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За кирилицата има изписани хиляди страници и още толкова за братята от 

Солун. Наложено е мнението, че Константин и Методий измислили за славяните 

глаголицата, а техните ученици наложили в България кирилицата. Като 

продължение, същите създали славянския литературен език на базата на 

старобългарския език, който изчезващите прабългари използвали и т.н. Тези 

твърдения по своята същност представляват исторически манипулации. 

Използвайки сведенията в „Българския апокрифен летопис“, може да се 

направи извод, че заселването на българи на Балканите започва по заръка на 

император Зенон през 486 г. Българите, водени от императорския пратеник 

използват старите  римски пътна, селищна и укрепителна мрежи. Използвали са пътя 

Виа Милитарис. Преминавайки Дунав до Белград, българите стигат  до Ниш и от там 

продължават към Солун. Територията от Белград до Солун е първата българска земя 

на Балканите, която  е наречена Карвунската. Не е случаен фактът, че Василий 

Втори Българоубиец нарича именно тази административна област България.(1) В по-

късен период в Онгъла се заселват и българите водени от Аспарух. Срещу тях през 

678 г. Константин Погонат тръгнал на поход. В резултат на това българският  крал  

Батоя обаче с  българи от Карвунската земя  потеглил срещу Константинопол и 

принудил Константин Погонат да се върне в столицата си. След това той преместил 

столицата в Охрид. 

„В 678 г. се вдигнал отново силният и благополучен крал Батоя, тръгнал с 

голяма сила към Цариград във времето на шестия събор и направил цар Константина 

свой данъкоплатец за много време. Взел от гърците цялата Охридска земя и поставил 

в Охрид кралския престол“.(2) 

През 703 г. българите живеещи в Карвунската земя между Белград и Охрид 

приемат християнството. За това покръстване пишат не само Паисий и 

йеросхимонах Спиридон, но много западни хронисти. Първият български владетел 

покръстил българи е Тривелий, който поради този факт е канонизиран за светец. (3) 

Духовникът, който извършил кръщението на  българите през 703 г.,  е Кирил 

Философ от Кападокия, който сам свидетелства за това в написаното от него „Слово 

от Кирил Философ как покръсти българите“. Абсолютно нелогично този 

исторически извор бе преименуван в “Солунска легенда“ и то при положение, че 

нито един от четирите познати до днес преписа не е намерен в Солун. 

„Роден съм в Кападокия и се учих в Дамаск. И веднъж, когато бях в църквата 

на великата Александрийска патриаршия, чух  отправен към мен от олтара глас, 

казвайки ми: „Кириле, Кириле, иди в обширната земя  и сред славянските народи, 

наречени българи, защото господ те е определил да ги покръстиш и да им дадеш 

закон“. Аз се наскърбих много, защото не знаех къде се намира българската земя. 

Тогава отидох в Кипър, но като не чух нито дума за българската земя, поисках да се 

завърна. Обаче се побоях да не стана като пророк Йона, и отидох в Крит. И тук ми 

казаха: „Иди в град Солун“. И аз отидох и се явих при митрополит Йоан. И когато 

му разказах, той ми се присмя и ми рече: „О, безумни старче, българите са 

човекоядци и ще те изядат“. Тогава излязох на пазара и чух българи да разговарят. И 

сърцето ми така се уплаши, че бях като в ад и тъмнина. И един ден, в света неделя, 

излязох из църквата и седнах на мрамора замислен и натъжен. Тогава видях и гълъб, 

който говореше и носеше в устата си вързоп смокинови пръчки, двойно привързани. 

Той ги хвърли в скута ми, аз ги прочетох и намерих, че са 32. Турих ги в пазвата си и 



ги занесох на митрополита. Тогава те се скриха в тялото ми и аз забравих гръцки 

език. И когато митрополитът изпрати да ме поканят на трапезата, аз не разбирах 

какво ми приказва по гръцки. Тогава всички се събраха и ми се чудеха. Също така те 

ме и скриха. Чуха и българите за мене. И великият княз Десимир Моравски, 

Радивой, княз Преславски и всичките български князе се събраха около Солун и 

воюваха срещу Солун три години, проливайки много кръв. И говореха: „Дайте ни 

човека, когото Бог ни е изпратил!“ Тогава ме дадоха. Българите ме взеха с голяма 

радост и ме заведоха в град Равен на река Брегалница. Аз им създадох 32 букви. Аз 

ги учих малко, а те сами много постигнаха. Те, каза Господ, ще предадат на Бога 

православната вяра и християнството“.(4) 

От изнесеното съдържание на цитирания извор става ясно, че духовникът, 

който пръв ни покръства през 703 г. и е създател на азбуката ни, е роден в 

Кападокия. Учил е в Дамаск. След това е бил в църквата на Александрийската 

патриаршия. По това време трябва да се отбележи, че както Дамаск, така и 

Александрия са част от Омаядския халифат. Халиф е Абд ал-Малик ибн Маруан. 

Византия се управлява от Тиберий III Апсимар, но той няма власт над териториите, 

контролирани от Антиохската и Александрийската патриаршия.  

Възможно е Александрийският Патриарх, с цел разширение на влиянието си, 

да е натоварил  Кирил със задача да опита да покръсти българите. Не е изключено 

обаче и  самите българи да са потърсили Александрийската патриаршия с цел 

покръстване и Кирил да е бил натоварен с тази задача. Към 703 г. в Карвунската земя 

или бившата провинция Илирик действа Първа Юстиниана. Тя е позната още като 

архиепископията България, която имала същия статут като Кипърската църква.(5) 

Архиепископите на тези църкви били в зависимост от императора, но не и от 

Константинополския патриарх. И едва ли е случайно, че преди да отиде към 

Юстиниана Прима, Кирил Философ отива в Кипър. Така той е можел да проучи 

всички въпроси, които са свързани със статута на Юстиниана Прима, в чиято 

територия той е трябвало да покръсти българите. 

От Александрия той поема към Кипър, където се побоял да не стане като 

пророк Йона, т.е. да не последва неговата участ да бъде хвърлен в морето от 

недоволни моряци и погълнат от кит.  

От Кипър поел към Крит, където му казали да отиде в Солун. В Солун той се 

представил на митрополит Йоан, който  научавайки за  задачата му да покръсти 

българите, му се присмял и представил българите като варвари човекоядци. Тази 

реакция на митрополита не е учудваща. По подобен начин гърците се отнасят към 

българите векове наред и занапред. Данните за митрополит Йоан свидетелстват, че 

той е живял през 7 век и е участник в Шестия Вселенски събор в Константинопол. 

Приетите решения на събора определят равенство между Константинополския 

патриарх и Папата в Рим, като също така определят и йерархията между източните 

патриаршии.  

В един неделен ден Кирил излиза от църквата и вижда говорещ гълъб, който 

държи 32 смокинови пръчки, двойно привързани и които хвърля в скута му. Той  ги  

турил в пазвата си и ги занесъл на митрополита. Тогава те  се скрили в тялото му и 

той забравил гръцки език.  Имайки предвид Матей 3:16 от Библията, то може да 

приемем, че Божият дух е слязъл като гълъб при Кирил и хвърлил в скута му 

смокиновите пръчки 32 на брой. В Библията смоковницата е символ на мъдростта. 

Следователно  съдържанието на тези 32 смокинови пръчки е мъдрост, с която  Кирил 

е трябвало да изпълни Божията повеля за покръсти българите. 

След като е сложил смокиновите пръчки в пазвата си, то вероятно така е целял  

те да не бъдат видяни от други и така да ги опази. Но нещо го е накарало да не ги 

покаже на митрополит Йоан и ги скрил. Защо забравил гръцкия език в този момент? 



Вероятно не е искал да отговаря на въпроси поставени от митрополита, т.е. той се 

опитва по този начин да избегне разпита. Би могло да се предположи, че Кирил е бил 

притесняван от митрополита, въпреки че е бил поканен на трапезата. Всички на 

трапезата му се чудели, а после го скрили. Допускам, че Кирил сериозно е накърнил 

интереси на митрополита и неговите сътрапезници, които били принудени да го 

скрият, те.е да го затворят в плен. 

Когато българите разбрали, че Кирил е бил пленен, водени от своите князе се 

събрали около Солун и водили три години война и се проляло много кръв. Логично е 

да се приеме, че тази тригодишна война е доказателство, че поставеният в плен 

Кирил Философ е бил от особено значение за българите. И не случайно те поставят 

своето искане пред гърците да им дадат човека, който Бог им е изпратил. Така след 

три години война българите успяват да изведат от плен Кирил Философ и с голяма 

радост да го заведат в град Равен на река Брегалница. Къде е бил разположен този 

град? Надделява мнението, че се е намирал в района, където река Злетовица се влива 

в река Брегалница, недалеч от днешното село Крупище – Северна Македония. 

В град Равен Кирил Философ създава 32 букви за българите. Тук той учил 

малко българите, а те сами постигнали много. И постигнатото от българите било 

толкова много, че според Кирил – Господ сам е казал, че българите ще предадат  на 

хората православната вяра и християнство, така както ги е отредил Бог. С други 

думи може да се каже, че българите ще трябва да ревизират канонизираното от 

църковните събори вече християнство. Как е изглеждала тази историческа задача, 

поставена пред българите през 703 г.? Да започнеш да ревизираш църковните догми 

по това време е било равносилно на истинска война с Рим и Константинопол. 

Покръстените през 703 г. от Кирил Философ българи и техните наследници ще 

останат  известни като богомили.(6) Те наистина ще успеят да реформират 

юдеизираната християнска църква, която основно се контролирала от Рим и 

Константинопол. Историята на богомилството може да обясни защо Кирил Философ 

е бил затворен в плен от митрополит Йоан и е бил освободен с цената на тригодишна 

война. Покръствайки българите, той им дал възможност да създадат своя църква, 

която да е независима не само от Константинополския патриарх и Римския папа, но 

и от византийския император. 

Едновременно с християнството, през 703 г. българите приемат и азбуката от 

32 букви, която по името на нейния създател нарекли кирилица. Чрез тази писменост 

българите започнали да разпространяват православието както е отредено от Бог, но 

те били обвинени в ерес както от Рим, така и от Константинопол. Християнската 

литература разпространявана от българите, покръстени по времето на Свети 

Тривелия от Кирил Философ, ще остане известна като апокрифна. С кирилица са 

изпълнени и старобългарските каменни надписи.  Погрешно, но системно се наложи  

мнението, че старобългарските каменни надписи са изпълнени с гръцка азбука. И 

това се постигна чрез подмяната на кирилицита с печатни гръцки букви при тяхното 

отпечатване – както от Веселин Бешевлиев, така и от Йордан Иванов. 

Кирилицата  има прилика  най-вече с коптската азбука и много по-малко с 

гръцката. За съжаление видимата в средновековието и невидимата днес Византия 

успя да създаде и наложи образа дубликат на Кирил Философ от Кападокия – 

Константин Кирил Философ от Солун и чрез него историографски да го погуби. По 

същия начин чрез историографията бе погубена и българската християнска култура, 

датираща от 703 г., като просто бе обявена за апокрифна.(7) Тази същата Византия 

успя да заличи истинските имена на познатите ни солунски братя. Дори до времето 

на  Петър Богдан Бакшев българите са  знаели собствените им имена:  Црху – Кирил 

и  Страхота – Методий.(8) Защо ли днес не ги знаем? 



И накрая да направя обобщение за известните ни данни от живота на Кирил 

Философ от Кападокия, които са свързани с българската история. В края на 7 век той 

бил натоварен със задачата да покръсти българите. За тази цел първо посетил Кипър, 

тъй като там е можел да се запознае със статута на Първа Юстиниана, известна още 

като  Архиепископия България, който бил сходен с този на кипърската. От там той 

отишъл в Крит. През 700 г. пристигнал в Солун, където бил поставен в плен от 

гръцкия митрополит Йоан. В резултат на това българите обсадили Солун и в 

продължение на три години водили военни действия, които завършили с 

освобождаването на Кирил. В град Равен на река Брегалница, край днешното село 

Крупище в Северна Македония, той покръстил българите и започнал да ги 

посвещава в познания за автентичното християнство. По този начин  се създала 

християнска църква, която започнала да реформира  юдеизираното християнство и 

наложените от църковните събори канони. Това първо за българите кръщение било 

извършено по времето на Тривелий, когото те  канонизирали като светец. Кирил 

въвел като използвана писменост от българите азбука от 32 букви, която те нарекли 

по негово име кирилица. 
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Приложения:   

1. Пресъздаден текст от В. Бешевлиев на надпис на Омуртаг в църквата „Св. 

Четиридесет мъченици“ в гр. В.Търново. 

2. Надпис в църквата „Св.Четиридесет  мъченици“ в гр. В.Търново. 

3. Гръцка азбука  

4. Кирилица  

5. Коптска азбука 
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Приложение1 (9)     Приложение2(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение №3 (11) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 (12) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 (13) 

 


