
Старобългарска 

литература

„Пространно житие на Константин-

Кирил Философ“



Какво представлява жанрът житие (ариография)?

• Житие – разказ за живота и подвизите на 

християнски светец от неговото раждане до 

чудесата, които се случват с мощите 

(останките) му след смъртта. Другото 

название е агеография (от гр. светец). Не 

може да се смята за изцяло достоверен 

източник, защото целенасочено се 

подчинява на религиозна идеализация. Те 

биват кратки (проложни) и пространни.



Жанрови характеристики:

• Житието:

1. Разказва за канонизиран светец

2. Дава биографични и исторически данни

3. Идеализира образа на светеца, за да се уподоби чрез принципа на 
отъждествяване (задължителен принцип) със съответния библейски 
прототип (първоначален образец)

4. Светецът е нравствен и религиозен образец



Структурни елементи на житието:

1. Увод – съдържа библейски 
цитати, ключ към разбирането 
на текста

2. Същинска част – сведения за 
семейството, детство на героя, 
делото на светеца, неговото 
успение и чудесата след това

3. Завършваща част – прослава 
на Бог



„Пространно житие на Константин-Кирил 

Философ“

• Сведения 

1. Най-старите и авторитетни свидетелства за живота на Константин-Кирил и 
Методий са техните Пространни жития. Това са единствените извори, които 
обхващат изцяло жизнения път и дейността на двамата братя.

2. Смята се, че житието на Кирил е написано в Моравия между 873 и 885г. До нас са 
достигнали само техни късни анонимни преписи – най-ранният препис на 
Кириловото житие е от ХV в., а на Методиевото – от ХІІ в. Ето защо около тези 
най-важни извори съществуват неизяснени въпроси, които се отнасят главно до 
тяхното авторство и до мястото и времето на възникването им.



„Пространно житие на Константин-Кирил 

Философ“

• Авторство 

1. Смята се, че Пространното житие на Кирил е написано още в 

Моравия, скоро след ранната му смърт през 869 г., а Пространното 

житие на Методий вероятно е възникнало в България. Трудно е да се 

каже кой е написал тези обширни разкази за най-важните събития от 

живота на братята. Днес в науката е прието, че двете жития са дело на 

двама отделни автори, защото се различават твърде много по своята 

композиция и стила си.



Съдържание 

• В Пространните жития се разказва за произхода на двамата първоучители, за ранните 
години на Кирил и за учението му, за дейността на Методий като архонт на славянско 
княжество, за съвместната им работа в манастира на Олимп, където Методий е монах

• За създаването на славянската писменост, за мисиите, на които тръгва Константин, а 
по-късно поема и брат му Методий. Най-обширно е повествованието за Моравската 
мисия, заради която е създадена глаголицата и са направени първите преводи на 
богослужебни книги от гръцки на славянски език.

• В житията са намерили място и ценните сведения за пътуването на първоучителите и 
техните ученици до Рим, за освещаването на славянските книги от папа Адриан ІІ и за 
ръкополагането на учениците за дякони и четци и др.



Животът и мисиите на Св. св. Кирил и Методий

• Произход и ранни години

1. Пространните жития на двамата братя разказват за родното място и 
семейството на Константин и Методий: „В град Солун имаше един 
благороден и богат мъж на име Лъв, който заемаше друнгарска 
длъжност под властта на стратег. Той беше благоверен и праведен и 
спазваше напълно всички Божии заповеди, както някога Йов. Като 
живееше със съпругата си, родиха му се седем деца, от които най-
младият, седмият, беше Константин Философ...“, се казва в житието 
на Кирил. 



Животът и мисиите на Св. св. Кирил и Методий

• Произход и ранни години

2. Защо Константин-Кирил Философ - Наричали блестящия млад учен 

„философ“. Във Византия тази титла означавала мъдрец, образован 

човек, и се давала рядко. В мисиите си и Кирил, и Методий, чрез своята 

реторика, успяват да защитят славянския език, като доказват, че той е 

свещен и достоен за претворяването на божието слово. В житията 

свещеността е усилена чрез съня на Кирил, християнска символика, 

речите, които държи и тнт.



Мисии

• Сарацинската мисия (855 г.)

1. Първата мисия на младия дипломат в науката се нарича по традиция „сарацинска“, 
защото през Средновековието християните наричали „сарацини“ арабите и другите 
мюсюлмански народи, населяващи могъщата арабска държава на Изток. 
Византийските дипломати трябвало да уредят някои спорни въпроси между двете 
постоянно воюващи страни. 

2. От житието се разбира, че мисията уговаряла плащане на данъци и размяна на 
пленници, но имала и други задачи. Тя трябвало да защити в богословски спор 
християнската религия пред привържениците на исляма, които хулели 
християнството и неговите догми, най-вече учението за св. Троица. Житиеписецът 
предава подробно споровете, в които отново се проявила полемическата дарба на 
младия Константин. В края на разказа за удържаната блестяща победа.



• Хазарската мисия 

(860-861)

1. Хазарите са 

полуномадска тюркска 

народност, която създава 

Хазарския хаганат, най-

мощната държава в 

Източна Европа през 

VII.-X. Век



Хазарската мисия

Защитава не само 
политическите, но и 

културно-религиозните 
интереси на Византия в 

страната на хазарите.

В Херсон Кирил открива 
мощите на свети Климент.

Оттеглянето на двамата 
братя в уединение.



Моравската мисия (863-867)

• Моравия е историческа област в източната част на днешна Чехия. 

Името ѝ идва от река Морава, която извира от северозападната част на 

областта. 

Моравия, съотнесена към съвременното 

административно деление на Чехия



Моравска мисия

Моравия искала 
самостоятелност и 

независимост спрямо
Източнофранкската

държава. Затова желаел да 
създаде самостоятелна

моравска църковна
епархия.

Византия изпратила 
Константин и Методий 
да отидат в далечната 

страна при княз 
Ростислав, за да 

разясняват на славянски 
език словото Божие, те 

приели с готовност.

Със създаването на 
славянската азбука, 
предназначена за 

записване на славянската 
реч, и с първите преводи 

на текстове от гръцки 
език преди започването 

на Моравската мисия 
Константин и Методий 
поставили началото на 
славянската книжнина и 
на славянския книжовен 

език изобщо.



Спорът с триезичниците 

• Изказвани са най-различни предположения за това, какви 

намерения са имали просветителите по-нататък. Със 

сигурност е известно това, че една година по-късно се 

намирали във Венеция, където на епископски събор 

Константин трябвало да води спор по въпроса за правото 

да се извършва богослужение на славянски език, спор, 

известен в науката като „диспут с триезичниците“.



При княз Коцел

• Пътят на славянските просветители от Моравия към Венеция минавал през 

земите на Блатненското княжество, част от Източнофранкската държава, 

където управлявал княз Коцел. Като княз на славянските племена, Коцел се 

стремял към по-голяма самостоятелност и решил, по примера на славянското 

Моравско княжество, да постигне църковна автономия в Долна Панония. Ето 

защо, когато по пътя си от Моравия Константин и Методий минавали оттам, 

били посрещнати с радост от княза. Те прекарали там около половин година, 

през която обучили на славянската азбука ученици, а вероятно и дали да се 

препишат най-необходимите за богослужението славянски книги.



Във Венеция

• През есента на 867 г. Константин и Методий стигнали във Венеция. За 

пребиваването им там житиеписецът на Кирил разказва подробно. Там 

той бил изправен пред събраните „епископи, попове и черноризци, 

като врани срещу сокол“, за да отговаря на техните обвинения срещу 

славянското богослужение. Блестящата защита на правото на всеки 

народ да слави Бога на своя език е един от най-ярките примери за 

изключителната полемична дарба на Константин Философ



Константин и Методий в Рим (867-869 г.). 

Смъртта на Кирил.

• Докато се намирали във Венеция, Константин и Методий получили покана от 
папа Николай I да отидат при него. В последните дни на 867 г. двамата братя 
пристигнали в Рим, но папа Николай вече не бил жив. На негово място бил 
избран папа Адриан II, който посрещнал тържествено славянските 
просветители.

• Славянските първоучители останали малко повече от година във Вечния град. 
Изтощен от напрегнатия труд, от далечните пътувания, от постоянното 
напрежение, по-младият брат се разболял тежко. Житието му посочва деня, в 
който на 42 години Константин-Кирил напуснал този свят – 14 февруари 869 
г. На мястото, където бил погребан – от дясната страна на олтара в църквата 
на свети Климент, неговият гроб стои и до днес.


