День слов'янської писемності і культури
встановлений в Україні згідно з Указом
Президента України «Про День слов'янської
писемності і культури» від 17 вересня 2004 р.
Відзначається щорічно 24 травня в день
вшанування пам'яті святих рівноапостольних
Кирила і Мефодія - творців слов’янської
писемності.

Моравський князь Ростислав просив Візантійського імператора
Михайла III направити до нього проповідників, що володіють
слов'янською мовою: «Земля наша хрещена, але немає в нас учителя,
який би наставив і навчив нас, і пояснив святі книги. Адже не знаємо
ми ані грецької мови, ані латинської; одні вчать нас так, а інші
інакше, від цього не знаємо ми ні написання букв, ні їх значення. І
пошліть нам учителів, які б могли розповісти про книжкові слова й
про зміст їх».

Слов’янська писемність була створена в IX
столітті, 863 року. Новий алфавіт отримав назву
«кирилиця» на ім’я візантійця Костянтина, який,
прийнявши чернецтво, став Кирилом. А допомагав
йому в богоугодній справі освіти слов’янських народів
старший брат Мефодій.

Кирило створив слов’янську абетку на основі грецької, суттєво
змінивши її, щоб передати слов’янську звукову систему.
Крім того, брати-греки переклали слов'янською мовою Євангеліє,
Апостол і Псалтир. Були створені дві абетки - глаголиця і кирилиця.

Перші переклади патристичних текстів слов'янською мовою містили
в собі твори філософського характеру. Перші ж церковно-канонічні
слов'янські збірники містили переклади пам'яток візантійського
законодавства, тобто поклали початок правовій літературі слов'ян.

Костянтин разом зі своїм братом Мефодієм не просто структурував
письмові знаки, але створив унікальне зібрання знань, що закликає
прагнути до знання, вдосконалення, любові і мудрості, обходячи
ворожнечу, злобу, заздрість, залишати в себе тільки світле.

Мова й писемність є факторами, що утворюють культуру. Якщо у
людей відібрати право або можливість говорити рідною мовою, то це
буде найважчим ударом по їхній рідній культурі. Якщо в людини
відібрати книги рідною мовою, то вона втратить найважливіші скарби
своєї культури.

Двадцятирічна просвітницька діяльність Кирила
та Мефодія і їх учнів мала
всеслов’янське значення:
вони підняли освіту і
спільну культуру слов’янських народів на високий
щабель, заклавши тим
самим основи церковнослов’янської
писемності,
фундамент усіх слов`янських літератур. Тому 24
травня – це день, який
об’єднує всі слов’янські
народи
і
дає
змогу
кожному
поринути
в
історію та виховати в собі
часточку патріотизму.

Костянтин Філософ з іменем Кирил, помер 869 року. Мефодій
пережив свого молодшого брата на 16 років. Святий Мефодій виконав
наказ свого брата й до кінця земного життя трудився над перекладом
Біблії, богослужбових книг і церковно-правових збірників. Помер
Мефодій 885 року, залишивши після себе багато спадкоємців, що
знають і люблять церковнослов'янські книги.
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