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24 МАЙ – НАЙ-БЪЛГАРСКИЯТ ПРАЗНИК

В средата на пролетта България празнува един от своите най-големи празници –
24 май – деня на буквите, на славянската писменост, на българската книга, на
народната просвета и култура. Празник на най-ранния европейски хуманизъм на един
ранен Ренесанс.

В далечната 863 година тръгват светите братя Кирил и Методий за
Великоморавия. Те отиват там като пратеници на византийския император, но
изпълняват своята мисия като истински славяни. За целта създават славянската азбука и
превеждат най-потребните богослужебни книги. Това е кулминационният момент в
живота и дейността на Философа. Заедно с брат си Методий, той заминава за мисията
при княз Ростислав и до края на живота си изпълнява своето гениално дело –
утвърждаването и разпространението на славянската писменост.

Още в началото на своята дейност във Великоморавия братята се сблъскват с
интересите на немското духовенство, което се чувства изместено от новото славянско
богослужение. Започва борба срещу противниците на славянската култура. С
апостолски жар славянските първоучители защитават правото на всеки народ да
изгражда собствена култура. В тази смела гражданска и политическа защита, Кирил
проявява необикновена смелост – в спора срещу триезичниците Философът се изправя
срещу една консервативна теория, която слага бариера пред развитието на народите, и
издига една нова, демократична и хуманна идея за правото на всеки народ да създава
култура на свой собствен език. Няма малки и големи народи, няма богоизбрани и
богоненавистни – всички са равни пред Господ. Идеите на Кирил и Методий са светъл
лъч за епохата на ранното Средновековие, когато човешката личност започва да търси
правото си на свободно развитие и самостоятелен път.

На своя смъртен одър Кирил – славянският първоучител, не мисли за земното си
величие, а за бъдещето на своето дело. Затова неговият завет към брат му Методий и
към последователите им е да защитават постигнатото и да продължават да възхваляват
името на Бог на славянски език.

„Гребете, братя, към България!” – е последният завет на Методий към учениците
му. И те идват – посрещнати не само с почести и дарове, а са посветени в едно велико
дело – създават книжовни центрове в Плиска, Преслав и Охрид.

Огнена диря за паметта на поколенията оставя и "везаното слово" на Патриарх
Евтимий – последният български книжовник до потъването в мрака на робството. Но
дори в тежките дни, пламъчето на знанието не угасва. То дълго искри и укрепва, докато
запали буен огън в душите на хората. И тогава вече пътят е само един – напред към
мъдростта и съвършенството.



След дългият сън, пръв Паисий със своята „историйца“ разкъсва мрака на
монашеските килии, за да пробуди желанието на българите за знание, за духовна и
национална свобода. Отварят врати килийните училища. Котленецът Стойко
Владиславов става епископ Врачански и написва изповед, за да изтъкне ролята на
полезните знания за национално сплотяване, за всестранен напредък.

Идеите на Паисий и Софроний са възприети и реализирани от големите
просветители Васил Априлов, Неофит Рилски, Петър Берон. Пазителите на светското
знание и наука отбелязват нов етап в развитието на нашето образование, което
пробужда духа и възражда националното самочувствие на българина. Нараства
интересът към книжнината и писаното слово, а църквите, училищата и читалищата
стават необходими институции. Българският народ, прозрял истината на мъдростта,
възкресява делото на светците, на първоучителите и всяка година на 24 май
тържествено се възхвалява делото на солунските братя и техните последователи.

Известни или неизвестни, българските книжовници, просветители и културни
дейци поддържат пламъка на националното ни съзнание, което опазва духовните
корени от забрава. Всички те са допринесли за запазване на българската народност и
нация, за културния подем и развитие. Затова, чествайки деня на славянската
писменост, ние отдаваме дължимата почит на първотворците, първоучителите, но и на
българската просвета и култура, съхранила пламъка, запален от братята Кирил и
Методий, за да го предаде на поколенията, опазила едно ценно наследство. Затова със
заслужена гордост народният поет Иван Вазов казва: "И ний сме дали нещо на света, и
на вси славяни книга да четат."

24 май е празник, какъвто нямат другите народи по света - празник на
писмеността, просветата, културата. Празник на духовното извисяване, на стремежа
към усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата.

24 май е най-българският празник!


