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 Симеон посвети 

живота си на 

съхранението и 

изучаването на 

българската азбука и 

книжнина. Онази, която 

баща му пръв въведе 

официално в България. 

Симеон мечтаеше 

буквите да стигнат до 

всеки българин, до 

всеки славянин, до 

всеки народ, който 

копнее за духовна 

свобода и знание. 



  Но днес кирилските букви, пазещи 

духа на народа ни, отново са заплашени. 

(...) Време е да сторим нещо! Да се 

обединим и защитим писмеността си! 

Людмила Филипова – 

„Войната на буквите“ 



 Видях с очите си силата на тези 

букви. Те върнаха тялото и душата ми от 

смъртта. Българските букви не са само 

знаци, а знание, вяра, сила и дух. Те са 

памет за народите, които са ги пазили и 

творили. Има войни за земи и влияние, 

войни на религиите, войни за надмощие, 

но днес е времето на войната на буквите. 

Защото с тях започва всичко – и знанието, 

и силата, и Бог, и вярата, и народната 

история. 

Людмила Филипова – „Войната на буквите“ 
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 Буквите са 

кръвта на народите, 

затова когато някой 

иска да ги руши – сече 

първо писмената! Това 

е войната на буквите. 

(...) 



  Ще върнем буквите на хората, за 

да са свободни от робството на ума... Ще го 

постигнем обаче, като пишем буквите не 

само в книги и по камъни, както досега, а 

и в сърцата на хората. Защото само там 

нито огън, нито меч могат да ги посекат. И 

докато хората имат сърца, ще я има и 

писмеността. И в нея ще живее паметта и 

познанието, трупано с векове. Ще 

обикаляме като апостоли из страната и ще 

учим българите.  
Людмила Филипова – „Войната на буквите“ 



 Ще създадем 

тайна общност, 

която ще носи на 

хората не само 

буквите, но и 

тяхната история, 

знание, сила – ще 

ги учи на 

азбучната вяра. 

Людмила Филипова  

„Войната на буквите“ 





 Когато видя „Историята“, очите и 

лицето му се преобразиха. Той бе буден 

българин и му личеше, че иска да направи 

нещо да поробения си народ. О, когато 

видя книжката, сякаш Господ му бе 

посочил какво да направи. 



- Какво е това, братко Паисие? – попита 

той. 

- Това, братко Стойко, е сърцето на 

България. Сърцето, което още тупти, и в 

него има повече сила, отколкото има 

султанът с всичките си еничари – отговори 

Паисий. 

 



- Това е чудо! – каза накрая той. – Това е 

подарък от Господа бога за всичко, което 

съм искал в живота си. 

 Паисий отвърна: 

- Това е подарък не за теб, не и за мен, 

Стойко. Това е подарък от Господа Бога за 

българите. 

    Добри Божилов – „Задругата“ 

 



 Започнеше ли пробудата, тя нямаше 

да е четене само на една славна книжка. 

Народът щеше да поиска още книжки. 

Щеше да поиска да се научи да чете, а не 

само да слуша проповеди. Щеше да 

създаде училище. Щеше да засее в главите 

на децата знание, а знанието щеше да 

пробуди поне у някои от тях други 

стремления. 
     Добри Божилов – „Задругата“ 
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