
  



 День слов'я́нської писе́мності і культу́ри встановлений в Україні 

«…на підтримку ініціативи органів державної влади, Національної 

академії наук України, громадських і релігійних організацій та 

враховуючи історичне та просвітницьке значення спадщини 

слов'янських первоучителів у здобутку національної культури…» згідно 

з Указом Президента України «Про День слов'янської писемності і 

культури» від 17 вересня 2004 р.  і відзначається щорічно 24 травня в 

день вшанування пам'яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія.  
  



            Кирило (мирське ім'я – Костянтин; близько 827 р. –     14 

лютого 869 р.) і його старший брат Мефодій (мирське ім'я – 

Михайло; близько 815 р. – помер між 6 і 19 квітня 885 р.) 

народились у місті Солунь (нині Салоніки, Греція) в сім'ї 

друнгарія (командира військового підрозділу у візантійській 

армії).  

 Батька Кирила і Мефодія звали Лев, за походженням він був 

греком; матір – Марія, походження її не визначене – за одними 

відомостями вона була слов’янкою, за іншими – з 

аристократичного грецького роду. У сім’ї, вірогідно, було семеро 

дітей, з яких Мефодій – найстарший, а Кирило – найменший. За 

походженням – болгари (за менш популярною версією – 

слов'яномовні греки). 



  Місто Салоніки, де народилися 

брати, у той час входило до складу 

слов'янської (болгарської) території і було 

культурним центром Македонії. 

Стародавній Солунь був двомовним містом, 

у якому, окрім грецької мови,                                

  звучав слов'янський говір.  

   

  



  Мефодій рано вступив на військову 

службу. Протягом 10 років керував 

заселеною слов'янами областю Македонії. 

Постригшись у ченці, Мефодій став 

ігуменом монастиря Поліхрон на березі 

Мармурового моря. 

 До постриження в ченці Михайло, 

користуючись підтримкою друга і заступника 

сім'ї, великого логофета євнуха Феоктиста, 

зробив непогану військово-адміністративну 

кар'єру, що увінчалася постом стратига 

Славінії, провінції, розташованої на території 

Македонії.  

  



 Кирило був дуже освіченою для свого 

часу людиною. Ще до поїздки до Моравії він 

склав слов'янську азбуку і почав перекладати 

Євангеліє слов'янською мовою. 

  З 843 р. Кирило навчався у 

Константинополі при дворі візантійського 

імператора Михайла III філософії, діалектиці, 

геометрії, арифметиці, риториці, астрономії, а 

також різним мовам. Одним із його вчителів був 

патріарх Фотій. Він добре знав слов'янську, 

грецьку, латинську, єврейську та арабську мови.  



 Після закінчення навчання, відмовившись укласти 

вельми вигідний шлюб із хрещеницею логофета Феоктиста – 

начальника імператорської канцелярії, фактичного правителя 

Візантії, Кирило прийняв сан ієрея і поступив на службу 

хартофілаксом – патріаршим бібліотекарем (що тоді 

дорівнювало сучасному званню академіка) при соборі Святої 

Софії у Константинополі. 

  Але, знехтувавши перевагами свого стану, віддалився в 

один з монастирів на чорноморському узбережжі. Деякий час 

жив самотньо. Потім майже насильно був повернений до 

Константинополя і призначений викладати філософію, а згодом 

отримав посаду завідуючого кафедрою філософії у тому ж 

Магнаврському університеті, де нещодавно навчався сам (з тих 

пір за ним і закріпилося прізвисько Костянтин Філософ). 

 



 Приблизно у 850 р. імператор Михайло III і патріарх Фотій 

направляють Кирила до Болгарії, де на річці Брегальніце він 

обертає в християнство багато болгар. У 856 р. логофет Феоктист, 

що був заступником Костянтина, був убитий. Костянтин разом зі 

своїми учнями Климентом, Наумом і Ангеларієм прийшов до 

монастиря, настоятелем якого був його брат Мефодій. У цьому 

монастирі довкола Кирила і Мефодія склалася група однодумців і 

зародилася думка про створення слов'янської азбуки. 

    

  



 У 860 р. на Кирила була покладена місія показати переваги 

християнства над іудаїзмом та мусульманством в Хазарії. Сучасні 

дослідники піддають сумнівам мету подорожі Кирила і Мефодія до 

Хазарії. Дехто вважає, що Візантія шукала політичної підтримки з 

Хазарією перед слов’янськими племенами.  

 Місія скінчилась восени 861 року. Мефодій по поверненню 

отримав чин настоятеля монастиря Поліхрон на Олімпі. Кирило 

жив ченцем при церкві Дванадцяти Апостолів. 



 Вірогідно, саме у цей період він почав 

складати слов’янську абетку. Відомо, що у 863 

р., згідно з Олександрійським літочисленням, 

за допомогою брата Мефодія і учнів Кирило 

склав старослов'янську азбуку (у науці немає 

єдиної думки про те, яку ж азбуку створив 

Кирило – кирилицю чи глаголицю).   

   

   Про час винаходу слов'янської 

азбуки свідчить оповідь «Про письмена» 

болгарського ченця-чорноризця Хоробра, 

сучасника царя Сімеона.  



 Перед Костянтином  і Мефодієм стояли важкі завдання. Треба 

було не лише вигадати нові букви, в тому числі й для специфічних 

слов'янських звуків, необхідно було продумати будову писемної мови, 

оскільки вона не могла не відрізнятися від розмовної слов'янської 

мови, а також від будови грецької й латинської книжної мови.  

 У слов'ян не було достатньої кількості слів і понять, 

необхідних для правильної передачі Священного Писання. Вони мали 

бути спеціально створені. До того ж, треба було в короткий термін 

перекласти значний обсяг тексту мовою, у якої ніколи не було 

писемної літературної традиції. 





 Костянтином була створена азбука, яку згодом назвали 

«глаголицею».   У основу перекладу був покладений той 

слов'янський діалект, який був відомий Костянтину і Мефодію, - 

діалект слов'ян, що жили у великому грецькому місті 

Фессалоніки.  

 Частина термінів була запозичена з грецької мови, а 

частина – була створена спеціально для слов'янських 

перекладів. До від'їзду в Моравію були зроблені переклади 

короткого Евангелія-апракоса, яке вживалося у богослужінні. 

Брати пробули в Моравії більше трьох років, а потім відправилися 

з учнями до Риму, до папи римського.  

  



 Болгарська церква встановила день пам'яті 

Кирила і Мефодія, який згодом став святом 

національної освіти й культури. В Болгарії 

запроваджено орден «Кирило і Мефодій» та 

Міжнародну премію імені братів Кирила і Мефодія за 

визначні праці з давньоболгаристики й славістики. 

   

 Кирило і Мефодій вважаються 

"батьками" слов'янської абетки, створеної на 

основі грецької. Новий алфавіт отримав назву 

«кирилиця». Брати також переклали з грецької 

мови на слов'янську Євангеліє та Псалтир.  



 В іконографії Кирило і 

Мефодій зображуються в 

єпископському вбранні – 

візантійського або латинського 

крою. Інколи тримають у руках 

модель храму. Кирило вбраний 

у тогу викладача, в руці тримає 

книгу, написану кирилицею. Їхні 

атрибути: хрест, книга, келих, 

розгорнутий сувій зі 

слов’янським алфавітом. 



 Церква побожно шанує пам’ять святих 

Кирила і Мефодія, рівноапостольних 

просвітителів слов’ян в істині Христовій. Разом з 

російським, українським та білоруським 

народами вона зберігає у віках вдячну пам’ять 

про них. Адже вони, а насамперед святий 

Кирило,   були творцями нової, досконалішої для 

Русі, писемності й літератури. Їхня азбука стала 

фундаментом і сучасного українського алфавіту. 

А в богослужбовому вжитку слов’янські Церкви 

донині користуються створеною святими 

братами кирилицею. 



 У 1980 році Папа Іван 

Павло II оголосив святих 

Кирила та Мефодія 

«покровителями» Європи. 

  



      Заслуга Кирила і Мефодія в історії культури велика: по-перше, Кирило у 863 році розробив 

першу впорядковану слов'янську азбуку і цим поклав початок розвиткові слов'янської письменності; по-

друге, Кирило і Мефодій переклали з грецької мови багато книг, що стало початком формування 

старослов'янської літературної мови, по-третє, Кирило і Мефодій протягом багатьох років провели 

серед західних і північних слов'ян і сприяли поширенню грамотності серед цих народів.  

      Крім того, Кирило і Мефодій вели безперервну боротьбу проти спроб німецько-католицького 

духовенства заборонити слов'янські книги.  

 

 

Отже, заслуга Кирила і Мефодія  

в історії культури: 

 по-перше, Кирило у 863 році розробив першу впорядковану 

слов'янську азбуку і цим поклав початок розвиткові 

слов'янської письменності;  

 по-друге, Кирило і Мефодій переклали з грецької мови 

багато книг, що стало початком формування старослов'янської 

літературної мови,  

 по-третє, Кирило і Мефодій  багато років провели серед 

західних і північних слов'ян і сприяли поширенню грамотності 

серед цих народів.  

 

 



 Крім того, Кирило і Мефодій вели 

безперервну боротьбу проти спроб німецько-

католицького духовенства заборонити 

слов'янські книги.  

   

 Справа, якій присвятили своє 

життя Кирило і Мефодій, була 

недаремною. І найкращий доказ цього 

вдячність нащадків. 



 Таким чином, Кирило і Мефодій заклали основи 

слов'янської писемності і літератури. Оригінали творів 

Кирила і Мефодія не збереглися.  

 Творами Кирила вчені вважають «Азбучну 

молитву», «Пролог до Євангелія» та ін. Мефодія 

називають автором гімну на честь Дмитра Солунського. 
  




