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Изх. № 042/23.05.2020г. 

 

Скъпи съмишленици, 

Скъпи приятели, 

 

В навечерието сме на 24 май. В българското духовно поле 

няма по-голям празник, няма по-свят ден. 

На 24 май ние се покланяме пред светите братя Кирил и 

Методий, създали азбука специално за нас, славяните.   

Няма по-голямо събитие в нашата история като народ от 

раждането на буквите, на които пишем. Глаголицата, а малко след 

нея и Кирилицата, са много повече от средство за записване на 

езика, на който говорим. 

Славянската азбука е създадена, за да се преведат за нас 

свещените християнски книги. Това е революция в християнския 

свят, защото разбива догмата, че богоизбрани са само тези народи, 

които пишат на еврейски, латински и гръцки. С това Кирилицата ни 

доближава до Бога. С това Кирилицата ни е направила равноправни 

на народите, които са претендирали да са водещи в човешката 

цивилизация. 

Справедливо ще бъде да кажем, че Кирилицата е създател на 

нашия народ, защото без нея не е било възможно да се роди 

истинска, трайна спойка между българи, славяни и траки. 

Справедливо ще бъде да кажем, че славянската писменост 

създава духовните темели на българската държава. Без нея нямаше 

да има българска история, българска държава, български народ. 

Кирилицата е основата на нашата православно – славянска 

цивилизация. Тя е хоросанът, който споява в едно цяло народите, 

които принадлежат на тази цивилизация. 
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През всичките векове на нашата история славянската 

писменост е била духовно оръжие за съхраняването на нашата 

българска и славянска идентичност. Многобройни са били опитите 

за нашето претопяване като народ, за нашето унищожаване. 

Благодарение на Кирилицата сме оцелели, благодарение на нея и 

ще пребъдем. 

Кирилица и 24 май, денят на славянската писменост, далеч 

надхвърлят рамките на нашата история, на нашия народ, на нашата 

държава. Тази писменост е фундамент на една цивилизация, към 

която принадлежат над 300 млн. души в Европа и Азия.  

На този велик ден, 24 май, нека да прочетем на висок клас 

думите на великия поет, революционер и възрожденец Христо 

Ботев, посветени на празника и записани на страниците на в-к 

„Знаме“ (9-ти май 1875 г.): 

„…И в историята на нашия потъпкан и поробен днес народ се 

срещат страници, в които българският гений е записал такива 

важни и знаменити събития, които ни дават право да се гордеем, че 

и ние сме внесли някога си нещо в историята на общочовеческия 

напредък.“ 

Да пребъде 24 май! Да пребъда най-истинският, най-големият 

български празник! 

  

 

Н. Малинов  

Председател на Националния съвет 

на Национално Движение Русофили 


