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24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ 
И КУЛТУРА 

от иеромонах Юстин Зографски1

А защо е установено да се празнува днес? Какъв ден е 
днес? Какви исторически писмени източници имаме, 
които да указват по някакъв начин тази дата за отбе-
лязване на този празник? Никакви. Днес по целия свят, 

 

"Върви, народе възродени, 
към свет ла бъднина върви". 

 
Ето че отново дойде един от най-светлите празници на 

българите, които по целия свят празнуват с народни 
веселия, хора и песни - празникът на културния възход и 
просвета на българите, празникът на славянската 
писменост. 

Трябва да отбележа, че болшинството от българите, 
които така радостно отбелязват този светъл празник, са 
родени, израстнали и възпитани в една особена обста-
новка, в условията на тоталитарна система, в която 
историческата наука беше подчинена на нуждите на тази 
система. 

И какво празнуваме днес? Просвещението на бълга-
рите, или писмеността на славяните? Или културния 
възход на България по времето на св. цар Борис и 
неговия син - император Симеон Велики? 

                                                
1Проповед, произнесена в българската църква в Лос Анджелис през 2020 год. 
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където манастирите и църквите служат по църковния 
календар, се празнува паметта на светите братя Методий, 
епископ Моравски, и Константин Кирил Философ. От 
тяхното житие, обаче не се вижда те да са имали пряка 
връзка с България. По-скоро техните ученици, напъдени 
от Моравия, са потърсили убежище при българския цар 
св. Борис. Но, понеже те са допринесли за просвещени-
ето на славяните, много от които са се сродили с бълга-
рите и са станали част от българския народ, някой някога 
е разсъдил, на деня на тяхната памет по църковния 
календар, по гражданския календар да се отбелязва 
техния принос към културния разцвет на България от 
онова време. 

Акцентът, обаче, се поставя на азбуката, наречена 
кирилица, като се оставя на заден план естеството на 
просвещението. В нашата Православна Църква има един 
празник, който се нарича Просвещение. Това е същият 
празник, познат като Богоявление. На този празник 
светата Църква отбелязва просвещението на човешкия 
род със светлината на богопознанието - онази светлина, 
която бележи началото на творението. И когато се 
говори за просвета на българския народ, трябва да се 
разглежда тя в светлината именно на просветата с 
богопознанието. Защото учениците на светите братя не 
са пислаи и превеждали романи, научни трудове или 
история. Тяхното дело се е състояло в просвещение на 
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народа със Свещеното Писание. Те са се трудили в 
богословски школи, където са обучавали хиляди ученици 
на четмо и писмо чрез Свещеното Писание, учили са на 
православна вяра и благочестие, преподавали са на 
своите ученици духа на правилната вяра в единия Бог в 
Троица и в Богочовека Иисус Христос, като Спасител на 
човешкия род. 

Но някои, недостатъчно просветени, или въобще 
чужди на Божествената светлина на просветата, празну-
ват днес величието на буквата. Възвеличават човешкия 
труд, плод на който се явява азбуката, писмеността и 
науката, на които придават някакво измислено самосто-
ятелно съществуване без Бога, без православната вяра, 
без светото Божествено просвещение. 

Нека разгледаме по отделно тези две понятия - народ 
и държава, българи и България в светлината на днес 
чествания празник. 

Празнуваме българската писменост. Но коя писме-
ност? Новата? Защото така наречената "кирилица" е 
нова, всъщност най-новата.2

                                                
2 https://www.youtube.com/watch?v=0nEj5NP2pjI /Заблудата кирилица/ 

 Но нима българите не са 
имали писменост? И за кого е създадена глаголицата? За 
българите ли? Не за българите, а за славяните. При това 
св. Константин Кирил Философ умира 30 години преди 
създаването на така наричаната "кирилица", а някои се 
опитват да обяснят, че така тя била наречена в чест на св. 
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Кирил. Българската азбука е създадена в Преслав, по 
поръчкана цар Симеон и то с точно определена полити-
ческа цел. На българския цар не му е била нужна чужда 
азбука, затова той си поръчва своя, българска. Затова по-
правилно е днешната азбука да бъде наричана Преслав-
ска. Понятието "кирилица" се появява едва през XVI в. 
Но нека да гледаме по-мащабно и наред със създаването 
на двете азбуки и писмености на славяни и българи, да 
празнуваме и същността на празника - духовното 
просвещение. Защото и свети Климент и неговите 
саратници са били монаси, учени, били са православни 
християни и са учели на Словото Божие. Та може ли да 
има наука без Бога? Може ли да има просвета без 
истинската светлина, която просвещава всеки човек, 
идващ на света? А коя е тази светлина? Буквата ли? Не 
буквата, а богопознанието в светлината на истинската, 
чиста, Православна вяра. 

Глаголица тази азбука се нарича заради Словото, 
защото "глагол Божий" на църковнославянски означава 
Слово Божие. И това е азбука на Словото Божие, азбука, 
на която те са проповядвали Словото Божие. Това е 
писменост за Бога, писменост на Бога. Така се тълкува 
"глаголица". А на всички е известно, че поробителите 
имат право да подменят историята на поробените от тях 
народи. И това, което селджуките османци не успяха да 
направят за 5 века, защото не са искали, го направиха 



5 
 

византийците за много по-кратко време. И до ден 
днешен българското самосъзнание, като цяло, остава 
осакатено от тази подмяна, въпреки изключителния 
гений на българите, въпреки изключително силното 
родолюбие, въпреки невероятните чудеса на смелост на 
бойното поле, които никоя друга нация не е могла да 
постигне. 

Но това не е единствената азбука, която са имали 
българите. Както споменах в началото, българите по това 
време са имали и азбука и писменост - руническата. И 
тази, която са ползвали тогава, също не е била единстве-
ната. Но за да проследим историята на писмеността на 
българите, ние трябва да проследим историята на самите 
българи. На нас в училище ни беше внушавано, че 
България е създадена през 681 година, но никой не 
уточняваше, коя по ред е тази България. Никой не 
говореше и за други Българии и подсъзнателно се 
внушаваше, че българския народ е изникнал заедно с 
основаването на българската държава. Че до тоя момент 
не е имало държава, че българите били някакво дивашко 
племе, което, видиш ли, благодарение на "кирилицата" 
станало образовано и станало народ. Всички лъжи за 
българската история, обаче, за историята на Българиите 
и на българите в днешно време са изобличени с маса 
научни доказателства от исторически, археологически и 
писмени паметници по целия стар свят, от Китай до 
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Италия, както и с генетически изследвания на ДНК 
принадлежността на съвременните българи. 

Тук няма да проследяваме цялата история на бълга-
рите, само ще отбележа, че най-старата писменост на 
българите е руническата, и тя се отнася към 18 век преди 
Христа.3

Ден на славянската писменост и култура. И пак не 
мога да разбера, защо ние, българите, празнуваме славян-
ската писменост и култура. Защо не празнуваме българ-
ската писменост и култура? Защо и тук е подменено 
"българска" със "славянска"? Кой родолюбив славянин, 
роден и израстнал в България, толкова ненавижда името 
българин, та е подменил и тук "българска" със "славян-
ска"? Що за култура е това? Завоевателна? Унищожи-
телна? Предателска? Защо ми е на мен да празнувам 
културата на безкнижните тогава славяни? С какво тях-
ната култура превъзхожда културата на българите? Кога 
славяните са създали първата своя самостоятелна държа-
ва? Кога те са излезли на световната сцена като самостоя-
телен народ? Да сте чували за държава "славяния"? Обаче 
по целия свят днес всички българи отбелязват светло и 
празнично, с български народни хора, музика, песни и 
носии, славянската писменост и култура! Да не би и в 
тази подмяна от по-ново време да е замесен някой "наш" 

 

                                                
3 https://www.bulgarkamagazine.com/прабългарските-руни-най-древната-бъл/ (виж също Чаталарският надпис 

на кан Омуртаг) 
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учен с византийска кръв? Или някой още си мисли, че 
българите са славяни? Словени е термин, който също се 
изработва в Преслав и с него са наричани словесните 
хора, сиреч учените, които са служели на Словото, 
разпространявали са Словото Божие, обладавали са 
Словото. Да не говорим, че гръцката дума за слово - 
"логос" има 37 значения. И когато стане дума за учение и 
ученост, "логос" се превежда като "наука". Затова слове-
ни са тези учени, образовани хора, които са учели други-
те на Словото Божие. Това не е генетически етноним, а 
по-скоро звание. Как наричаме в днешно време слове-
ните? Учители, професори. 

Но, да кажем, че по времето на свети цар Борис и 
неговия син - император Симеон Велики е станал няка-
къв културно-научен прогрес, какъвто е и станал. Защо 
трябва да се ограничаваме само с този успех на тези най-
изтъкнати политици и духовни водачи през цялата 
история на тази нова, последна България? Ясно е, че 
българите не са изникнали като гъби с основаването на 
българската държава. Те са си били българи и преди да 
дойдат по тези земи. Те са имали и писменост и култура. 
И тези, от които те произхождали също са били българи с 
писменост и култура. И така, ако продължим да се 
връщаме назад в историята на българите, водени от 
истинските исторически, археологически факти и 
писмени източници, ще стигнем до две хилядолетия 
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преди съществуването на египетската цивилизация, 
когато българите не просто са имали писменост и 
култура, а са обладавали космически познания, висша 
математика и изключителни архитекти. Ще стигнем до 
създаването на първата българска държава, за която 
свидетелстват китайските писмени извори. Там е най-
древния и официално признат от Юнеско най-точен 
календар на древните българи от 4768 год. пр. Хр., 
послужил по-късно за създаването на китайския кален-
дар. Там са и българските учени, които са дали лечебното 
изкуство на простия китайски народ. 

И по-нататък, нека, все пак, направим един най-общ 
преглед на историята на българските държави, за да се 
запознаем отчасти с културата на българите. 

Създаването на първата българска държава се датира 
от китайската хронология през 2137 год. пр. Хр. В 
писмени източници на старокитайските хронисти Ши-
цзи, Цян-хан-шу, Бей-ши, Хоу-хан-шу, Суй-шу, Тан-шу и 
др. се твърди, че през ІV хилядолетие пр. Хр. българите 
постепенно се формирали като общност в долината на 
река Тарим и планините около нея в северен Китай. 

Втората българска държава е създадена в северен 
Афганистан, при планините Памир и Хиндукуш. Нари-
чала се е Балхара, със столица Балх. През 1275 год. пр. 
Хр. Рамзес III се опитал да я завладее заради големите ѝ 
богатства. Тази държава просъществувала до времето на 
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Александър Македонски, който също тръгнал на поход за 
нейните богатства, но се влюбил в принцеса Роксана и я 
взел за жена. 

Третата българска държава била основана в Месопо-
тамия, край река Ефрат; наричали се балхарис, с царица - 
Балкис. Това е Савската царица от времето на цар 
Соломон, 1001 год. пр. Хр. 

Четвъртата държава българите създали в северна 
Индия и я нарекли също Балхара. На нея ще обърна 
малко повече внимание. Когато българите (или 
блахитите, които се смятат за основатели на индийската 
цивилизация) отишли в индия, те предизвикали у местно-
то простолюдие ужас и удивление. Мъжете били високи 
и снажни, били облечени в изскусно ушити бляскави 
дрехи, яздели коне и дивни колесници, за което се среща 
описание на много места в махабхарата, по свидетел-
ството на доц. Явор Шопов и доц. Христо Смоленов. И 
един последен интерсен факт: името на царя на балхе-
тите било Кардама. Това е времето, когато българите са 
основали не просто държава, а империя. И това е 
Кушанската империя. Има много атрефакти, които 
свидетелстват за това, че Кушанската империя е била 
управлявана от рода Дуло. 

Петата българска държава била основана край град 
Самаркант (днешен Узбекистан); просъществувала до 7 
век сл. Хр. 
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Шестата - на изток от Кспийско море (днешен западен 
Туркменистан), край Голям Балхан (на туркменски: Uly 
Balkan dagy). 

Седмата - между Каспийско и Черно море, над Грузия 
- Балкария; с градове Блахар и Булкар-палх. 

Осмата - в земите на днешна Армения - 127 год. пр. 
Хр.; нарекли местността Булхар, с главен град Балк, 
просъществувала до 9 век сл. Хр.; там нарекли реката 
Булгаручей. 

Деветата била основана при Азовско и Черно море от 
цар Авитохол, 165 год. сл. Хр., наречена Стара Велика 
България. 

Десетата - 665 год. сл. Хр. от хан Кодраг, син на 
Кубрат, до планината Урал, на река Волга; просъществу-
вала до 1278 год. 

Единадесетата - Кубер и Алцек, други синове на 
Кубрат, я основали в Панония при Битола и Прилеп; 688 
год., при опит да превземат Солун, те разбиват Юсти-
ниан II. 

Дванадесетата, Дунавска, днешна България, хан 
Аспарух я основава на място, на което никое друго племе 
не е устояло и в 681 год. с мирен договор между Констан-
тин IV Погонат се слага документалното освидетелства-
не за наличието на вече съществуващата България, а не за 
нейното основаване или признаване. 
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Но нека се върнем към културата на българите. От 
горе казаното се видя, че на всяко място, на което те са се 
заселвали, те са извличали от там полезните изкопаеми и 
ценните метали, облагородявали са земята и са си 
устройвали един завидно добър живот, който е бил 
апетитен залък за мало и голямо. Трябва да се подчертае, 
че няма данни за дивашки завоевателни нападения на 
българите. Напротив: те винаги са се заселвали на необи-
таеми пусти земи и, носейки познанията и опита на 
своите деди, са правели от всяка пустош райско кътче. 

Но какво се разбира под понятието култура? Според 
някои източници "култура е понятие с много нееднозна-
чни дефиниции и поради тази многостранност и много-
пластовост се подлага трудно на единно определение. 
Различните дефиниции на културата отразяват различни 
разбирания или критерии за оценяване на човешката 
дейност". Или накратко: "Думата е с латински произход 
(colo, colere), където има значението на възпитание, 
образование, развитие." 

Ако вземем по-краткото обяснение на думата, тогава 
днес е празникът на българското възпитание, образова-
ние и развитие. Или поне би трябвало да е на българ-
ското, а не на славянското. А ако надхвърлим границите 
на девети век с неговите две азбуки, тогава само за 
културата на българите ще трябва да се отвори един цял 
факултет, където да се изучава само тя. И тъй като сега не 
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е възможно да се отдели повече внимание на този 
период, ще се спра на величието на българския гений, 
който е плод на многовековното възпитание, образова-
ние и развитие на българите. 

Ще спомена един интересен факт, отбелязан от 
покойния професор Божидар Димитров. Той казва, че 
през средновековието българите, които са живяли в 
Старата Велика България и тези, които по-късно са 
слезли към Дунава и Черно море, са били единственият 
народ, който е строял каменни градове. Всички други 
племена са живеели в колиби и палатки. 

Но по-интересно, може би, ще бъде да погледнем към 
по-новото време, за да не понесем укори, че се излежа-
ваме на пресъхнали венци от древна слава. Сега ще ви 
спомена за няколко научни открития и велики личности 
от нашето съвремие и отпреди 100-ина години. 

Ще се опитам да следвам хронологията. 
Знаехте ли, че в края на 19-и век българският Зограф-

ски манастир в Света Гора е бил най-модерният мана-
стир? Първата телефонна централа в Света Гора е била в 
нашия манастир. Аз я помня, защото съм я виждал, макар 
и вече неработеща. 

Знаехте ли, че за първи път самолетът е бил използван 
за хвърляне на бомба от българин? 

И като заговорих за самолети, знаехте ли, че първият 
пътнически самолет е бил конструиран от българин? 
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Асен Йорданов е неговото име, но това не е единстве-
ният му принос към съвременното развитие на обще-
ствения живот. 

Знаехте ли, че автоматичната скоростна кутия, която 
повечето хора по света ползват днес, е дело на Румен 
Антонов? 

Знаехте ли, че американските полицаи си служат с 
един уред за дистанционно откриване на скрито оръжие 
и всякакви взривни вещества с големината на джобно 
ножче, и че този уред е излязъл от ръцете на Юри 
Марков? 

А чували ли сте за телефонния секретар? Разбира се. 
Но знаехте ли, че негов откривател и конструктор е 
гореспоменатия Асен Йорданов? 

Какво е шестият сърдечен тон? Това е световно 
признатото откритие в медицината на 20-и век. И то 
принадлежи на професор Иван Митев. 

И пак да се върнем на забележителният Асен Йорда-
нов. Знаехте ли, че въздушната възглавница, без каквито 
отдавна няма автомобили по целия свят, които да се 
правят, е негово изобретение? 

Няма да подминем и най-голямата гордост на съвре-
менния българин - компютърът. Или по-точно неговият 
откривател Джон Атанасов. Но него го знаете. 

А знаехте ли за една друга машина, без която е трудно 
да си представим нашето ежедневие, и също е плод на 
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българския гений? Машината е ксерокса, или копирната 
техника, а нейният откривател е Георги Наджаков. 

Но нека да погледнем и към две подразделения на 
културата, в които имаме доста големи световно извес-
тни и признати имена - музиката и спорта. 

Кой не знае за Валя Блаканска, кой не е чувал за нея? А 
с нея и целия български фолкрор с мистерията на българ-
ските гласове. А има ли някой, който да не е чувал за 
Райна Кабаиванска? Тепърва ще има да се пише каква 
следа е оставила тя не само в българското, но и в светов-
ното оперно изкуство. 

Спортният свят е по-богат, но аз няма да изброявам 
тук всички изявили се, само ще спомена великия Дан 
Колов, европейски шампион по борба през 1939 год. в 
Париж, носител на диамантен пояс - световен шампион 
1927, 1933 год. и др. 

След това, най-великият футболист на България за 
всички времена - Георги Аспарухов, Гунди. Той докрай 
си остана в своя Левски, отказвайки всякакви предложе-
ния за игра в чужбина. 

Няма как да пропусна златните момичета на 
българската художествена гимнастика, за успехите и 
величието на които е говорено и ще продължава да се 
говори още много. 

Тук е и непобедимата Стефка Костадинова, олимпий-
ска шампионка и многократна носителка на европейски 
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и световни титли, световна рекордьорка в дисциплината 
скок на височина, със своя недостижим до ден днешен 
рекорд от 209 см., на които заби българския трибагре-
ник, като на най-високо място. 

Ивет Лалова, двукратна европейска шампионка по 
лека атлетика и национална рекордьорка на България на 
100 м. и 200 м. в зала. 

Христо Стоичков, единственият български футболист, 
носител на Златна топка, оставил неизличима следа в 
испанския футбол като играч на един от най-големите 
европейски отбори - Барселона. 

Димитър Бербатов, наричан неведнъж абсолютен 
гений, украсил с него може би най-великия британски 
футболен клуб - Манчестър Юнайтед. 

Григор Димитров, за славата на когото няма защо да 
се говори много, защото тя не го следва, тя върви пред 
него по целия свят на тениса. 

А какво да кажем за българските деца, които посто-
янно печелят международни конкурси и състезания в 
областта на физиката, математиката, информатиката, 
рисуването? Каква ли трябва да бъде залата, която да 
може да побере всички награди на всички тези велики 
българи? 

И накрая ще завърша с факта, че в днешно време е 
съвсем нормално някой български студент във всички 
най-големи университети в Европа и Америка, да завър-
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ши с отличие и златен медал. И такива са много. Но това 
не е защото в тези и много други университети препо-
дават български професори. Няма да погреба с мълчание 
и невероятните успехи на българските хирурзи, които с 
невероятните си резултати, въпреки слабото и нищожно 
оборудване и техника смайват своите западноевропей-
ски колеги, които са оборудвани с последната и най-
добра техника. 

И така, постарах се съвсем накратко да представя част 
от историята, развитието, възпитанието и образование-
то на българите през вековете, с опит да развенчая мита, 
че българите са били "некнижни" по времето на св. Цар 
Борис, както необичайно грешно се изрази проф. Акси-
ния Джурова в едно предаване, и, видиш ли, добре че 
беше "кирилицата", та да ни изведе от тъмнината и 
смъртната сянка на невежеството, както също спомена 
професорката. 

Но защо ли се трудих толкова да изтъквам качествата 
на българите, когато днес е ден на славянската писменост 
и култура? 

Честит празник, скъпи братя славяни! 
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