
11 май- ден на светите 

равноапостоли и просветители 

Кирил и Методий 



Константин – Кирил и Методий 

• Родени са в Солун; 

• Константин става 
професор в най-
голямото училище в 
Цариград – 
Магнаурската школа; 

• През 851 г. двамата 
братя отиват в 
манастира Полихрон и в 
продължение на 8 
години „прилежно се 
занимават“ с книги.  

• През 855 г. създават 
славянската азбука – 
глаголица; 

• През 867 г. отиват в Рим, 
за да защитят своето 
дело пред папата; 

• В Рим Константин става 
монах с името Кирил; 

• Методий е архиепископ  
на Великоморавия /дн. 
Чехия/; 



. 
• На 11 май българският 

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. 



. •  Първото честване е 
организирано от Найден 
Геров /Български учител 
и просветител/ на 11 май 
1851 г. в гр. Пловдив; 

• През 1857 г. празникът е 
почетен в българската 
църква „Свети Стефан“ в 
Цариград, заедно със 
служба за Св. Иван 
Рилски; 

• От 1863 г. 11 май се 
отбелязва като църковен 
празник на светите 
равноапостоли  Кирил и 
Методий. 



. 
• След Освобождението 

11 май става 
общоучилищен 
празник на 
славянските 
първоучители. 

• Тогава се заражда 
идеята за химн. 

• През 1892 г. в Русе, 
Стоян Михайловски 
написва „Върви, 
народе възродени“. 

• През май 1901 г. 
учителят Панайот 
Пипков написва 
музиката към текста. 
 



. 
• След въвеждането на 

Грегорианския 
календар през 1916 г. 
празникът се 
отбелязва на 24 май. 

• След 1969 г. става 
отделяне на 
църковния от светския 
календар и днес 
имаме два празника – 

- църковен – на 11 май 
и 

- светски – на 24 май 



. 
• В годините на засилен 

интерес към историческото 
ни минало, българските 
възрожденци отделят 
достойно място на 
славянските просветители 
за културно-историческото 
развитие на Източна 
Европа. 

• През 1980 год., това 
признание ще дойде и от 
папа Йоан Павел II, който 
ги обявява за покровители 
на Европа 



. • Днес Св. Св. Кирил и 
Методий са признати за 
духовни учители от целия 
християнски свят; 

• Денят се отбелязва в 
много държави – Русия, 
Украйна, Беларус, 
Македония, Сърбия, 
Черна гора, Чехия, 
Словакия и др. 

• Но дълбоките корени на 
тези традиции са в 
България 



Легенда за двамата братя 

Преди много и много години 
двама братя живели на юг. 
Расли те под просторите сини 
сред народа си още неук. 
 
Те обичали звучното слово 
на далечните свои деди - 
то звучало ту гневно сурово, 
ту с напев на планински води. 
 
Те откривали в звуците чудни 
нежен звън на старинно сребро 
и зората ги сварвала будни, 
като пишат със паче перо. 
 
Непреклонен бил по-малкият – 
Кирил - 
спорил с гърците, бил философ, 
стари знаци из книгите дирил 
и измислял чертички с любов. 
 
 

Една нощ неизвестна, когато 
всички спяли в дълбокия мрак, 
се прегърнали двамата братя - 
бил написан последният знак. 

 

И тогава се случило чудо. 
Зашумели горите с листа 
и реките се втурнали лудо, 
бели птици запели в нощта. 

….. 

И потеглили двамата братя 
като двама сеячи. Без страх 
прекосили на север страната - 
златно знание класило след тях. 
 
…То било тъй отдавна, отдавна. 
Двама братя вървели на път… 

                              Иван Радоев 


