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а културната идентичност на Европа,
която винаги е била над политиката 

и икономиката, влизането на България 
в Европейския съюз с нейните кирилски букви 
е акт, съпоставим със съдбоносните събития,

станали през IX век на континента. 
Тогава, чрез създадената от учениците 

на Кирил и Методий 
в християнската столица на Първото

българско царство Преслав нова славянска
азбука - кирилицата, България, респективно

славяните, се приобщава към голямото
семейство на християнските народи. 
От България новата славянска азбука -
българската кирилица, се превръща през

следващите столетия в господстваща азбука 
на славяните. В културно-исторически аспект

появата през IX век на нова азбука, 
извън трите свещени азбуки (еврейска, 

латинска и гръцка), и на литература, писана на
езика на славяните, означава освен обединяване
на славянството и издигането на българската

литература в парадигматична, но и
изравняването й с останалото книжовно

наследство на континента.

Известно е, че в Латинска Европа 
славянският език е бил винаги вариант на език

на народа (lingua vulgata), докато в България
този език придобива литургично и

литературно достойнство. Така България се
превръща в родина на славянската писменост 

за останалите славянски народи. 
В този смисъл тогава, през IX век, 

ако разпространението на кирилицата бележи
съществуващата и до днес граница 

на славяно-византийския свят, то днес,
влизайки в Европа със своята азбука, 

България се вписва органично в разтеглените
културни граници на Европа като континент 

с много държави и с три основни азбуки -
латинската, гръцката и българската кирилица.

И ако сега си зададем въпроса какво 
е за нас Европа, вероятно ще отговорят - 

това е старият континент, населяван 
от различни народи с различни корени 

и богато минало, езици и историческа съдба. 
Това е континент, пресечен с множество
граници, но многообразията са обединени 

от общата база, върху която европейският
континент е градил своя образ през вековете 

и до днес - гръко-римската античност,
християнската култура и трите основни

азбуки, чрез които това наследство 
е носило и носи своята памет - 

латинската, гръцката 
и кирилицата.
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