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ПРАЗНИКЪТ
24 МАЙ

За празнуването на деня на първоапостолите – двамата братя 
Кирил и Методий, през Възраждането знаем от романа на Вазов 
„Под игото“. В откъса от разказа, който ви предлагаме, Патри-
архът на българската литература е добавил важни детайли, кои-
то пресъздават атмосферата на „големия ден“, както той нарича 
празника на светите братя.

ГОЛЕМИЯТ ДЕН
Иван Вазов

Празникът на св. Кирила и Методия приближава.
Празникът на българските училища и на българския народ!
Какви трепети тоя ден възбужда във всяка българска душа, каква зариста, чиста, мила радост лъхва 

въз нас от тоя майски ден, заедно с миризмите на люлеките и на здравеца!
Има някаква великденска тържественост в тоя ден, светъл и благодатен. Защото и 24 май (11 май 

стар стил) е един Великден, Великден на духа и на просветата, на възкресението на новите надежди и 
през векове заспалите сили на един народ, лишен от велики традиции и жаден за тях. […]

***
И се връщам в годините, когато денят на българските просветители, по една заповед, дошла от 

Пловдив, трябваше да се празнува и в Сопот.
Един ден преди празника, по поръка на учителите, донасяхме 

цветя и украсявахме училището. Нашите майки бяха в отчаяние: 
ние опустошавахме градините, късахме и отнасяхме люлеки, кар-
топи, божури, чимишири, трендафили. Носехме от балкана борови 
клони. Увивахме венци, правехме гирлянди, обкичахме с тях врат-
ни, врати, прозорци, даже картите, даже чешмата на двора – учили-
щето потъваше в цветя и зеленина! Защото само то празнуваше: в 
града нямаше празник. Но ето осъмва 11 май. В главното училище, 
пълно с деца и народ, тържество. Картината с образите на св. Ки-
рил и Методий, пратена от Пловдив, е окачена на стената. Венец от 
божури, зеленина и ранни пролетни цветя украсява картината на 
двамата величави братя. Единът държи хартия с начертана на нея 
азбука, другият държи кръст в една ръка, а с другата благославя.

Знаем, че той благославя нас и целия български народ. И с как-
ва любов се взираме в лицето на св. Кирил, и как възторжено гледа-
ме азбуката на хартията, която държи св. Методий!

И те ни гледат кротко, приятелски, като живи. […]

***
Но ето възцари се мълчание.
Главният учител се изправи до катедрата, разтваря един свитък и взема да чете.
Той описва живота и заслугите на двамата монаси. Гласът му е металически и трепери, очите му 

пламтят от вдъхновение. Ние слабо разбираме величието на нравствения подвиг, извършен от двамата 
братя: изнамерването българското писмо и покръщението на българския народ, както се казваше тога-
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ва. Може би слабо го разбират и нашите родители. Но ето че вниманието ни се плени и ние всички за-
гълтахме жадно словата на учитея. Той заразказва легендата за присъствието в Преславския двор на св. 
Кирила и Методия; за изобразяването от тях на стената в палата, по заповед на цар Бориса I, който же-
лаел да види нещо страшно, страшния съд, и след виждането на който Борис прибързал да се покръсти.

Легенда очарователна и наивна, легенда, разказана от някой византийски летописец. Наивна, наив-
на! Но аз тогава вземах това за истинско събитие. […]

***
О, как са поетически легендите, които една по една се разрушават от новите исторически изсле-

дователи. Днес даже историческата наука отказва Кирил и Методий да са стъпяли някога в Преслав! 
И покръщението на Бориса е извършено не от двамата велики братя, а от учениците им, изгонени от 
Чехско. […]

***
Словото на главния учител – тогава реч и проповед наричаха „слово“ – трая дълго и се свърши в 

пълна тишина. (Ръкоплясканията не бяха познати още.) Захванаха се песни. Най-напред песента на 
Кирила и Методия: „И след тисяща години“, съчинена от пловдивския учител Якима Груев. […]

Тържеството се свърши. Множеството шумно излиза из училището. […] А учениците на бурни 
рояци се разточват кой къде види, за да играят, лудуват.

Едни отиват на Трапето – голия широк хълм на север от училището – и играят на „роби“ или на 
прескачане; други образуват две войски и се бият с юмруци или с камъни, по-отдалеко: трябва да се 
изхарчи набралата се енергия. […]

***
По пладне класният учител Юрдан Ненов и другите учители повеждат класните ученици към ма-

настира „Св. Спас“, в полите на Стара планина, там да продължат и завършат празненството. Под сен-
ките на широко-клонестите орехи, по сочната зелена трева те насядваха. Там се захващаха пак песни, 
но не вече училищни или турски, а българската тогавашна марсейлеза: „Поискал гордий Никифор“. 
Гърмеше ли, гърмеше марсейлезата! Ръцете на учителите махаха застрашително при кръвожадния 
стих: „Сечи, коли, отечество да се освободи!“ (Чинтуловите бунтовни песни още нямаше и тая ги 
заместяше.) После прескачания на големите сиви балвани, врасли в полянката. По-младите учители 
сьщо вземаха участие в тоя спорт.

Тази идилия траеше, докогато последните слънчеви лучи угасваха по върховете на Стара планина и 
по върха на високия манастирски бор, а месечината изгряваше през клоните. Тогава учители и ученици 
се завръщаха в Сопот с песни. Целият кър ехтеше.

Но когато влазяхме в Сопот, пак захващахме „марсейлезата“. Знак за това даваше сам учител 
Юрдан, който махаше войнствено с бастуна си, като един генерал със сабя, ободряващ за сражение вой-
ниците си. И пак страшното: „Сечи, коли, отечество да се освободи!“ И при тая песен се разбуждаше 
града. Кучетата сърдито залайваха, прозорците светваха, вратните се отваряха и излизаха домакинките 
да видят и чуят шумното шествие, с което се завършваше „даскалския празник“.*

Май 1920 год.

Целият текст можете да прочетете в „Словото“, 
https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=14&WorkID=17567&Level=2
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ЗАДАЧА

Напишете кратко есе по граждански проблем, посветено на отбелязването на Деня на сла-
вянската писменост и българската просвета и култура – 24 май.

Желаем ви успех!

СЪВЕТ
За да бъдат усилията ви продук-

тивни, може да следвате два подхода:
1. Формулирайте вашата теза. 

Подкрепете я с аргументи и примери. 
Озаглавете есето си.

2. Размишлявайте свободно върху 
поставения проблем, а в края на ваши-
те размисли обобщете, като изведете 
тезата си. Озаглавете есето си.

ПОМОЩ
Като опорни точки на вашите размисли по 

проблема ви предлагаме следните въпроси:
1. Защо времето на хората се дели на праз-

нично и делнично? 
2. Какви са съществените характеристики 

на празника, които го отличават от делника?
3. Какво отличава религиозните от граждан-

ските празници?
4. В какви случаи един празник възниква 

като религиозен, но впоследствие придобива 
гражданска форма? (Такива празници са 24 май, 
а също и Гергьовден, празнуван от гражданство-
то като Ден на храбростта.)

5. Какво празнуваме на 24 май?
6. Защо този празник е важен за нас?
7. Какво го прави уникален?
8. По какво се различава отбелязването на 

празника в миналото и днес? 
9. Защо Вазов нарича празника на светите 

братя „големият ден“.
10.  Как празнувате този ден и как бихте иска-

ли да се празнува той?


