
ДЕЛОТО НА СВЕТИТЕ БРАТЯ 
КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Представена от Бисиана Балджиева



Св. св. Кирил и Методий, 

известни още като 

Солунските братя, са 

създатели и 

разпространители на 

първата славянска азбука. 



Кирил Преславски 

Константин е роден през 
826 или 827 г. На 16-
годишна възраст заминава 
за Константинопол в 
прочутата Магнаурска 
школа, в която се учат и 
децата на императорското 
семейство.



Методий Преславски

Биографичните 
сведения за Методий 
са съвсем оскъдни. Не 
са известни нито 
точната година на 
рождението му 
(вероятно около 815 г.), 
нито светското му име. 



Първата мисия

• Твърде млад, Кирил бил изпратен от 
управниците на Византийската империя със 
специална мисия при сарацините, в 
Багдадския халифат. Т

• ази мисия е имала за цел да защити 
християнството от нападките на 
мохамеданите.

• С тази мисия той поставя началото на своята 
бележита дейност сред по-близки и далечни 
народи.



Втората мисия: 860г.

• В тази мисия взема участие 
и Методий.

• Обикновено се говори за 
мисия у хазарите, но от 
описанието на дейността 
на солунските братя става 
ясно, че задачата им е била 
много по-широка, че тя 
обхваща не само земята на 
хазарите, но и други 
области в Южна Русия.



• Пребиваването на Кирил в Херсон е свързано 
с издирването на мощите на свети Климент, 
мъчен и погребан там. 

• Тези мощи по-късно изиграват голяма роля за 
създаването на авторитет на Кирил в 
Западния свят. 



Трета мисия: 863-867г.

Великоморавската мисия 
била предизвикана от 
моравския княз 
Ростислав, който решил 
да освободи земята си от 
чуждата немско-латинска 
църковна и просветена 
пропаганда. 



Озовавайки се сред 
великоморавските 
славяни, братята 
започват да изграждат 
славянската църква и 
училище, да 
разпространяват 
славянската писменост. 

В Рим Кирил умира. 



Кирило-Методиевите 
ученици в България

Постепенно славянският 
език бил забранен в 
богослужението, а 
славянското духовенство 
— отстранено от 
църквата.



По-младите Kирило-
Методиеви ученици били 
продадени в робство във 
Венеция. 

Оцелелите, сред които се 
откроявали Климент, 
Наум и Ангеларий, били 
прогонени извън 
пределите на 
Великоморавия



През 886 г. те се отправили към България —
единствената славянска страна, в която можели 
да намерят не само убежище, но и условия за 
продължаване на своята дейност. 



Историческо  значение на Kирило-
Методиевото дело

Преди всичко те развили голяма мисионерска 
активност за разпространение, осмисляне и 
възприемане на християнството на говорения 
от по-голямата част от българското население 
славянски език. 



• Най-голямото творческо 
дело на двамата братя е 
създаването и 
утвърждаването на 
славянската азбука. 

• След дълги изследвания 
обаче се приема, че 
славянската азбука е 
създадена през 863 година. 



• В началния период 
славяните познават две 
азбуки - кирилицата и 
глаголицата. Има обаче 
доста хипотези по 
възникването на това 
божие дело. 

• Днес се смята,че Кирил 
създава първата славянска 
азбука и тя е глаголицата. 



Глаголица

Глаголицата е оригинална 
графична система, която се 
състои от 38 букви. 

Тя отразява много точно 
звуковите особености на 
старобългарския език. 



• Създаването на 
славянската азбука е 
кулминационната точка 
в развитието на 
славянската писмена 
култура. 

• Тя е отговор на една 
историческа 
необходимост.



Всяка година на 11 
(24) май в България 
се почита най-
светлият празник – на 
братята Кирил и 
Методий.




