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БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА
ЕДИНСТВЕНИ В ЕВРОПА –
ЕДИНСТВЕНИ В СВЕТА!

Дълбока и всенародна е почитта на българския
ни народ към забележителното дело на св. св. Кирил
и Методий. То е иконата на българското училище – на
българската просвета и култура. Ред изследователи
са посветили на делото на св. св. Кирил и Методий
всеотдайния си труд и са осветили златните страници
на старите ни ръкописи. Въпреки това много въпроси от
живота и делото на двамата братя остават неизяснени и
приемани априори.
Нека се опитаме да вникнем в ребуса на нераз
гаданото и подведеното по грешен и неточен прочит
на това изключително дело, като се вгледаме по-задъл
бочено в документите, които притежаваме, и ги съпоста
вим с историческите факти и дипломатическите ходове
на времето.
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Да изясним с какво и как българското дело на св.
св. Кирил и Методий – мъдро, възвишено, всеотдайно и
изстрадано, става ключът, отключил дверите на Европа
за Ренесанса, като поставя България във водеща пози
ция на още несъстоялия се Европейски ренесанс –
първа постигнала езикова и духовна самостоятелност
държава в Европа, държава, увенчала делото на св. св.
Кирил и Методий със Златния български век. В това
дело създаването на азбуката на българския език е пър
вата крачка.
Създаването на азбуката и писмеността на един
език е забележително дело. С тоя въпрос сме наясно!
Но малцина знаят, че всяка от древните писмености
е устройвана и усъвършенствана с векове и дори с
хилядилетия.
За разлика от тях азбуката на българския език
е създадена от Константин Философ – св. Кирил, в
една година – 855-а, което знаем от забележителното
произведение „О писменехь“ („За буквите“) на Черно
ризец Храбър.
Познаването и категоричността на изложените
факти за създаването на азбуката на българския език,
страстта, с която авторът защитава българската азбука
и писменост, и стилът на изказ, който е близък до
тоя на Константин Философ, утвърждават само една
личност, която може да бъде Черноризец Храбър. И
това е Методий – по-възрастният брат на Константин
Философ, който е свидетел на създаването на кирил
ската азбука като филологически труд и който заедно
с Константин Философ създава графичния вариант за
свещенопис на азбуката на българския език, наречена
по-късно глаголица. И е странно, че вече столетие
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се спори кой е Черноризец Храбър. Това изяснявам
в електронната си книга „За азбуката, или Големият
български ход“ и в следващите глави на тая книга.
Другият въпрос, по който се спори, е кой е авторът
на кирилицата. И не се задава въпросът, че за да
се стигне до християнската символика в буквените
начертания на глаголицата – за да се изпише т.нар.
„глаголица“ със сакралните християнски символи,
преди това е необходимо всеки звук на езика да се
уточни, идентифицира и зафиксира графически, което
да служи като основа на свещенописа. Не се отчита,
че това е голям езиковедски труд, без който не може
да се създаде свещеното писмо. И когато Черноризец
Храбър в труда си „О писменехь“ заявява, че азбуката
на българския език е дело на Константин Философ, той
изхожда точно от положението, че Константин Фило
соф създава азбучната система като филологически
труд. Със сигурност знаем, че в създаването на свеще
нописа на глаголицата участва и духовникът Методий,
но продължаваме да се чудим и спорим кой е авторът
на кирилицата.
При това за всички е ясно, че кирилицата и глаго
лицата са еднозначни знакови системи на българския
език и неслучайно никой от учениците на св. св. Кирил
и Методий не прави разлика между двата графични
варианта на българската азбука.
Азбуката на българския език, създадена от Констан
тин Философ – св. Кирил, е уникална като филоло
гически труд! Тя е съвършена като звуково-знакова
система, като за всеки звук има знак – достойнство, не
познато и до днес на повечето азбучни системи, за които
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са нужни други знаци и правила за изказа на един звук.
За създаването на такава точна азбука на един език се
изисква плюс изключителна филологическа ерудиция
и дълбоко познаване на езика като роден език.
Идеята за изписването на глаголицата – на сакрал
на азбука на българския език, в която да се вградят
основните християнски символи, е гениална. Няма
друга такава азбука, която да носи в себе си сакралната
християнска символика, която сама по себе си я прави
свещена. Тържествената графичност на писмеността на
т.нар. свещени езици за свещените за християнството
и християнското богослужение книги, както и за офи
циоза на държавата се изразява в художествеността
на изписаните букви и текстове, докато в българската
глаголица самите букви съдържат християнските сим
воли, с които са написани свещените текстове.
Преводът на свещените за християнството книги
с тая азбука е следващият изключителен труд. А съз
даването на българска терминология на християнските
философски понятия, които ползваме и до днес, говори
както за лексикалното богатство и изказните възмож
ности на българския език, разкриващи забележител
ната култура и духовен ръст на българите, така и за
интелекта и таланта на Константин Философ. Талант и
интелект, каквито рядко срещаме в световната история
в лицето на един човек.
Така че 2015 г., когато се навършват 1160 годи
ни от създаването на азбуката на българския език
в двата £ графични варианта – филологическата £
основа, създадена от Константин Философ, ползвана
и като гражданско писмо и наречена от учениците на
двамата братя кирилица, и графичният £ вариант за
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свещенопис – т.нар. глаголица, с която са преведени на
български език първите най-важни богослужебни за
християнството книги, е забележително събитие.
Дори само това е достатъчно, да се преклоним
пред делото на двамата братя и да посветим 2015 г.
на 1160-годишнината от създаването на азбуката на
българския език и на българската писменост, които
въздигат България до нейния Златен век и ни съхраняват
като народ, чийто език остава жив и развиващ се през
вековете.
Но това далече не е всичко.
Нашият език, нашата азбука и писменост са един
ствените свещени в европейския и християнския свят.
Те са свещени не само защото са свещени за нас,
българите, не само защото в свещенописа на глаго
лицата са вградени свещените символи на христи
янската вяра, а защото азбуката, книгите и езика ни
са височайшо осветени и обявени за свещени както от
Константинополската патриаршия, така и от римския
папски престол – законодателите през ония години в
християнския и европейския свят. И това освещение,
извоювано от Константин Философ – св. Кирил, и пре
дания на делото му негов по-възрастен брат и сърат
ник св. Методий, е четири пъти потвърдено и препот
върдено всред жестоките борби, които са се водили от
триезичниците срещу двамата братя – неуморимите
борци за правото и равноправието на българския език
и писменост в християнския свят.
Никой друг от съвременните днес европейски езици
не е осветен и не е придобил свещеност. С освещава
нето си азбуката на българския език и самият български
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език стават каноничени за християнския свят – което
значи, че на тях може да се извършва християнска
проповед и християнско кръщение.
Азбуката на българския език е и първата съвре
менна азбука и писменост в Европа.
А българският език е и първият в Европа народ
ностен език, на който може да се извършва християн
ско богослужение, да обслужва администрацията и да
се пишат документи и книги.
Това българите трябва да го знаят! Да знаят, че
българският език и българската азбука имат уникално
място в християнския и европейския свят. Че е гордост
да говориш и добре да знаеш български език, да пи
шеш с българската кирилица и да вървиш напред във
времето, съхранявайки и извисявайки ги. Че в българ
ския език и българската азбука е ядрото на авторитета,
достойнството и просперитета на народа ни и на бъл
гарската държавност и държава.
До създаването на азбуката на българския език
от св. св. Кирил и Методий в нейните два графични
варианта: с кирилски букви – филологическата основа
на азбуката ни, ползвана и за граждански нужди, и
глаголицата с християнски символи на азбуката за
свещенопис, в християнската вяра властва догмата на
триезичието – правото християнското богослужение и
кръщение да се извършва само на трите, наречени све
щени, езика – латински, старогръцки и староеврейски.
Както вече споменах, никой от народите в Европа
е нямал право да извършва християнско богослужение
на своя език, да пише книги на своя език и да обслужва
администрацията.
Тая религиозна догма не възниква случайно. Ези
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кът е не само комуникативно средство. Той е и силно
политическо оръжие и средство за влияние. И в раз
делената с приемането на християнството Римска
империя на Източна и Западна всяка отстоява своята
територия, идентичност и политическо влияние през
езика: Западната римско-германска (наречена Франк
ска) империя през латинския, а Източната, наречена
Византия – през елинския, който наричаме старогръцки.
Българската държава се вклинява между тия две
части на някогашната Римска империя и сама при
добива имперска сила и имперско признание. В старите
карти на Европа има само три корони – на Западната
– Франкската Римска империя, на Източната Римска
империя – Византия, и на Българската империя.
От тях само България остава в съвременния свят и
това трябва също да се знае, да се цени и да се уважава.
Между двете римски империи, които вече са хрис
тиянски, само България не е християнска държава и
приемането на християнството за нея е не само рели
гиозен, а политически и цивилизационен акт. Той е
европейският избор за развитие.
И тук идва Големият български ход на изклю
чителния дипломат Борис I.
Защото от кого ще бъде прието християнството, не
е толкова просто решение, изчерпващо се с покръст
ването в християнската вяра. То е от голямо поли
тическо значение в сложните борби за надмогване и
обсебване. Така е било тогава, така е и днес. Да станеш
покръстител – кръстник, на България в ония времена,
значи през езика си свещенослужителите и свещените
книги да я направиш зависима. Това неслучайно искат
и Византия, и Рим.

