


Празника е посветен на Св. св. Кирил и Методий

Според Пространните жития 

светите братя са родени в 

Солун – Методий около 815-

816 г., а Константин–Кирил

през 827 г. в семейството на 

византийския сановник Лъв

– помощник-стратег на 

солунската област. За майка 

им Мария се предполага, че 
е славянка.



Методий е управител на област, 

населена със славяни. Константин 

завършва най-висшето училище –

Магнаурската школа, където изучава

„елински изкуства”: граматика, 

поезия, геометрия, диалектика и 

„всички философски науки”: 

риторика, аритметика, астрономия и 

пр. с най-добър успех.

Във Венеция ги обвиняват, че са нарушили триезичната

догма, създавайки книги на славянски език. Константин 

Философ с блестящо красноречие защитава правото на 
всеки народ да има свой книжовен език.



Към 855 г. в манастира „Полихрон” двамата братя сътворяват

славянската азбука – глаголица, създават книжовна славянска

лексика и започват превода на свещените книги. В основата на 

новия книжовен език лежи солунското българско наречие, което
те познават отлично.
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През 863 г., по молба на Великоморавския княз Ростислав, Кирил и 

Методий са изпратени във Великоморавия. Тук те подготвят

духовници, превеждат богослужебни книги и за 40 месеца създават

славянската литургия. В Блатненското княжество за шест месеца
обучават 50 ученици.



Папа Адриан кани Кирил и 

Методий в Рим.Папата

настоява да говори с Кирил и 

Методий за тяхната работа. 

Откритите от Кирил мощи на 

св. Климент в град Херсон се 

превръщат в силен коз на 

двамата братя. Те взимат

мощите в Рим с надежда да 

получат благословия и 

признание за своята азбука и 
новите



Думичката азбука идва от две букви и не кои да е, а 

първите две в глаголицата – аз и буки.Българската азбука е 

всъщност разказ за грамотността: Аз буки веди глаголи 

добро есть жичье… – Аз зная буквите и животът със
знанието е добър… Това ни казва нашето а, б, в.



Отношенията с Римската църква се подобряват и 

през декември 867 г. братята пристигат в Рим, 

тържествено приети от папа Адриан ІІ. Папата

освещава славянските книги и е отслужена 

литургия на славянски език. След едногодишен

престой в Рим Константин се разболява тежко, 

приема монашеското име Кирил и умира на 

14.02.869 г. Погребан е в римската църква „Св. 
Климент”.



Просветната мисия на солунските братя оставя дълбока и 

трайна следа в историята на Европа. Българската църква

ги канонизира за светци и заедно с учениците им се 
създава култът към „Светите седмочисленици”.



Официално създадена

през IX век, днес

кирилицата е позната на 

около 252 милиона души 

в цял свят. Успялата да 

просъществува повече от 

хиляда години азбука се 

ползва в 23 държави, 

някои принадлежащи на 

Европа, а други спадат

към територията на 
Азия.



Кирилицата е официална писменост в 

държавите: България, Башкирия, Беларус, 

Босна и Херцеговина, Бурятия, Дагестан, 

Ингушетия, Кабардино-Балкарската

република, Казахстан, Киргизстан, 

Македония, Марийската република, 

Монголия, Мордовската република, Русия, 

Сърбия, Татарстан, Тува, Черна гора, 

Таджикистан, Удмуртската република, 

Украйна, Чечня, Чувашката република. В 

миналото кирилицата е била употребявана

и в Румъния, чак до 70-те години на XIX 
век.


