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              Кирил и Методий 

 За своята работа, която значително ще повлияе на културното 

развитие на славяните, са наречени апостоли на славяните. 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. 

 



 Солунските братя, както още са известни братята Кирил и 

Методий, са канонизирани като светци за превода и 

популяризирането на Библията на старобългарски език (придобил 

популярност като староцърковнославянски 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. 



 Създаването на славянската азбука 

 Двамата братя имат най-високо византийско образование, познават добре 

славянския език, тъй като са родени в Солун от майка славянка, (Методий е 

роден през 815 г., а по-малкият брат Константин през 827 г.). Те са 

приближени на императорския двор – Методий заема високата длъжност 

архонт, а Константин Философ участва в две държавни мисии – при сарацините 

през 855 г. и при хазарите през 860 година. 

 

 От 855 до 862 г. двамата братя работят в манастира „Св. Полихрон” в Мала 

Азия, съставят първата славянска азбука – глаголица и започват превода на 

богослужебните книги заедно със свои славянски ученици. 

 

 Когато през 863 г. великоморавският княз Ростислав отправя молба до 

византийския император да му прати учители, които да проповядват на 

славянски език, двамата братя Константин Философ и Методий заминават с 

нова мисия за Великоморавия, където в периода от 863 до 869 г. заедно със 

своите ученици извършват активна просветителска дейност сред дунавските 

славяни и обучават стотици свещеници и учители. 



Любопитно за Кирил и Методий 

1. Израснали са в семейството на византийския военачалник Лъв и 

съпругата му Мария. Методий се появява на бял свят през 815 година и е 

първородния им син, а Константин е най-малкия от седем братя и се 

ражда през 827 година. Te са част от аристокрацията на Византия, но и 

двамата говорят славянски език. 



2. Методий става архонт – управител на област населена със 

славяни. Малкият брат се вглежда в светите писания и на 15 години 

отива да учи в Магнаурската школа, но по-късно става преподавател. 

 

 

3. Войнът Методий пръв се оттегля в манастир. Според някои 

източници това е защото жена му и децата умират твърде рано. 

Кирил влиза в средновековната дипломация едва 24-годишен, когато 

отива на първа мисия при арабски халиф, но после се присъединява 

към своя брат в монашеската обител. 

 


