
Професор Христова, каква е ро-
лята на делото на Светите братя 
за нашата държава?

Считам, че ролята им е  огромна 
в няколко посоки. Да говорим пър-
во за азбуката. Те са създали глаго-
лицата, която частично се използ-
ва в  България и  много бързо бива 
изместена от кирилицата. Фактите 
показват, че най-дълго се е  запази-
ла в  онези места, където е  работил 
и  преподавал Св. Климент Охрид-
ски. Но кирилицата е  създадена на 
базата на глаголицата, тя следва ней-
ните образци за предаване на специ-
фичните български звуци и нейните 
принципи за подчинение на отдел-
ни букви, които са близки едни до 
други. В  този смисъл глаголицата 
се явява първият образец и  кири-
лицата се възползва, в  най-хубавия 
смисъл на тази дума от онова, което 
двамата братя са направили.

По-важното обаче е  второто – 
това, че те, заедно с първите си уче-
ници, са превели на български език 
важните за християнското богослу-
жение книги и по този начин са по-
ставили началото на Старобългар-
ската литература. Християнството 
идва в България с много мъка, кръв 
и  смърт. Коя е  красивата му стра-
на? – писмеността и  изкуството. 
Буквите, литературата, изкуството, 
църквите, стенописите. Всичко това 
е било отплатата за мъката и страда-
нието на онези, които първи са по-
срещнали вълната на покръстването 
и  са застинали в  религиозен ужас 
пред необходимостта да се разделят 
с нещо много свято за всеки човек – 
вярата. Затова от първия миг бълга-
рите се втурват към книгите, които 

в  много тревожни времена са били 
спасителен мост. През 14 в. книжо-
вникът Висарион пише, цитирайки 
апостол Павел: „Всичко живо умира 
и се превръща в трева. Само писано-
то слово остава и пребъдва во веки.“ 
Днес от Плиска и  Преслав са оста-
нали само руини. 
Обаче ръкописите 
от Плиска и Преслав 
са тук и  ни говорят 
за нашите прадеди 
и уменията им. През 
10–11 в. Старобългарската литера-
тура достига небивал за една млада 
средновековна литература успех. 
И  го повтаря през 14 в. Това е  вто-
рото, което са ни дали двамата братя 
– този красив, богат език, на който 
да говорим за философия, религия 
и литература.

Признават ли българите дело-
то им, почитат ли го съответно?

В своята „История славянобългар-
ска“, Паисий Хилендарски им е отде-
лил специална глава „За славянските 
първоучители“, в  която настоява за 
пряката им връзка с  България. За 
него делото им е визитната картичка 
на България като културна страна.

През Възраждането, когато кул-
тът им е почти забравен и затихнал 
навсякъде из Европа, именно бълга-
рите са онези, които, започвайки да 
се осъзнават като нация и в стреме-
жа си към освобождение, ги избират 
за свои символи. Това е вторият из-
бор в тяхна полза.

Когато през 1852 г. датата 11 май 
започва да се чества като техен 
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ЕДИН ОТ ГОСТИТЕ, ПОКАНЕНИ ЗА ОТКРИВАНЕТО НА ПАМЕТНИКА НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ В МИКУЛЧИЦЕ 
ПРЕЗ МАЙ, БЕШЕ ПРОФ. БОРЯНА ХРИСТОВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕ-
ТОДИЙ“. ТЯ ПРИСЬСТВАШЕ КАТО ЛЕКТОР НА КОНФЕРЕНЦИЯТА „ЖИВОТЪТ И ДЕЛОТО НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТО-
ДИЙ“, КОЯТО СЕ СЪСТОЯ В ДОМА НА МАЛЦИНСТВАТА В ПРАГА, ЕДИН ДЕН ПРЕДИ ОТКРИВАНЕТО НА ПАМЕТНИКА. 
В НАЧАЛОТО НА ИЗКАЗВАНЕТО СИ ПО ВРЕМЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ТЯ ИЗРАЗИ МНЕНИЕ, КОЕТО БЕ ПОДКРЕПЕНО 
И ОТ ДРУГИ МЕСТА: ЧЕ ИЗДИГАНЕТО НА ПАМЕТНИКА БИ ТРЯБВАЛО ДА ПОСТАВИ НАЧАЛОТО НА ЕДНА НОВА 
ТРАДИЦИЯ, В ЧИИТО РАМКИ, В НАВЕЧЕРИЕТО НА 24 МАЙ, МЯСТОТО ДА БЪДЕ ПОСЕЩАВАНО ОТ ОФИЦИАЛНИ 
ДЕЛЕГАЦИИ ОТ БЪЛГАРИЯ.

Вярвам в паметниците като 
в знаци и връзка с миналото

� �През 14 в. книжовникът Висарион пише, 
цитирайки апостол Павел: „Всичко живо 
умира и се превръща в трева. Само писа-

ното слово остава и пребъдва во веки.“



празник, отново българските въз-
рожденци са тези, които с  гордост 
заявяват, че Кирил и Методий са на-
шите учители и че „и ний сме дали 
нещо на света и на вси славяни кни-
га да четат.“ Избирайки ги за свое 
знаме, българите правят третия си 
избор. Затова аз смятам, че не бива 
никога да отстъпваме от него.

Какво е  личното Ви мнение за 
делото им?

Мислила съм много за тях и тех-
ния празник, за техните личности 
на първоучители, учени, дипломати 
и  хора. Най-искрено се прекланям 
пред тях. Те ме убеждават колко 
много значи силата на личността. 
И когато ме питат дали са българи, 
казвам, че това не е  важно, важно 
е  онова, което са направили за нас. 
В последна сметка те са ни дали един 
пример за доблест и  за това какво 
значи да отстояваш кауза и  да бъ-
деш верен на собствената си нагласа 
и собствения си път.

Делото е  едно, а  издигането на 
паметниците – друго. Какво зна-
чат паметниците днес? Не мисли-
те ли, че времето им е отминало?

Аз вярвам в паметниците. Вярвам 
в тези прекрасни мемориални знаци, 
доказателства за интересите и  кул-
товете на отделните епохи. Вярвам, 
че дълго след нас ще идват хора, кои-
то така, както ние днес разглеждаме 
и снимаме за спомен старите памет-
ници, ще снимат паметниците, кои-
то градим днес. Ето защо смятам, че 
е необходимо да изграждаме памет-
ници точно на такива личности.

Разхождайки се из Прага, снимах 
за спомен паметниците на чумата. 
Навремето са били създадени по 
конкретен повод и  в  определен мо-
мент – за да се омилостиви Господ 
и болестта. Но днес те са просто па-
метници на една епоха. Паметникът 
на Светите братя, които днес почи-
таме като свои застъпници, един ден 
ще бъде обект на размисъл и начин 
да се напомни на хората за това как-
во е можел и докъде е стигал човеш-
кият дух.

Затова вярвам в  паметниците. 
Обичам знаците на миналото и оби-
чам тези култови места, които ни 
позволяват визуално да си предста-
вим връзката от миналото. И  дори 
да го докоснем и оставим там цветя.

Притежава ли Националната 
библиотека „Св. Св. Кирил и  Ме-

тодий“ ръкописи и предмети, свър-
зани със Светите братя?

Националната библиотека е мно-
го богата. Смята се, че със своите 
над 8 милиона библиотечни едини-
ци е единайсета в света. За жалост не 
притежава нищо, което да е  пряко 
създадено от ръката на Кирил и Ме-
тодий или на Климент Охридски. Но 
се пазят по-късни преписи на техни 
творби и ние имаме първи преписи 
на техните най-ценни преводи. Най-
старият ръкопис, с  който разпола-
гаме, е от началото на 11 в. Нарича 
се „Енински апостол“ и  е  запазил 
в  най-чист вид превод на Светите 
братя.

Националната библиотека 
е най-старата културна институция 
в България. Идеята за нейното ос-
новаване е дадена на 3 април 1878, 
т.е. само един месец я дели от 3 март, 
когато се подписва Санстефанския 
мирен договор. Като символ на 
българската култура и  духовност 
тя е  център на редица официал-
ни посещения. 
В нея се органи-
зират предста-
вяния на книги, 
поетични чете-
ния и  научни 
конференции, 
честват се го-
дишнини на 
изтъкнати ду-
ховни водачи. 
На 24 май за-
дължително се 
провежда Ден 
на отворените 
врати. Специал-
но внимание се 
отделя на най-
малките читате-
ли.

На 24 май ка-
ним първоклас-
ници от цялата 
страна да полу-
чат първите си 
с в и д е т е л с т в а 
при нас. Събира-
ме огромни гру-
пи от по 200–300 
дечица. Разказ-
ваме им в  дос-
тъпна форма за 
делото на Братя-
та. Подаряваме 
им книжки и  ги 

каним да станат наши бъдещи чита-
тели.

През тази година пристигнаха 
ученици от Враца, от училището, 
което носи името на епископ Соф-
роний Врачански и  което навърши 
100 години. Дойдоха чак от Враца 
и  изнесоха изключителна програма 
с много песнички и стихотворения. 
Ние им раздадохме свитетелствата 
и им разказахме за Светите братя.

Често каним болни деца в нерав-
ностойно положение, изоставени 
деца от Домове за сираци. Каним ги 
на Деня на отворените врати, за да 
видят библиотеката. Организираме 
и спортен празник, в който задачата 
им е да обиколят паметника. На вся-
ко дете, което го направи, подарява-
ме книжки.

Това е грижата, която Национал-
ната библиотека полага за своите 
бъдещи читатели – българите, кои-
то трябва да обичат своето минало 
и  своята история. Мисля, че това 
е наш дълг. �

пред паметника на Светите братя на 11 май

Националният празник 24 май
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