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 Солунските братя Кирил и Методий са 

канонизирани като светци за превода и 

популяризирането на Библията на 

старобългарски език и 

разпространяване на християнството 

сред ранносредновековните 

славяноезични народи. Титулувани са

като равноапостоли и Славянски

апостоли. На 30 декември 1980 г. с 

апостолическото послание Egregiae

Virtutis, папа Йоан Павел II ги обявява

за съпокровители на Европа. 

Православната църква ги почита и като

едни от светите Седмочисленици

заедно с техните ученици и 

последователи Климент, Наум, 

Ангеларий, Горазд и Сава.





Биография

 Св. св. Кирил и Методий са двама
братя теолози, родени в Солун, 
Византия, през IX век, които развиват
мисионерска дейност като
проповедници на християнството сред 
различни народи.

 На тях се дължи създаването на 
азбуката глаголица – първата азбука, 
която служи за писменост на езика
староцърковен славянски. Азбуката
кирилица, създадена на основата на 
тази глаголица, се използва и до днес
в различни славянски езици.



 Братята са родени в Солун, като деца на висшия византийски военачалник, Леон, 

известен в българската историография като Лъв , помощник управител на Солун , и 

на жена му Мария. Това многобройно семейство според житиеписеца на Константин 

е „от добър и почтен род, отдавна познат на Бога, на царя и на цялата солунска

област“. Методий, най-възрастният брат в семейството със седем сина, е роден през

815 година. Константин, който пък е най-малкият син, е роден през 827 година; 

приема името Кирил и монашество към края на живота си в Рим





Константин-Кирил Философ

 Константин още при първоначалното си 

образование в Солун показва склонност към

философията и поезията. Вероятно тогава написва и 

първото си литературно произведение – „Похвала 

на св. Григорий Назиански“, последвано от още

едно произведение – „Соломонова молитва“.

 Талантът му и духовните му интереси са забелязани и 

оценени и през 842/843 – 847 г. Константин учи 

философия, граматика, реторика, музика, аритметика и 

астрономия в Магнаурската школа, където получават

образованието си децата на императора и на висшата

византийската аристокрация. За времето си школата е 

най-висшето учебно заведение във Византия. 





 В 867 г., на път за Константинопол, за да 
получат указанията на новия василевс 
Василий I, просветителите за пореден 
път се сблъскват със защитниците на 
триезичната догма, но вече на 
територията на империята във Венеция, 
тогава византийски екзархат. Тук 
Константин Философ оборва в открит 
диспут духовниците от Фриулската 
марка, подкрепящи триезичната догма, и 
защитава правото на славяните да имат 
богослужение на родния си език.





Глаголицата

 Съгласно една от теориите, Константин-Кирил, с 

помощта на брат си Методий, създава глаголицата 

още през 855 г., в манастира „Свети Полихрон“ в 

Мала Азия. Кирилицата пък се смята за дело на 

ученика на братята – Климент Охридски.

 Господстващо сред учените обаче е разбирането, че 

още през 855 г. в манастира „Полихрон“ 

Константин-Кирил и Методий започват 

подготовката по създаването на графична система, 

отразяваща особеностите на славянския език, като 

окончателно я завършват през 862 – 863 г.





Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската 
писменост. Според църковния календар денят на Св. св. Кирил и 
Методий, създали първообраза на българската писменост, 
глаголицата, която е и славянска писменост, се на 11 май. 
Глаголицата претърпявчества а своеобразни промени, докато се 
оформи в сегашния си вид – кирилица, на която се пише на 
български, руски, украински, македонски, сръбски и други езици. 
Кирилицата е официална азбука в Монголия и в някои републики 
от бившия Съветски съюз, а до 19 век се е ползвала и в Румъния.

 Свързването на датата 24 май с Деня на славянската писменост и 
българската култура произлиза от това, че след 1916 г., когато в 
България е установен Григорианския календар като държавен, 
граждански календар, денят на Св. св. Кирил и Методий, 
отбелязван от Българската православна църква на датата 11 май 
по църковния литургичен календар, се пада на 24 май по 
държавния и така тази дата добива по-голяма гражданственост. 
След 1968 г. църквата чествува Св. св. Кирил и Методий на 11 май 
и така 24 май остава само Ден на българската просвета и култура 
и на славянската писменост.




 За химн на българската просвета е обявена песента „Върви, народе възродени“ по стихове от Стоян 

Михайловски и музика от Панайот Пипков. Известна е още и като „Химн на св. св. Кирил и Методий“.

Химн на българската просвета





Честит празник!


