло, заради буквите, заради Св.Св. Кирил и 

Методий, светите покровители на Европа. Заради Климент, Наум, Ангеларий, 

Горазд и Сава- техните ученици. Защото буквите са светлина.  Да пазим 

светлината!... за да не замръкнем отново. Защото днес е сребролюбиво време, 

време на глобализация и все по-малко словолюбиво. Защото свободата  и 

словото на  България са дело на нашите  предци, на всички, които са ги мечтали. 

И само всички заедно – в страната и ние извън нея, можем да ги съхраним,  като 

тръгнем най-после към духовно единство. Точно това са  величието  и светостта 

на солунските братя, че дадоха на народа ни нещо, което не разделя никого, а 

обединява  всички нас българите, навсякъде по света. На 24 май ние българите 

празнуваме своето духовно кръщение. 

  Тази година се навършват 1160г. от създаването на първообраза на 

българската писменост, глаголицата, която е и славянска писменост. 

Глаголицата   претърпява своеобразни промени, докато се оформи в сегашния 

си вид – кирилица,  азбуката на която пишат около 260 милиона души в света, 

не само в България, но и в Русия, Украйна, Сърбия, Македония.  Кирилицата е 

официална азбука в Монголия, а до ХІХ в. се е ползвала и в Румъния.  

 Всеки празник посвоемо разкрива същността на човека и нацията.  И затова 

чрез 24 май е време да преоткрием  себе си посредством духовния опит, който 

трупаме. В това е голямото чудо на словото – да възкресява, помни, преповтаря, да 

не е подвластно на времето. Трийсетина буквени знака, и малко повече звукове...  

Но без тях човешката радост би била несподелена, мъката – неизплакана, а небето 

– празно и глухо, сиво. Точно затова  24 май може достойно да застане до 3 март и 

да бъде наричан също национален  празник на България. 

 Нака да се пренесем в средновековна България, за да видим как през вековете 

солунските братя се превръщат в символ на славянското възраждане. 

 През IXв. християнска България става първата страна в средновековна Европа, 

която се сдобива с книжнина на говорим език. След създаването си  България се 

утвърждава като силна eзическа държава, която се превръща в заплаха за съседна 

Византия. След славните победи на хан Аспарух, хан Крум  и хан Омуртаг, с 



великото дело на Св.Св.Кирил  и Методий,  доказахме, че  България е силна не 

само с меча, но и със словото. 

       Приемането на християнство през 864г. става жизненоважно за 

равностойното развитие на България в Европа.  Княз Борис I като един 

далновиден владетел осъзнава духовната  сила на християнството да обедени 

прабългари и славяни. Но въвеждането на новата религия не вървяло леко, 

защото повечето прабългари и славяни не разбирали христянската проповед на 

гръцки език. Много нови празници  

 

били ваведени и спазвани от българите и славяните, но те не разбирали защо го 

правят. Силното византийско влияние застрашавало развитието на България. 

Затова  Княз Борис I разбрал опасността и насочил усилията си България да 

получи своя църква. Но за да пробие България напълно в Европа тя се  

нуждаела от собствен книжовен език. 

        Заслугата била изцяло на Св. Св.Кирил и Методий.  Родени през IXв. в 

Солун , Византия, в семейството на византийския военачалник Лъв и жена 

муМария. Методий е най-големият от седемте братя, а Константин – най-малкият. 

Същесвуват данни, че дядо им е български болярин, от обкръжението на княз 

Борис І, емигрирал във Византия. Кирил учил в най-престижното учебно 

заведение в тогашна Европа .Той тогава става преподавател в Магнаурската школа 

и получава названието философ. Кирил бил много важен за Византийското 

правителство и изпращан на важни мисии.  Напуснал Цариград, за да отиде при 

брат си Методий в манастира на Малоазийския Олим. Методий бил захвърлил 

бъдещето си на военен управител и бил открил нов начин да се воюва –с вяра и 

доброта. През 855г. двамата братя създали глаголицата. Светите братя превели 

библията и проповядвали на достъпен славянски език навсякъде в Моравия, а 

после и в Рим. Кирил заболял тежко и си отишъл от тоя свят без дори  да види 

плодовете на гениалното си творение. Творение, което променя облика 

християнския свят – както културно, така и духовно. Това не успял да стори и 

Методий. След смъртта на брат си той не се върнал в Моравия, а  бил назначен от 

папа Адриан II за архиепископ на Панония. Гробът на Св Константин Филисоф в 

базиликата Сан Клементе в Рим  ежегодно  се посещава от български делегации , 

за да покаже съпричастността и значимостта на  делото. Полагат  се и цветя на 

българската плоча в базиликата „Санта Мария Маджоре”, където са получили 

официално признание славянските книги.   

Целият живот на Методий преминал в борба - да покаже истинността и 

смисъла на делото им,  да накара и другите да повярват в него и да вдъхне дух. 

Дните му изминали в проповядване, а пък нощите превеждал свещени книги от 

гръцки на славянски. 

          Той ни оставил ценно наследство – превода на канонически книги на 

Свещеното Писание и превода на  църковно-правния сборник Номоканон.  И една 

огромна почит, която не е намаляла през годините и която и днес изпълва с трепет 

всеки българин. 



След смъртта на Методий била въстоновена латинската проповед и немските 

дъховници прогонили учениците им – Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава. 

Те тогава се запътили към България, търсейки подкрепа. През 886г. Княз Бопис I 

радостно посрещнал  учениците и им оказал пълното си съдействие.  

           По негова заповед били създадени две книжовни средища. Наум останал в 

Плиска а Климент бил изпратен в югозападните земи с център гр.Охрид. 

Житиетието му разказва, че за седем години той обучил 3500 свещеници и 

учители. 

Тяхното уникално дело е дало устойчивост на българската държава и път към 

златния век, който тя по-късно достига при цар Симеон.  

           За  превода и популяризирането на Библията на старославянски език и 

разпространението на християнството сред славяните братята са канонизирани 

като светци. 

          Спасявайки делото на Св.Св.Кирил и Методий, България заслужва 

уважението и признателността не само на славянските народи, но и на Европа, и 

на света. Именно България е мястото, откъдето кирилицата е тръгнала по света, за 

да се превърне в обединител на славянските народи. В България учениците на 

Светите братя с помощта на княз Борис І, са успели не само да съхранят, но и да 

развият кирилицата.   

 

Българският народ е преживял много изпитания, лутал се е в различни посоки, 

воден от политически и финансови интереси, от променящите се условия в 

съседни и далечни страни, но еднинственото ценно, недосегаемо нещо, е неговият 

единен език, неговата писменост! Може би е пропуск, и България е имала шанс да 

поиска от Европа признаването на Българската азбука, а не славянската, защото тя 

е създадена на основата на българския диалект  и защото Св.Св. Кирил и Методий 

са българи . Внуци са на български болярин, емигрирал във Византия в смутни 

времена. А Климент пише, че е от Мизия, от Плиска,син на благородници от кръга 

на княз Борис І, а Наум е негов рожден брат. Да, пропуск е, че не отстояваме 

нашите интереси, а се поддаваме на влияния и изкушения. 

  Паметта към делото на Светите братя отбелязваме вече цели  164 години. Във 

възрожденската ни книжнина първите сведения се срещат в „Хрисоматия 

славянского язъка” на Неофит Рилски. За първи път на 11 май 1851г.,  по 

инициатива на видния учител и възрожденец Найден Геров, е организиран 

празник в епархийското училище „Св.Св. Кирил и Методий”,  в моя роден град  

Пловдив. В следващите  години  празникът се пренася и започва да се отбелязва  и  

в Шумен, Лом, Цариград, Варна. След освобождението през 1878г. празникът се 

ограничава до училищен в Свободна България, а от друга страна в Македония и 

Одринско е символ на българщината в борбата с турското управление и сръбската 

и гръцка пропаганда. Постепенно празникът надхвърля църковно училищните 

рамки на своето отбелязване и се превръща в общонароден. Поради факта, че след 

1916г.в България е установен Григорианския календар като държавен, денят на 



Св.Св. Кирил и Методий, отбелязван от българската църква на11 май, се пада на 

24, която дата придобива по-голяма популярност. 

За официален празник 24 май е обявен през 1957,  празник на духовното 

извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез развитието на науката и 

културата. 

Забележителният принос  бе признат от папа Йоан Павел ІІ, който през 1980г. 

провъзгласява  двамата братя за покровители на Европа.  През вековете светите 

братя се превръщат в символ  на славянското възраждане и национална 

независимост  в Русия, Чехия и други славянски страни.  Кирил и Методий са 

възприети като светци от православната християнска църква, включително и в 

Гърция. Десетки народи възприемат кирилицата като национална писменост. В 

наши дни  24 май се отбелязва в редица държави като Русия, Украйна, Беларус, 

Македония, Чехия, Словакия, Черна гора.  

 В Охрид в църквата „Св.Пантелеймон”  и до ден днешен се пазят и почитат 

мощите на Св. Климент Охридски, създаделят на Охридската книжовна школа и 

Св.Наум.  Частица от мощите му, дар от Македонската православна църква, се 

съхраняват за почит и поклонение и в новопостроената в моя роден град  Пловдив,  

църква „Св. Климент Охридски”.     

В Чехия денят на солунските братя е официален празник , честван на 5 юли, 

недалеч от Бърно, в старинна базилика в Микулчище,където се предполага,че е 

погребан Св. Методий,  се събират хиляди хора, да почетат великото дело. 

Паметник на Св.Св. Кирил и Методий е издигнат и на Карловия мост в Прага, 

а в катедралата Св. Вит на Пражкия град на витраж е пресъздадено делото на 

светите братя  равноапостоли.  

Кирилицата е приета за  една от официалните азбуки на  Европейския съюз 

след присъединяването на България през 2007г. От  2013г. името на паричната 

единица на банкнотата от пет евро се изписва както с латински и гръцки букви, 

така и на кирилица, което също е акт на  признание. 

Орденът „Св.Св. Кирил и Методий”, който е втори  по важност след орден 

„Стара Планина” е най-високото признание в областта на културата , изкуството, 

образованието и науката. Стихотворението на Стоян Михайловски „Върви народе 

възродени” е прието на 21 езика е превърнато в химн на 25 май.  

Нека на този български празник винаги има синьо небе и слънце, разцъфтели 

рози и божури, окичили портретите на двамата братя,  и бодрият ритъм на онази 

неповторима песен, която повече от сто години звучи като молитва и вяра в 

бъдещето „Върви народе възродени ...към светли бъднини върви”. 

 „Върви към мощната просвета, в световните борби върви ... И Бог ще те 

богослови!” 

         Поклон пред българската духовност – пред словото, знанието, пред нейните 

апостоли, учители, възпитатели и творци, които всеки ден, въпреки трудностите 

пазят и  градят духовните ценности на народа и бъдещето ни, защото България е 

навсякъде, където се говори езикът и.   



Горд съм, че писмеността и езикът ни са просъществували и ще 

просъществуват още дълги години. Нека словото ни обединява, защото езикът ни 

помага да преодоляваме различията си, а не за да ги подчертава. Толкова важно за 

просперитета на България. 

...”Че и ние сме дали нещо на светът, и на вси славоне книги да четат” ( Ив.Вазов) 

 

 

 

 

 
 

 

 


