
Анжела Маркова от 8В  – Младши 
посланик 



Днес на 11 май българския народ почита
Светите равноапостоли и просветители Кирил

и Методий. Този ден се утвърждава през
Възраждането като важен ден от празничната

система на българите – Ден за почит на 
светите братя Кирил и Методий - създатели и

разпространители на първата славянска
азбука - глаголицата.





Светският празник за 

Св.Св.Кирил и Методий, който се

доразвива като специфично 
българско явление, бележи

началото си през Възраждането
и се свързва с училищните
тържества, които са били 

организирани на 11 май, когато
Църквата отбелязва празника

на двамата свети братя.



Първи известия за празнуването на Кирил и 
Методий на 11 май във възрожденската ни 

книжнина, намираме в "Христоматия славянского 
язъка" от 1852 г. на Неофит Рилски. През 1857 г. 
денят на светите братя е почетен в българската

църква "Св. Стефан" в Цариград, заедно със
служба и за св. Иван Рилски. От страниците на 

Цариградски вестник от 26 април 1858 г. будните
ескизаарски граждани научават, че в Пловдив и 
други градове българите започнали да честват
вместо „Три светии” - „Св.Св. Кирил и Методий” 

като училищен празник.





По същото време х. Г. Славов донася от 
Цариград „минейник – служба” за светите 
братя, съставен от архимандрит Неофит 

Рилски на църковно-славянски език.
На 11 май 1858 г. този ден е отпразнуван и в 
Стара Загора по идея на учителя С. П. Иванов 
с „божествена служба” и вълнуващо слово за 

живота и делото на Кирил и Методий. В 
дописката в Цариградски вестник, бр. 382, 7 

юни 1858 г. четем: „Тук се народните
учители и просветители български приеха
за покровители на всичките наши малки и 

големи училища”.



Създадената от тях азбука, т.нар. глаголица, 
съчетава трите основни знака за 

християнството – триъгълника, кръста и кръга. 
Смята се, че съставянето на глаголицата е 

извършено в манастира „Св. Полихрон“ в Мала 
Азия, където вероятно са преведени на 

славянски най-важните за християнското 
богослужение книги.





 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.



 В средата на IX век във Велика Моравия, двамата 
братя със свои ученици поставят основите на 

Великоморавската книжовна школа. После 
заминават за Венеция, където Кирил води прочутия 

диспут за триезичната догма с латинското 
духовенство. Според тази догма християнството 
може да се проповядва на три езика : еврейски, 

гръцки и латински. Неговата здрава логика, силни 
аргументи и теоретични доводи побеждават в спора. 
След диспута във Венеция двамата братя пристигат 

в Рим, където малко след това Кирил умира.



 В периода 855г – 862г е създадена първата славянска 
азбука.

 На глаголица са били написани първите преводи на 
църковна литература, с които св. Кирил и св. 

Методий и техните ученици са
разпространявали християнството във Великоморавия

и Панония през IX век.





Благодаря за вниманието!


