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Денят на българската просвета 
и култура и славянската писменост 

и Денят на народните будители –  
два празника на духовността1

•

ЛИНА ГЕРГОВА

С ветският празничен календар, за разлика от религиозния, 
се основава не на повторението, а на разпределените функ-
ции и допълваща се символика, на комуникацията на раз-
лични нива на единен комплекс от (национални) ценнос-

ти и послания, на обхващането и поддържането на връзка с отделните 
части на обществото. Ето защо понякога съ-съществуването на Деня 
на българската просвета и култура и славянската писменост (24 май) 
и Деня на народните будители (1 ноември) не изглежда безпроблемно 
– два празника, функции на посланието за запазване на историческия 
завет за поддържане и развиване на духовността и съхраняване на спо-
мена за събуждане, извеждане от политическата и културна тъмнина. В 
настоящия текст ще се опитам да проследя накратко тенденциите в ис-
торията на празнуването на 24 май и 1 ноември от Възраждането насам, 
надявайки се да отговоря на въпроси като защо съществуват празници, 
толкова близки по съдържание и послание, какви духовни и политиче-
ски обществени необходимости и търсения задоволяват. Бих искала и 
да илюстрирам някои методологически достойнства на изследването на 
празниците едновременно като предпоставки, резултати и свидетелства 

1  Настоящият текст представя резултати и е част от работата ми по два проекта: 
„Празникът на св. св. Кирил и Методий: от националното към европейското духовно прос-
транство. История, тенденции, перспективи”, финансиран от ФНИ през 2008-2012 г. и реа-
лизиран от ИЕФЕМ-БАН; и „Национализъм и градска празничност в постсоциалистическа 
Европа: наративи, пространства, власти” („Nationalism and Urban Festivity in Post-socialist 
Europe: Narratives, Spaces, Powers”), финансиран по програма Marie Curie Actions чрез Естон-
ската научна фондация и реализиран в Естонския литературен музей в Тарту.
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за общи нагласи и характеристики на социума, както и да се опитам да 
очертая някои основни тенденции в светската празнична система в Бъл-
гария от Освобождението до днес.

* * *
Националните празници конституират точки на фокус за паметта 

– от методологическа гледна точка те могат да се разглеждат като тексто-
ве, които в диахронен план най-съсредоточено илюстрират промените в 
легитимностите, ценностите, посланията, въобразяванията. Историята 
на празниците и ритуалите е история едновременно на традиция и кри-
зи, на променящи се междуобщностни граници и нормативни измере-
ния, на националната образност и наративност (Kook: 152). Този поглед 
към празничността има особено методологическо предимство – чрез 
него се разкриват характеристики за цялото общество, които не се от-
насят до всеки отделен негов член и не могат да бъдат изследвани чрез 
количествени методи, основаващи се на съвкупности (Etzioni & Bloom 
2004: 8), т.е. става въпрос за изследване не на общественото мнение, а на 
общественото съзнание2 и въображение.

Сравнителното проучване на празничността в дадени простран-
ство или период извежда обществени нагласи и ценности, както и тях-
ната история – концентрирането на сравнението в два заедно развива-
щи се и взаимно влияещи си празника в четири социално-политически 
периода (до Освобождението, след Освобождението, след Втората све-
товна война и след т.нар. Демократични промени), според мен, е особено 
плодотворно. Какво обхваща тази история на празнуването – основни 
ритуали и практики, свързани с отбелязването на датата, центрове на 
празничността – в микро и макро мащаб, субекти и обекти на празнич-
ността – кой кого или какво празнува. Разсъжденията се основават на 
теренни проучвания на двата празника, архивни материали, публика-
ции (най-вече) в пресата, както и на предишни изследвания по темата3.

2  Употребявам термина „обществено съзнание” в смисъла на „колективно съзнание” 
– общо взето в духа на разбирането на Емил Дюркем (вж. повече за развитието на понятието у 
Burns, Engdahl 1998) като система със собствен живот, макар и интегрираща индивидуалните 
вярвания и чувства на членовете на общността/обществото.

3  Целта на моето изследване и на настоящия текст не е да се представи историята на 
празниците 24 май и 1 ноември – това вече е свършено съответно от Гатя Симеонова и Йордан 
Георгиев (вж. приложената библиография).

Лина Гергова
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* * *
Споровете около първото празнуване на деня на св. Кирил и Ме-

тодий не са решени – в днешния си вид той се ражда през Възражда-
нето. За точните година и място има две основни теории – едната е, че 
още през 1813 г. двамата равноапостоли са били празнувани в Шумен, а 
другата – че първото гражданско честване на светите братя е в Пловдив 
през 1851 г.4 Първата теория се основава на текст (Орманджиян 1984: 
215-216), който не дава информация за субектите на празнуване, но все 
пак подчертава обекта му – българската писменост, т.е изцяло светски 
празник (по-подробна интерпретация на пътеписа на Пъжъшкян вж. 
у Симеонова 1993б: 16-30). Празнуването от 1851 г. в Пловдив е доста-
тъчно добре описано – то съдържа църковни, училищни и граждански 
елементи, освен това винаги се подчертава и неодобрението, което пре-
дизвиква с течение на времето особено сред гръцкото население.

Смята се, че Денят на народните будители за пръв път се празнува 
също в Пловдив през 1909 г. Интересно е, че никой от авторите не дава 
доказателства, а и аз не открих такива в архивите, освен едно – писмо 
до министъра на просвещението през 1922 г. Стоян Омарчевски, в което 
пловдивски граждани споделят, че през 1909 г. народът спонтанно е из-
лязъл на шествие, посветено на българските будители. Поради слабите 
свидетелства и доказателства, може би на това твърдение трябва да се 
гледа с подозрение, но настоящият текст не търси историческата истина 
самоцелно. По-важното е, че през 1907 г. в Пловдив не са налични усло-
вията, контекстът, в който по-късно се ражда Денят на народните бу-
дители – този контекст е възможен едва след края на Първата световна 
война.  Тук трябва да отбележа, че преди тази война България води още 
две, така че се събират 7 военни години, завършили с тежка национална 
политическа и икономическа катастрофа.

В началото на 1920-те в цялата страна започват множество иници-
ативи за спомняне на великите българи – от Средновековието през Въз-
раждането до наши дни. Такива инициативи е имало и преди войните – 
например цар Фердинанд учредява орден „Свети равноапостоли Кирил 
и Методий”, във Варна се построява алея от паметници, наречена Алея 
на Възраждането, и пр. Но тенденцията от 1920-те е във всяко селище 
да се построи паметник на местен възрожденец, във всеки град да има 

4  Повече по въпроса за първото честване вж. Симеонова 1993б: 16-49.

Денят на българската просвета  и култура и славянската писменост и Денят...
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мемориален комплекс, посветен на героите и обществениците от Въз-
раждането. В Министерството на народното просвещение се получават 
множество писма, в които хора от цяла България молят за разрешение 
да построят паметник в родния си град. Във всички вестници, а много 
често и в отделни издания, се публикуват очерци и биографии на т.нар. 
„големи българи”. Очевиден е задействалият се компенсаторен механи-
зъм на спомнянето – чрез възраждане на познанието и преживявания-
та, свързани с героите от по-далечното и по-славно минало, в някакъв 
смисъл се измива срама и тъгата от печалното настояще.

 На 28 юли 1922 г. Министерство на народното просвещение изпра-
ща окръжно до всички образователни и културни институции в страна-
та, в което определя 1 ноември за „Празник на българските будители”, 
за „празник на големите българи”. Освен това Министерството задава 
параметрите на празнуването – изисква то да е публично и празникът 
да не е само училищен. Задава и обекта на празнуване – „големите бъл-
гари”… „от Паисий до наши дни”. Тоест „големите българи” са изцяло 
затворени във Възраждането и, по-точно, в ХІХ в. В следващите месеци 
на 1922-1923 г. идеята за Празник на българските будители е одобрена и 
от Министерски съвет, Народното събрание и Цар Борис ІІІ.

В този период празнуването на св. Кирил и Методий вече е повсе-
местно, но то е свързано главно със славянската идея, с просветата, със 
средновековното величие на българската държава. Вероятно Омарчев-
ски усеща, че на народа му е необходим празник5, който да си спомня за 
герои и просветители от съвсем близкото минало – най-вече като кон-
траст на съвсем наскоро загубените войни и преживяната катастрофа. 
И двата празника са свързани с почитане на личности като носители на 
определени идеи – силно национални – средновековно и възрожденско 
величие (макар и в различни смисли и пространства), просвета, духов-
ност. Училището (и до днес) е основен домакин на празнуванията, тъй 
като се очаква гореизброените идеи да се утвърждават първо и най-вече 
сред учениците и от учителите. 

* * *

5  Стоян Омарчевски има множество заслуги за изграждането на възрожденския 
пантеон и честването на възрожденските и следосвобожденските велики българи. Негова е 
например идеята за създаването на музей на Иван Вазов и за погребването на последния в 
центъра на българската столица.

Лина Гергова
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Зараждането на Деня на народните будители е модерен фено-
мен – това не е честване на годишнина, както е в църковния календар 
по принцип или в следосвобожденския светски календар. 1 ноември е 
празник-символ и празник-послание, въпреки календарната му свърза-
ност с деня на св. Иван Рилски6. Той не е свързан и с аграрния или изоб-
що с годишния цикъл – като празниците в традиционния календар – и 
не е носител на идеята за цикличност и повторяемост, а се основава на 
историческата линеарност.

Докато гражданското празнуване на Деня на св. Кирил и Методий 
наследява религиозния култ и църковната почит и минава през възрож-
денски и следосвобожденски етап в своето развитие (срв. Вачева, Папу-
чиев 2009), 1 ноември се заражда като държавен празник, иницииран 
и организиран от централната власт. Още при първото си празнуване 
през 1922 г. той става национален – Министерството на народното про-
свещение изпраща указания на всички училища в страната как да чест-
ват Деня на будителите, поставяйки им задачата той да не остане учили-
щен, а да бъде общонароден празник.

Сравнението на 1 ноември и 24 май през 1920-те г. показва някол-
ко тенденции. Честването на Деня на народните будители наследява 
традициите и формите на празнуване от Деня на св. Кирил и Методий: 
сходни сценарии, поставящи училището в центъра на празненството, 
с речи от учители, съдържащи шествие с украсени с цветя портрети 
(само че на български възрожденци, а не на светите братя), панахида в 
главния храм на съответното селище, присъствие на националния или 
местния политически елит, различни съпътстващи събития. Въпреки 
че възниква „отдолу” 24 май също вече се организира централно и „от-
горе”, т.е. и двата празника следват установените от младата държава 
модели за организиране на празничността.

При проследяване на печата от междувоенния период може да се 
забележи отслабване на интереса към Кирило-Методиевия празник – 
той сякаш остава важен най-вече за българите извън страната, за бежа-
нците от Македония и Тракия, както и за училищните общности, тъй 
като е свързан с края на учебната година и с вътрешната йерархизация 
на учениците (във връзка с шествието). Същевременно на Деня на на-

6  На 1 ноември (19 октомври по нов стил) се чества откриването на мощите на св. 
Иван Рилски от неговите братя в манастира и пренасянето им в София.
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родните будители обикновено са посветени статии, портрети и дори ка-
рикатури7.

И наистина Денят на св. Кирил и Методий продължава да изпъл-
нява функцията си на оразличителен маркер спрямо другите на Бал-
каните (най-вече гърци и турци) и консолидиращ със славянството, но 
най-вече сред българите, свързани с територии, останали извън дър-
жавните граници. Може да се каже, че там възрожденският период на 
празнуване на 24 май продължава до началото Втората световна война. 
Много показателен е следния текст, отпечатан през 1927 г. във в-к „Ма-
кедония”:

„Македонските българи имат в културната история на славянството 
заслуги и значение, които никаква зла ръка не може да заличи. Един техен 
сънародник, Константин Философ – по-младият от светите славянски рав-
ноапостоли Кирил и Методий – (…) съумява да създаде чудна по своето съ-
вършенство азбука за тоя език и (…) да преведе от гръцки богослужебните 
книги. (…) В Македония почиващата върху традициите на Климентовата 
книжовна просвета на народен език не е прекъсвала нито за миг дори през 
страшните времена на гръцкото и на турското робство. Не е чудно, че тъкмо 
един по произход от „македонските предели” монах, Паисий Хилендарски, 
със своята „История славяноболгарская” пръв запали факела за народното 
пробуждане…” (в-к „Македония”, 23.05.1927 г., бр. 183, стр. 1).

Или от 1934 г.:

„В средата на миналия век, в разгара на духовното възраждане на бъл-
гарския народ, почна да се празднува по най-тържествен начин от всички 
българи, а най-шумно от учащата се младеж, денят на светите равноапосто-
ли Кирил и Методий. (…) Хиляда години се бяха минали от времето, когато 
светите братя бяха живи. Векове в робство бяха преживели нашите деди. С 
меч и огън беше преследвана българската книга и българската книжовна 
реч. (…) Тяхното име стана знаме в борбата. Защото за нас българите, и за 
цялото славянство, а според това и за културното човечество, никои други 
българи не са създали по-велико дело от онова, което бяха създали светите 
солунски братя.” (в-к „Македония”, 23.05.1934 г., бр. 2272, стр. 1).

7  В хумористичните вестници от периода много често можем да открием корелацията 
Празник на народните будители – Димитровден, която води до обвързване на будителите и 
слугините (на Димитровден се пазарят слугини). Публикуваната по-горе карикатура на св. 
Кирил и Методий (в-к „Македония”, 23.05.1927 г., бр. 183) представя светите братя като грък и 
сърбин, илюстрирайки по този начин претенциите на Гърция и Сърбия към Македония.
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Разбира се печатът на българите от Македония и Тракия и техните 
органи е много по-тясно свързан с историческата памет и с националис-
тическата пропаганда, но наличието на такива текстове е показателно 
заради това, че илюстрират определени нужди на обществото, които са 
по-характерни за Възраждането отколкото за след Освобождението.

Доколкото и в двата случая става въпрос по-скоро за празници-
послания, важно е да се открои, че Денят на светите братя е свързан 
с историчността, средновековните корени, великото дело, вписало се в 
световната цивилизационна история, а Денят на народните будители се 
основава на спомена (или страха от загубата на спомена) за героите и 
славното близко минало. Вероятно затова в пресата 1 ноември е по-ско-
ро ден за размисъл, повечето текстове „оплакват” загиналите герои и от-
миналата слава. При медийното отразяване на 24 май е точно обратното 
– там се усеща по-скоро радостта от делото и духа на християнското 
успение.

* * *

През междувоенния период всяка година на 1 ноември в цялата 
страна се откриват паметници на „заслужилите българи” (както е на-
зован 1 ноември тогава в Закона за празниците и неделната почивка).  
През 1935 г. Министерството на народното просвещение пуска в масов 
тираж табло „Народни будители”, на което са поместени портретите на 
46 възрожденски дейци на просветата и националното движение.

След началото на Втората световна война отношението на власти-
те към 24 май и 1 ноември, както и към повечето празници, се проме-
ня. Особено важни стават дните, свързани с царските особи (рождени, 
именни, дните на коронясване и пр.), както и някои празници, корес-
пондиращи с политическите послания на властта – например на 1 юни 
се устройват пищни манифестации, носещи послание за доброто от-
глеждане и възпитаване на децата. През 1943 г. за пръв път от създава-
нето си Денят на народните будители не се празнува като такъв, а като 
Тезоименен ден на Н.В. царица Йоана. Обявен е за учебен ден като на 
училищата е наредено да изпратят по един клас на царските празнен-
ства в страната. След това до 1950 г., когато празникът официално е от-
менен, се появява в църковните календарчета от 1948 и 1950 г., но няма 
данни за общонародни празненства.
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През 1950 г. излиза Правителствено решение, което отменя някои 
предишни празници, сред които Деня на освобождението на България 
(3 март – защото 9 септември става денят на истинското и крайно осво-
бождение), всички религиозни празници и Деня на народните будите-
ли; оставя 1 май (Деня на труда) и 24 май; и добавя 9 септември (Деня 
на освобождението от фашизма и капитализма – националния празник 
на НРБ) и 7 ноември (Деня на Великата октомврийска социалистическа 
революция).

През останалите години от социалистическия режим не са вне-
сени почти никакви промени в празничността в страната – основните 
трансформации са в някои специализирани празници. Например през 
80-те години 1 ноември е обявен за ден на вестник „Работник”, а скоро 
след това и за Ден на партийния печат и българската журналистика (до-
тогава българските журналисти празнуват на 24 май). Междувременно 
в Българската православна църква приема т.нар. Ревизиран Юлиянски 
календар (1968 г.) и празникът на св. Кирил и Методий се премества на 
11 май, а на св. Иван Рилски – на 19 октомври. 

Причините в календара да остане 24 май, но не и 1 ноември, могат 
да се търсят в няколко посоки. 24 май вече е международен празник, 
братята Кирил и Методий се осмислят не само като създатели на сла-
вянската писменост, но и като обединители на славянството – по-къс-
но това се тълкува и в контекста на социалистическото им настояще. 
Празнуването на този празник се свързва с Възраждането, с просветата 
и учителското съсловие, с журналистиката и науката. От друга страна, 
1 ноември се асоциира с националния светец Иван Рилски – личност, 
която не би могла да се интерпретира удобно, с междувоенните антико-
мунистически правителства. Освен това Денят на будителите не е имал 
достатъчно време да се утвърди, не е резултат от народните въжделе-
ния за духовен празник, дори не е съвсем ясно точно кого празнува. А 
и е твърде близо до 7 ноември – Денят на Октомврийската революция. 
Националното в празничната система до голяма степен отпада – напри-
мер 3 март се празнува най-вече във връзка със 100-годишнината от ос-
вобождението (1978 г.), но не ежегодно. В този ред са и честванията на 
годишнините от Априлското въстание, падането на Плевен, боевете на 
Шипка и т.н. 1 ноември няма как да се отбелязва така – той не е свързан 
със събитие или личност, чийто юбилей да се чества. Разбира се, юби-
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леите от рождението или смъртта на възрожденците „от Паисий” насам 
също са част от празничния календар.

Веднага с идването на демократичните промени, дори още преди 
официалното падане на социалистическата власт на 10 ноември 1989 г., 
в България започва да се говори за възраждане на Деня на народните 
будители (срв. Георгиев 2004). Този разговор е подет от журналистите, 
които още през 1990 г. връщат своя празник на 24 май. Същата година 
се създава и т. нар. общобългарско движение „Мати Болгария”, което е в 
основата на националната кампания за възстановяване на празника на 
будителите. 1 ноември официално започва да се празнува отново през 
1992 г. – той е почивен ден за учениците и студентите, но не и за цялото 
общество. Честването на 24 май не прекъсва – промените са най-вече в 
начина на отбелязването му.

* * *

Поставяйки двата празника в контекста на историята на цялост-
ната празнична система в България след Освобождението, сравнение 
може да се направи в няколко посоки. На първо място се очертава раз-
ликата в обекта на честване и тук нямам предвид личностите на светите 
братя и българските възрожденци, а по-скоро това, че честваните на 1 
ноември „велики българи” са твърде общ образ, което прави и послани-
ето му безплътно. Напротив – с течение на времето 24 май се изчиства и 
със своята конкретика той успява да се наложи като „най-българския” 
празник.

1 ноември до голяма степен уподобява 24 май по начини и форми 
на празнуване, особено що се отнася до учениците и техните семейства 
– на практика и двете чествания са ученически, но изнесени извън учи-
лищата. Подобни са и по функции – свързани със спомнянето на наци-
оналното славно минало и личности, макар и от различни епохи. Денят 
на будителите също има химн, който Добри Христов създава през 30-те 
години на ХХ в. И в този химн също се споменават Кирил и Методий – 
наред с Ботев, Левски и „дейци безчет”.

Има, обаче, няколко основни разлики, които изглеждат дребни – 
на пръв поглед – но вероятно са в основата на несъизмеримостта в почи-
тта към двата празника в наши дни. Вероятно има значение това, че 24 
май е почивен пролетен ден, а 1 ноември неучебен есенен – напоследък 
около него беше въведена кратка ваканция. В първия случай родите-
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лите биха могли да излязат с децата си и да празнуват заедно, докато 
във втория, когато тържества така или иначе почти не се организират, 
родителите по-скоро приемат като тежест неприсъствените дни. Освен 
това повечето поколения не са възпитани в празнуването на Деня на 
народните будители, а само в Деня на Кирил и Методий – чрез манифес-
тациите по време на социализма, а и в началото на 90-те години на ХХ в. 
И не на последно място важността за съвременния българин на призна-
нието – много по-добре се приема 24 май – празникът, който доказва, че 
„и ний сме дали нещо на света”, отколкото затворения в собственото ни 
Възраждане 1 ноември.
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The Bulgarian Education and Culture and 
Slavic Literacy Day and the National Enlightenment 

Leaders Day –Two Holidays of Spirituality

LINA GERGOVA

(SUMMARY)

Sometimes the co-existence of the Bulgarian Education and Culture 
and Slavic Literacy Day (May, 24) and the National Enlightenment Leaders 
Day (November, 1) does not seem unproblematic – the two holidays are 
functions of the message to preserve the historic testament for maintenance 
and development of national spirituality and the memory of wakening and 
bringing Bulgarian people out of the political and cultural darkness. The 
article is an attempt at tracing the trends in the history of celebration of 
May, 24 and November, 1 from the Revival period till nowadays, in order to 
figure out why do holidays that are so close in terms of content and messages 
exist, what spiritual and political social needs and demands they answer. 
Some methodological merits of the study on holidays as premises, results and 
evidence of common attitudes and characteristics of the society are illustrated. 
Some basic trends in the secular festive system in after-Liberation Bulgaria are 
outlined as well.
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Ил. 1. Карикатура 
със следния текст:  
„На идущия конгрес 
на византолозите 
сръбските учени ще 
представят и един  
образ на   
св. св. Кирил и Методия 
– според техните 
издирвания –  
намерен в Македония“  
(в-к „Македония“,  
23.05.1927 г.).

 

Ил. 2. Карикатура със следния текст: „Денят на народните будители мина 
незабелязано край заспалите и непробудни съвести... В деня на будителите студентите 

се бяха събудили рано, за да събират помощи за почивния си дом та като свършат 
и не могат да се настанят на работа да има поне де да си почиват. Същия ден беше 

праздникът на Перник. Миньорите манифестираха и викаха долу Захариев и другите 
будители и подбудители“ (в-к „Щурец“, 4.11.1933 г.).


