
СОЛУНСКИТЕ БРАТЯ



Братята са родени около

815-816г в Солун



Методий  е по-големия брат

Той  става управител на област не 
далеч от   Солун.

Насочва усилията си за укрепване 
на

християнството сред славяните.

Неочаквано за всички се оттегля  
като монах в манастира „Св 
„Полихрон“.

Отдава се на книжовни занимания.



КОНСТАНТИН

Завършва образованието си в 
прочутата Магнаурска школа 
изучава философия и всички 
елински изкуства.

Владее на високо ниво 
старославянски ,гръцки и 
еврейски.

Ползва също сирийски и арабски

Това изиграва важна роля в 
мисиите които предприема.



СЪЗДАВАНЕТО НА 
СЛАВЯНСКАТА АЗБУКА
ГЛАГОЛИЦА

През 855 г в манастира 
„Полихрон“

Създават глаголицата и 
започват да превеждат най-
важните богослужебни книги 
от гръцки на славянски език.

Глаголица идва от името 
ГЛАГОЛЬ означаващо 
дума поетично е 
наричана „знаците 
които говорят“



МИСИИ
• 863-867 е във Великоморавия. 

Там изграждат църква и 
училище и разпространяват 
славянската писменост.Първата мисия е в края на 855г. 

Кирил бил изпратен с мисия да 
защити християнството от 
нападките на мюсюлманите. 

Втората им мисия е през 860г.  
при хазарите в нея участва и 
Методий .Пребиваването им е  
свързано и с издирването на 
мощите на свети Климент, 
мъчен и погребан там. Точно те 
по-късно изиграват голяма 
роля за създаването на 
авторитет на Кирил в Западния 
свят. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_I


ОСВЕЩАВАНЕ НА
СЛАВЯНСКИТЕ КНИГИ

‘’Бог не изпращали дъжд 
еднакво за всички ? Също 
тъй пак слънцето не свети 
на всички? И не дишаме ли 
всички еднакво въздух ?“

Във  Венеция Кирил е нападнат от 
епископи попове и черноризци, че 
нарушава  триединството - да се служи 
само на гръцки еврейски и латински 
език.

Но благодарение на неговoто отлично 
познание на божието слово, опит и 
ораторски способности той ги оборва. 

Папа Адриан II 
освещава книгите  на 
СЛАВЯНСКИ ЕЗИК. 
Бият се камбани в 
тяхна чест.



Смъртта на Св.Константин-
Кирил Философ

В Рим св. Константин Философ 
завършва последния си труд 
„Написание за правата вяра“, но, 
изтощен от тежките пътувания, 
заболява. Малко преди смъртта
си той приема името Кирил, с 
което остава като светец в 
Православната и  Римо-
католическата църква. Кирил
умира в Рим на 14 февруари 869 
г. Той е погребан в криптата на 
базиликата Сан Клементе в Рим. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%8F%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5






В град Плиска

Карен Алексанян

Този музей на 
кирилицата е 
създаден не от 
държавна институция 
или организация, а от  
този човек с лични
средства.







Буквите са  ръчно резбовани от камък





Композиция с учениците на славянските първоучители.



Стоян Михайловски написва
възторженото стихотворение „Химнъ на 
Св. св. Кирилъ и Методи" 

Учителят по музика Панайот Пипков
написва мелодията към него в 
навечерието на празника на светите 
равноапостоли Кирил и Методий (11 май, 
стар стил).

Историята разказва ,че докато ученик от 
класа четял вдъхновено стихотворението
„Св. св. Кирил и Методий“, композиторът
внезапно станал и започнал да пише
нотите с тебешир върху черната дъска

„Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи"



„В начало бе Словото“

Аз, Буки, Веди, Глаголи, Добро, Есть, Животе, Земля, Како, Люди, 
Мислете, Наш, Он, Покой, Ръци, Слово



След всичко…


