
Бранко ПАНОВ

ЗА ПОТЕКЛОТО И НАЈРАНИТЕ ГОДИНИ О Д  ЖИВОТОТ И 
ДЕЈНОСТА HA КИРИЛ И МЕТОДИЈ

Од 1823 година, кога во Прага „таткото на словенската филоло- 
гија“ Јосиф Добровски го издал сзоето капитално дело „Cyrill und 
Method der Slaven Apostel“, за македонските и сесловенски ггросвети- 
тели Константин — Кирил и Методиј ce напишани илјадници поголеми и 
помали дела1. Сите тие главно ce темелени врз изворните податоци од 
Пространите житија (Панонските легенди) на Кирил и Методиј, напи- 
шани од нивни ученици2, нивните похвални слова3, Италијанската ле- 
генда4, Пространото Климентово житие5, Краткото Кирилово житие8, 
Солунската легенда7, делото на Црноризец Храбар „За буквите“8, како 
и повеќе други словенски, грчки и латински извори9. Cè до пронаоѓањето 
нови извори (пишани и материјални) овие расположливи извори и на~ 
таму ќе бидат предмет на сестрани проучувања, зошто на многу спо- 
рни прашања од Кирило-Методиевата проблематика во науката не е 
даден дефинитивен одговор.

1. Библиографски преглед на литературата за животот и делото на Кирил и 
Методиј, види: F. А. Илбнскии, Опбгг систематическои кирилло-мефодиевскои библко- 
графии. Софии 1934; М. Г. Попруженко и Ст. Романски, Кирилометодиевска библио- 
графил за 1934—1940 г. Софид 1942; И. Е. Можаева, Библиографил по кирилло- 
мефодиевскои проблематике 1945—1974 гг. Москва 1980.

2. Види за тоа: Климент Охридски, Свбрани СБЧиненин, т. III, изд. на БАН, 
Софил 1973; Сказанич о начале славчнскоќ писБмености. ВступителБнал статБл, пере- 
вод и комментарии Б. Н. Флори, изд. „Наука“, Москва 198L

3. Вид.: А. Теодоров—Балан, Кирил и Методи, I. Софии 1920; Климент Охрид- 
ски, Житија, слова, поуки. Предговор X. Поленаковиќ, избор, превод и коментар 
Р. Угринова—Скаловска. Скопје 1974.

4. Вид.: A. Теодоров-Балан, Кирил и Методи, II. Софич 1934, стр. 196—201; 
Латински извори за бвлгарската историч, II, Софил 1960, стр. 294—302: Pramene 
k dejinam Vel’kej Moravy. Na vydanie pripravil P. Ratkos. Bratislava 1964, str. 130—138.

5. Вид.: Ал. Милев, ГрБцките житил на Климент Охридски. Софил 1966.
6. Вид.: А. Теодоров—Балан, Кирил и Методи, II, стр. 115—122. Сп. и Е. Георгк- 

ев, Родината на Кирило-методиевото дело. — Сб. Константин-Кирил Философ. Со- 
фил 1969, стр. 31—43.

7. A. Теодоров-Балан, Кирил и Методи, II, стр. 110—114; Б. Ст. Ангелов, Из 
старата бвлгарска, руска и срЂбска литература, кн. II. Софин 1967, стр. 44—66.

8. Опстојно за него, види: К. Куев, Черноризец Храбт>р. Изд. на БАН, Софиа
1967.

9. Вид.: А. Теодоров—Балан, Кирил и Методи, II, стр. 5 и сл.; Латински извори 
за бЂлгарската историл, II, стр. 133. и сл.: Pramene k dejinam Vel’kej Movavy, str. 67 
и сл.
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1.
Градот Солун е родното место на Константин и Методиј. Во 

епохата кога тие жизееле и твореле тој бил доста словенизиран под 
влчјание на својата чиста слозенска околина. Тоа го нагласил и ви- 
зантискиот император Михаил III (842—867), кога пред да ги испрати 
Констаитин и Методиј во Велика Моравија, изјавил: „Вие сте солунјани, 
a сите солуњани чисто слозенски зборуваат“ (Еу  бо нста сѕлоуиanun ,̂ 
дл селоунАнѕ чис?о cMostâ cKU вбс^дфу  ̂гб)10. таква словенска сре- 
дина биле родени браќата Константин и Методиј, творците на словен- 
ската писменост, кои со своето епохално словенско дело ce сврстале 
меѓу најзаслужните луѓе во културната ризница на човештвото.

Константин и Методиј потекнувале и по таткова и по мајчина 
страна од богати благороднички семејства11. Нивниот „чесен род“ бил 
познат „на царот и на целата Солунска област“12. Татко им Лав, кого 
што Поп Дукљанин во својот Летотопис го означил како „патрициј 
Леон“ (Leonis patricii)13, извршувал друнгарска должност под власта 
на стратегот (П^^д^кжѕ сдн̂  д^дглсккп пб слрдтигФ ) на Солунската 
тема14. Веројатно пред тоа бил сотник (слиолд ш  cotnhkti), што ce 
нагласува во Проложното житие на Кирила15. Друнгарот Лав своето 
благородничко потекло му го должел најверојатно на неговиот дедо по 
татко, за што нагласено истакнал и неговиот син Константин за време 
на престојот на хазарскиот двор. Имено, за време на ручекот што го 
приредил каганот, кога му било поставено прашањето:“ Какво е твоето 
достоинство, па да те поставиме според твојот чин?“, Константин 
одговорил: „Имав дедо голем и мошне славен, кој бил близу до царот, 
a бидејќи доброволно ce откажал од славата што му била дадена, ce 
осиромашил и таму ме родил. A јас, барајќи ja старата чест на дедов- 
ците, не успеав да ja здобијам. Јас сум му внук на Адама“16. Дека бра- 
ќата Константин и Методиј потекнувале од богати роднтели и дека тие 
ce викале Лав и Марија (от слновзтоу и когатоу о̂дителк* о̂жчи са, 
отцл Дввл н л\АМ$\ Жл̂ чи) ce вели и во Методиевото проложно 
житие17.

10. Климент Охридски, Свбрани СЂЧИненил, III, стр. 188, 199.
п . Исто, 89, 120, 142, гл. II, бел. 1.
12. Исто, 187, 198.
13. Ljetopis Popa Dukljanina. Izd. Vlad. Mošin. Zagreb 1950, str. 48.
14. Климент Охридски, Свбрани СЂЧиненил, III, стр. 89, 120, 142, гл. II, бел. 28 и 

таму посочената литература. Сп. и С. Бернштеим, Константин—Философ и Мефо- 
диЛ. Москва 1984, стр. 38.

15. A. Теодоров—Балан, Кирил и Методи, II, стр. 34. Сп.: Н. JI. Туницкии, Св. 
Климент, епископ словенскии. Ero жизнб и просветителБнал делтелБност. Сергиев 
Посад 1913, стр. 263 (Приложенил).

16. Климент Охридски, Свбрани СЂЧиненил ,111, стр. 96—97, 128, Сп.: С. Берд- 
штеин, Константин-Философ и 1У1ефодии, стр. 38—39.

17. A. Теодоров—Балан, Кирил к Методи, II, стр. 38,
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Семејството на Лав и Марија ce состоело од „седум деца“ од 
кои најмал бил Константин.18 Тешко е да ce утврди дали „неговиот 
постар брат“ (GiMfl'kHLiiHH жб кго врдттО Методиј19 бил најстар 
од децата, зошто од Похвалното слово на Кирил ce дознава дека тој 
имал повеќе „браќа и сестри“ (крдтшл и сестрм)20. Затоа не е мо- 
жно да ce одреди точната разлика во години меѓу Константин и Методиј. 
кои го прославиле семејството на друнгарот Лав. Врз база на претпо- 
ставки поголем број научници разликата ja протегнале доста долго: 
7—17 години. Притоа своите резултати ги темелеле врз податоците 
од Пространото Кирилово житие, кои говорат дека кога Константин 
умрел во Рим 869 година имал 42 години21. Врз база на тоа 827 година 
ce зема како година на раѓање на Константин. За постариот брат Мето- 
диј, пак, за кого само ce знае дека умрел 885 година22, поради недо- 
стиг на дополнителни податоди cè уште не е утврдено кога точно бил 
роден. Тоа што досега е кажано во врска со годината на неговото pa
raste е неаргументирано pi засновано само на претпоставки. Годината 
на неговото раѓање главно ce поставува во периодот од 810—815 го- 
дина23. Исто така на претпоставки е засновано и искажувањето дека 
крстеното име му било Михаил и дека истото го добил во чест на импе- 
раторот Михаил Рангабе (811—813)24. Поприфатливо е ако така ce викал 
Методиј пред замонашувањето дека го добил тоа име во чест на импера- 
торот Михаил II (820—829) за чиешто владеење татко му стекнал го- 
лема слава, a би можел и да е роден.

Во научната лптература полемика предизвикало и прашањето 
околу народноста на Кирил и Методиј. Притоа познавачите на Кирило- 
методиевската проблематика ce поделиле главно на три групи. Едните 
ги сметале нивните родители за Словени25, другите за Грци26, a третите 
дека по татко ce Грци, a no мајка Словени27.

18. Климент Охридски, Свбрани сЂчиненил, III, стр. 89, 120, 142, гл. II, бел. 4.
19. A. Теодоров-Балан, Кирил и Методи, I, стр. 120.
20. Исто, 110. Сп.: С. Бернштеин, Константин-Философ и Мефодии, стр. 39.
Z1. Климент Охридски, СЂбрани СЂЧиненил, III, стр. 109,141.
22. Исто, 192, 203, 212, гл. XVII, бел. 5.
23. Вид.: С. В. Троицкш!, Св. МефодиМ как славлнскии законодателв. — Бого- 

словские трудв1, Сб. IT, изд. Московскал патриархил, Москва 1961, стр. 100; С. Берн- 
штеин, Константин-Философ и Мефодии, стр. 40.

24. С. В. Троицкии, Св. Мефодиќ. . . ,  стр. 97. 100.
23. Опстојно за тоа, види: М. П. Погодин, В памлтв о Св. Кирилле и Мефодие. — 

Кирилло-МефодиевскиМ сборник, Москва 1865, стр. 96 и сл.; Ф. И УспеискиЛ, На 
памлтв ТБ1Слчелетнеи годовихцинб1 славлнских просветителеи. Одесса 1885, стр. 2—3; 
В. Сл. Киселков, Славлнските просветители Кирил и Методии, стр. 36 и сл.; Е. Геор- 
гиев, Кирил и МетодиИ, основоположници на славлнските литератури. Софил 1956 
стр. 18 и сл.; В. ТБпкова-Заимова, Солунските славлни и произходБТ на Кирил и Ме- 
тодиИ. — Сб. Константин-Кирил Философ. Изд. на БАН, Софил 1969, стр. 64 сл.

26. Вид.: В. Сл. Киселков, Славлнските просветители Кирил и Методии, стр. 
47 сл; Е. Георгиев, Кирил и Методии, стр. 20 сл.: В. ТБПКова-Заи^ова, Солунските 
славлни . . . ,  стр. 63 сл.

27. Вид.: В. Сл. Киселков, Славлнските просветители Кирил и Методии, стр. 
54 сл.: Д. Ангелов, Кирил и Методиќ и византиИската култура и политика. — Сб. 
Хиллда и сто години славлнска писменост 863—1963. Изд. на БАН, Софил 1963, стр.
57, бел» 2.
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Главната гфичина до денес да остане нерешено прашањето околу 
народноста на Солунските браќа е отсуството на посигурни изворни 
податоци. Избегнувањето пак на византиските писатели да говорат 
за мисионерската дејност на Константин и Методиј доста убедливо 
говори дека тие дотекнувале од словенски род. Иако дејствувале како 
византиски мисионери тие целосно го посветиле својот живот во служба 
на словенскиот свет. Со создавањето на словенската азбука, преведу- 
вањето на бројни книги на словенски јазик и воведувањето на словен- 
ска богослужба, Константин и Методиј ce потврдиле како словенски 
дејци, зашто Грците гледале на словенските јазици како на „варварски 
јазици“28. Од друга страна пак високиот положај што го имал друнгарот 
Лав не треба да значи дека тој по потекло бил Грк, зашто во многу- 
кародносната византиска држава голем број лоданици од негрчко по- 
текло дошле до високи положаи. Меѓу таквите биле и голем број лица 
од словенско потекло. На пример, цариградскиот патријарх Никита 
(766-—780) бил од словенско потекло; Словен бил и Дамјан, кој во вре- 
мето на Теофил (829—842) и Михаил III бил удостоен со титулата па- 
трициј и ja извршувал високата дворска служба паракимомен (началник 
на дворските спални); водачот на востанието во МалаАзија 821—823.г 
Тома Словенинот пред тоа бил висок воен функционер; Словенот Андреј 
пак во времето на Василиј I (867—886) бил потстратег на темата Опси- 
кион во Мала Азија итн29. Овие примери јасно говорат дека византиската 
централна власт настојувала како порано така и во Кирило-методиев- 
ската епоха да поставува на високи места (световни и црковни) и лица 
од словенско потекло од кои голем број биле ангажирани во извршува- 
њето на важни воени и днпломатско-мисионерски задачи не само меѓу 
Словените кои биле приклучени во рамките на Византија, туку и оние 
кои живееле во нејзино соседство и во подалечните европски земји. 
Здобивајќи ce со солидни знаења во византиските училишта и усвоју- 
вајќи го византискиот раскошен начин на живеење овие византиски во- 
спитаници биле удостојувани и со високи титули и првилегии и испра- 
ќани да дејствуваат во полза на византиската држава во одделните сло- 
венски средини30.

Но, голем број од таквите словенски дејци, привлечени главно 
од редовите на словенската племенска аристократија, дејствувајќи меѓу 
Словеиите брзо го заборавале грчкото воспитание и својата дејност 
ja свртувале во полза на Словените. Таков бил случајот во IX и X век 
со повеќе словенски кнезови. На пример, од Житието на Григорија 
Декаполит ce дознава, дека на чело на побунетата Склавинија во околи- 
ната на Солун која настојувала кон крајот на 30-те години на IX век да 
ja отстрани наложената византиска власт стоел егзарх (’sÇàpyovToç)

аѕ. Ф. И. Усленскии, На памнтв.. . 5 стр. 2=—3.
29. Вид.: Ив. ДуМчев, Вгпросвт за византиМско-славлнските отношенил и визан- 

тииските опити за свздаване на славлнска азбука през пврвата половина на IX век. — 
Известил на Института за бвлгарска историл, 7, Софил 1957, стр. 252.

30. Ф. УспенскиМ, На памнтв. . ., стр. 2 и сл.
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кој бил од словенско потекло31. Исто така од словенсќо потекло нај- 
веројатно бил и стримонскиот стратег, кој во 904 година избегнал да 
им пружи сестрана помош на солунјаните во борбата со Арабите32.

Византиски воспитаници секако биле и двајцата словенски кне- 
зови (principes) од околината на Солун, кои во 926 година ce кренале 
против наложената врховна власт на Византија33. Затоа во право ce 
познавачите на Кирило-Методиевото дело кои ce изјаснуваат во полза 
на словенското потекло на Солунските браќа. Во таа смисла ce изја- 
снил и големиот византолог Ф. Успенски кога навел, дека „не би можела 
да ce разбере дејноста на Кирил и Методиј ако не ce сметаат дека ce 
no потекло Словени“34. Тоа пак што во главните извори (Панонските 
легенди) не е означено потеклото на Кирил и Методиј не би требало 
да значи дека со тоа ce сакало да ce прикрие нивното евентуално грчко 
потекло, зошто од овие извори јасно може да ce види дека тие припа- 
ѓале во редот на византиските словенски мисионери кои својата дејност 
целосно ja свртиле во полза на словенските народиЗГ).

Во полза на тезата за словенското потекло на Солунските браќа 
убедливо говори и фактот, дека тие прибрале и под свое непосредно 
раководство воспитале и изградиле голем број свои ученици, собрани од 
македонските словенски области во кои тие повеќе годинд дејствувале 
како византиски мисионери. Меѓу таквите биле и Климент и Наум кои 
по враќањето од Велика Моравија со успех го продолжиле словенс- 
кото дело на своите учители во нивната татковина Македонија36. Дека 
браќата Кирил и Методиј сзојата родна земја Македонија ja чувствувале 
како своја татковина, a Македонските Словени за свој род, говорат и 
вестите од Службата на св. Методиј. Од нив ce дознава дека Методиј 
по напуштањето на „словенското кнежевство“ во Македонија бил при- 
нуден да „остави род и татковина, жена и деца“ (Оставивк ^одв и отчбс- 
тво, н д^ги!) и да замине да живее со ,,светите отци44 во
малоазиската планина Олимп37.

Од овие вести, како што ce гледа, може да ce заклучи дека Методиј 
не ja сметал Византија за своја татковина, a Грците за свој род, зошто 
и Мала Азија била дел од византиската држава. Од друга страна пак, 
податокот од Меморандумот на Салзбуршката архиепископија до 
папата Јован VIII во кој Методиј е означен како „некој си Грк“ (quidam 81

81. Вид.: Р. A. Наследова, Македонские славлне конца IX — начала X в. по дан- 
нб1м Иоанна Камениатв1. — Византиискии временик, XI, Москва 1956, стр. 86; С. Ан- 
толјак, Средновековна Македонија, I, Скопје 1985, стр. 195 сл.

32. Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за нацио- 
нална држава, I, Скопје 1981, стр. 71—74. Сп.; P. А. Наследова, Македонские 
славлне.. . ,  стр. 86 и сл.

33. Документи, I, стр. 74 и бел. 314.
34. Ф. И. УспенскиП, На памлтБ. . . , стр. 3.
зг>. М. П. Погодин, В памлтв о Св. Кирилле и Мефодие, стр. 104; В. Сл. Ки- 

селков Славлнските просветители Кирил и Методии, стр. 41. и сл.
36. Вид.: М. П. Погодин, В памнтв . . . ,  стр. 99; H. Л. Туницкии, Св. Климент, 

стр. 113 и сл.
37. A. Теодоров-Балан, Кирил и Методи, II, 67.
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Graecus Methodius nomine) )30 не би требало да значи дека со тоа cè 
сакало да ce нагласи неговото потекло, туку напротив, припадноста 
(поданството) на многународносната византиска држава39.

Исто така нема сигурна подлога и гледиштето дека мајката на 
Кирил и Методиј била Гркинка, зашто единствен изворен податок за 
тоа е веста што му ja соопштил еден од атоските монаси на рускиот 
поклоншс Арсениј Суханов во XVII век40. Погрешно ce сфатени и про- 
коментирани исто така и вестите од Краткото Кирилово житие(,,Успение 
Кирилово“) кои меѓу другото говорат дека Кирил бил ,,по род Бугарини 
(^одот ши Елкраршк)41. Врз база ка овој податок некои од учените 
дури го изедначиле словенското со бугарското потекло на браќата Кирил 
и Методиј41. Таквото гледиште сосема е ловршко, зашто во конкре- 
тниот случај називот „Бугарин“ не означувал народносна припадност, 
туку е продукт на наложениот поданички назив „Бугари“ ло 927 година 
како за македонскиот така и за другите балкански народи, кои биле 
завладеани од бугарските владетели Пресијан, Борис и Симеон и офи- 
цијално признати од Византија за бугарски поданици42.

Прашањето околу народноста на браќата Кирил и Методиј иако 
и денес останува во науката отворено, сепак гледиштето околу нивното 
словенско потекло, во прилог на кое уште во 1865 година со доста ар- 
гументи ce застапувал големиот познавач на Кирило-методиевската 
проблематика М. Погодин43, останува како најприфатливо. Во таа 
смисла доста аргументирано е и искажувањето на В. Киселков, дека 
„солунските браќа Кирил и Методиј не биле никакви Грци, туку чисто- 
крвни македонски Словени“, бидејќи тие „секогаш го носеле во своите 
гради словенскиот дух на својот татко и на своите сонародници од сло- 
венска Македонија“44.

2 .
Богатите и угледни родители на Константин и Методиј им ово- 

зможиле на своите деца уште од мали години да стекнат висока нао- 
бразба и да отворат пат за искачување висотсо во византиската државна 
хиерархија.

зѕ. Латински извори за бвлгарската историн, II, стр. 134.
39. Вид.: В. Сл. Киселков, Славлнските просветители Кирил и Методии, стр. 

47 и сл.; Е. Георгиев, Кирил и Методии:, стр. 21; В. ТЂПкова-Заимова, Солунските 
славжи и произходвт на Кирил и Методиќ, стр. 68, бел. 6.

40. Б. Ст. Ангелов, Из старата бвлгарска, руска и срЂбска литература, II, стр.
25. Сп.: В. Сл. Киселков, Славлнските просветители Кирил и Методии, стр. 55; 
Д. Петканова-Тотева, Кирил и Методии в илкои легендарни книжовни паметници. — 
Сб. Константин-Кирил Философ. Изд. на БАН, Софил 1969, стр. 79.

41. A. Теодоров-Балан, Кирил и Методи, II, стр. 115. Вид.: Е. Герргиев, Кирил 
и Методии, стр. 21; В. Тгпкова-Заимова, Солунските славлни.. . ,  стр. 68.

43. Вид.: М. П. Погодин, В памлтв.. . ,  стр. 104; С. Антолјак, Средновековна 
Македонија, I, стр. 306, бел. 43; Б. Панов, Средновековна Македонија, III, Скопје 
1985, стр. 25 и сл.

43. М. П. Погодин, В памлтБ . . . ,  стр. 96 и сл.
Сл. Киеелков, Славлнските проеветители Кирил и МетодиМ, стр, 83.
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Методиј, чиешто крстено име најверојатно било Михаил4̂  каќо 
ћостар син на друнгарот Лав, согласно византиските обичаи, требало да 
го следи животниот пат на сзојот татко46. Неговиот влијателен татко 
му овозможил да ce школува во солунските училишта кои ги посетувале 
децата од побогатите семејства и кои главно ce подготвувале за извр- 
шување на воено-административни должности. Во тие општообразовни 
училишта децата можеле да стекнат олшти и позадлабочени знаења од 
областа на аритметиката, геометријата, астрономијата, музиката, јази- 
ICOT, историјата, реториката, филозофијата, теологијата и други дис- 
циплини. По завршувањето на општообразовното училиште, на Ме- 
тодиј му било озозможено да ги посетува и солунсхите училишта каде 
слушателите главно ce здоблвале со воени знаења и ce подготвувале за 
стекнување високи светскл кариери47. Методиј уште во своите детски 
години почнал да ce истакнува во стекнувањето на воените вештини, 
што во голема мерка ce должело и на неговиот телесен изглед, „него- 
вата биегрина“ и „мудроста“. Затоа уште ,,од детинството“ Методиј 
бил сакан и фален од „учените луѓе“48'. Овие вести од Методиевото 
панонско житие ce потврдуваат и од Пофалното слово на Кирил и Мето- 
диј: . .Методиј од млади години започна да прима световни почести.
Со мудроста тој беше како благомирисен цвет во цутење и беше сакан 
од сите владетели“49.

Од мошне скудните изворни податоци за детските и ученички 
години на Методиј, не е можно да ce утврди времето кога тој го завршил 
своето школување во Солун и дали посетувал училишта во византиската 
престолнина. Исто така раслоложливите изворни податоци не овозмо- 
жуваат да ce дознае какви cè должности Методиј обавувал до неговото 
поставување од византиската централна власт за управител на „сло- 
венско кнежевство“.

Младиот Методиј следејќи го животниот пат на својот татко 
на почетокот најверојатно исполнувал воени должности во рамките на 
Солунската тема, каде што cè до својата смрт 841 година ja извршувал 
друнгарската должност и татко му Лав50. Своето школување Методиј 
најверојатно го завршил во времето на имлераторот Теофил, кога како 
добар воин ce истакнал и на военото поле. Во прилог на тоа говорат 
и вестите од Пофалното слово на Кирил и Методиј, дека тој уште ,,од 
млади години“ бил 5?сакан од сите владетели“, дека важел за добар 
говорник и дека „во службата на сите им бкл мил и во војната ce про-

4б. Во прилог на тоа говорат и податоците од т.н. „Вистинска повест за Кирил 
и Методиј“ ; . .оу Оли/ип ,̂ кудé /Ионахолгк подт! прЕИЖЕНОвашЕлп«, ЛТебодТа [вмФсти’ 
/Ш\аила, п̂ ЕђашнЕггк свогw њшна]“ (Н. Л. Туницкии, Св. Климент.. . ,  стр,264, при- 
ложенил).

46. С. В. Троицкии, Св. Мефодии как славлнскии законодателв, стр. 97.
47. В. Сл. Киселков, Славлнските просветители Кирил и Методии, стр. 85—86.
48. Климент Охридски, Свбрани свчиненил, TIT, стр. 187, 198.
49. А. Теодоров—Балан, Кирил и Методи, Т, стр. 120.
50. С. В. Троицтши, Св. Мефоди!! как славанскии законодателв, стрѕ 97.
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јавувал како криласт, како Самсон и како Ѓедеон и ce покажувал стра- 
шен како Исус НавгивГ51. Славата што ja стекнал Методиј со таквите 
свои воени подвизи брзо ce пренела низ целата Солунска област, a и 
во царскиот двор во Цариград52. Во таа смисла говорат и податоците 
од т.н. Вистинска повест за Кирил и Методиј, дека Методиј по завршу- 
вањето на школувањето и доаѓањето ,,до машка возраст, постанал 
војник, и бидејќи бил мажествен и во cè достоен, станал познат во цар- 
скиот двор“53.

Секако воените подвизи на Методиј му обезбедиле голема слава 
уште пред да наполни дваесет годишна возраст, за што византискиот 
император „кога бил на 20 години го поставил за кнез на Словените“54, 
т.е. доделувајќи му „војводски чин“55 56 го испратил да управува „сло- 
венско кнежевство“50. Со тоа животните врвици на Методиј тргнале по 
нови нагорни патшдта и му обезбедрше нови признанија и слава ширум 
целиот словенски свет.

За разлика од својот „постар брат“ Методиј, кој cè до својата 
триесетгодишна возраст (до замонашувањето)57 оддано и’ служел на 
византиската држава при извршувањето на доверените високи световни 
должности, Константин уште од детски и ученички години својот жи- 
вотен пат го насочил кон совладувањето на научните дисциплини кои 
лодоцна му овозможиле да ce нареди до најучените луѓе на својата епо- 
ха: да постане професор на Цариградскиот универзитет (Магнаурската 
школа), „заслужено“ да биде „наречен филозоф“58 да ja создаде со 
помошта на Методиј словенската азбука59 и со тоа да изврши епохален 
пресврт врз културниот развиток на сиот словенски свет, да постане 
„учител на сите земји“ и стекне слава на „ hob апостол“60.

Како најмало, „седмо дете“ по ред на семејството на Лав и Марија, 
Константин бил удостоен со привилегијата: да ce школува во солунските 
училишта во кои учеле само „синовите на богатите“. Но за разлика од 
повеќето од нив, кои имале „обичај да ce забавуваат со лов“ и слично, 
младиот Константин делосно ce оддал на учењето и затоа, како што 
вели неговиот житиеписец, напредувал „подобро од сите ученици, така

51. А. Теодоров—Балан, Кирил и Методи, I, стр. 120.
52. Климент Охридски, Свбрани свчиненил, III, стр. 187, 198.
б3. Н* Л. Туницкии, Св. Климент. . . ,  стр. 263—264, приложенил,.
54. A. Теодоров-Балан, Кирил и Методи, II, стр. 38.
55. A. Теодоров-Балан, Кирил и Методи, I, стр. 120.
56. Климент Охридски, СЂбрани свчиненил, III, стр. 187, 198: „ .. .дондеже

[ОувФд̂ ВТ!] ЕМСТрОСТВ КГО КНАЖЕННК К/ИОу даств дв^жати СЛОвФнКСКО̂— ÇE4E ЖЕ d3Tv, гако 
прозкр/ft, KdKO И \0TVM1IE ОуЧНТЕЛА CdOB'feNKdHv nOrhddTH И d̂ HEnnd, да БМ проучил-
TvCA BBCfedTh ОБТ̂ЧЛЕЛГК СЛФвФЖчСКТЛИЛГК И ОБТЛКЛТ* ra /HddOy“ .

57. Дваесетгодишниот словенски управител Методиј на чело на кнежевството 
стоел 10 години (прЕвмвт* Tddto ï diîTiv), a што говори дека кога заминал на планината 
Олимп и ce замонашил веќе имал 30 години (A. Теодоров-Балан. Кирил и Мето- 
ди, II, стр. 38. Сп. и : Н. JI. Туницкии, Св. Климент.. . ,  стр. 264, приложенил; Г. 
Тра&чев, Манастирите в Македонил, Софил 1933, стр. 172.

68. В. Велчев, От Константин Философ до Паисии Хилендарски. Софил 1979, 
стр. 8.

69. Документи, I, стр. 32—65 и таму посочената литература.
60. A. Теодоров-Балан, Кирил и Методи, I, стр. 109.
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што сите му ce чудеа на сфаќањето и на големиот успех во вештините“61. 
И самиот Константин во една прршика, кога ce наоѓал на школување 
во Цариград, му изјавил на логотетот Теоктист: „за мене нема ништо 
поголемо од науката, преку која ќе ce здобијам со мудрост и ќе ja по- 
барам прародителската чест и богатство“62.

Младиот Константин уште на седумгодишна возраст бил пленет 
од тајните на „филозофското учење“. Уште тогаш, како што пренесува 
неговиот житиеписец, прекрасната девица Софија (Премудроста) му 
станала животна сопатничка: „Кога беше детето на седум години, сони 
сон, па им го раскажа на татка си и на мајка си и им рече: ,Стратегот 
ги собра сите девојки од нашиот град, и ми рече: Одбери една од 
нив која сакаш за сопруга и шшошничка спрема тебе. A јас ги погле- 
днав сите и откако ги разгледав, догледав една, најубава од сите, со 
светло лице, богато украсена со златни монистра ч бисери и со секаков 
накит; името и’ беше Софија, т.е. Премудрост. Ja одбрав неа“63.

Колку и да ce легендарни овие известувања од житиеписецот, 
сепак одат во прилог на изворните податоциг кои исто така говорат, 
дека филозофското учење му станало ,,неисцрпна ризница“64, т.е. дека 
„филозофската наука“ и воопшто премудроста му станале ,,животна 
другарка“65.

Константин уште од ученичките години тргнал „по друг пат“ 
од тој на своите соученици. Житиеписецот пренесува дека тој „се за- 
фати со наука, седејќи дома и учејќи ги напамет книгите на свети Гри- 
гориј Богослов“66. Григориј Богослов (Назианзин) бил познат византиски 
писател и филозоф од IV век чии вештини во паганската и христијанска 
филозофија сиот тогашен учен свет ги користел, и чии трудови биле 
во центарот на вниманието и по неговата смрт67. Од овој голем мисли- 
тел и познавач на античната филозофија, младиот Константин читајќи 
го страсно толку многу научил и ce воодушевил, што решил да го избере 
за негов „просветител и учител“. Во негова чест Константин уште како 
ученик во Солун напишал пофала, која скратено во словенски превод68 
ja пренел и житиеписедот на неговото Панонско житие: „0  Григориј, 
човек гго телото и ангел по духот! Бидејќи си по телото човек, ce јавуваш 
како ангел; a твојата уста, како еден од серафимите, го прославува Бога 
и ja просветува сета вселена со толкувањето на вистинската вера. Затоа и

61. Климент Охридски, Сгбрани СЂЧиненил, 1И, стр. 89—90, 120—121; Климент 
Охридски, Житија, слова, поуки, стр. 36—37.

62. Климент Охридски, Свбрани СЂчиненил, III, стр. 91, 122.
63. Исто, 89—90, 121.
64 A. Теодоров-Балан, Кирил и Методи, I, стр. 120.
63. Климент Охридски, Свбрани СЂчиненил, III, стр. 91, 122. Сп. и В. Велчев 

От Константин Философ . . . ,  стр. 23 и сл.
С6. Климент Охридски, Свбрани свчиненлл, III, стр. 90, 121.
в7. Fr. Rački, Viek i djelovanje Sv. Cyrilla i Methoda, IT. Zagreb 1859, str. 87; 

B. Велчев, От Константин Философ.. . ,  стр. 24.
68. В. Велчев, От Константин Философ. . . , стр. 24 : С. Б. БернштеЈш, Констан- 

тин-Философ и Мефодии, стр. 42.



мене, што клечам пред тебе со љубов и со вера, прими ме и биди ми 
просзѕтител и учител“69.

Подоцна Константин напишал и друго дело во кое му изразил 
гтризнателност на неговиот учител — „богословот Григориј Назиански“70. 
Освен од овој голем мислител, Константин уште од учѕничките години 
сестрано ce напојувал и од другите познати богослови, какви што биле 
Атанасиј Александријски, Јован Златоуст, Ефрем Сирин, Јован Дамаскин, 
Теодор Студит и др. Само така може да ce даде одговор на прашањето: 
кому тој, Методиј и другите учени на својата епоха му должеле за здо- 
биениот сестран и длабок религиозен поглед на свет71. Дека во Кирило- 
методиевската епоха Григориј Назиански бил читан писател и мислител, 
говори и зачуваниот ракопис во Париската библиотека, кој изобилува со 
убави минијату и, a кој бил напишан по порачка на императорот Василиј 
I (867—886)72.

Уште во родниот град Солун, Константин добро совладал по- 
веќе јазици. Во Пофалното слово на Кирил и Методиј ce истакнува дека 
„нему му беше дадена духовна дарба, како на апостол, да зборува на 
разни јазици“73. Покрај грчкиот јазик, кој како официјален државен 
јазик добро го изучил во солунските училишта, Константин уште како 
дете го совладал и еврејскиот јазик од уличните другари-Еврејчиња. 
Во овој период покрај големиот број Словени и Грци во Солун живееле 
и поприличен број еврејски семејства74. Сето тоа му овозможило уште од 
млади години длабоко да навлезе во тајните на повеќе науки75. Затоа 
за Константин, кој за разлика од неговиот постар брат Методиј „со 
ум и со добродетели високо леташе како орел со духовните крилја“ 
како што ce нагласува во Пофалното слово на Кирил и Методиј76 *, со- 
лунската учена средина уште додека бил „момче“ станала сиромашна 
за стекнување на пошироки знаења и водење дискусии и полемики. Во 
прилог на тоа говорат и вестите од неговото Панонско житие: „Кога 
навлезе во многу беседи и голема мудрост, a не можеше да ja сфати 
нивната длабока смисла, западна во голема тага<477. Затоа Константин 
ce воодушевил кога во Солун пристигнал некој си „туѓинец, кој добро 
знаеше граматика44, за што со нагласеност истакнал неговиот житие-

69. Климент Охридски, СБбрани сЂЧиненил, III, стр. 90, 121: Климент Охридски, 
Житија, слова, поуки, стр. 37—38.

70. К). Трифонов, Свчинението на Константин Философа (св. Кирила) „Напи- 
сание о правеи вере4‘. — Сп. на БАН, Историко-филолошчен клон, кн LII, Софил, 
1935, стр. 11,14. Сп. : В. Велчев, От Константин Философ.. . ,  стр. 24; С. Б. Бернштеин 
Константин-Философ и Мефодии, стр. 42.

n . Е. Георгиев, Кирил и Методии, Истината за свздателите на бвлгарската и 
славлнска писменост. Софил 1969, стр. 102: В. Велчев, От Константин Философ.. . ,  
стр. 24 и сл.

7а. П. Динеков, Личноста на Константин-Кирил Философ. — Сб. Константин- 
Кирил Философ. Из. на БАН, Софил 1969, стр. 20—21.

73. A. Теодоров-Балан, Кирил и Методи, I, стр. 120.
74. В. Сл. Киселков, Славлнските просветители Кирил и Методии, стр. 106.
75. Н. Л. Туницкии, Св. Климент.. . ,  стр. 264, приложенил.
76. A. Теодоров-Балан. Кирил и Методи, I, стр. 120.
7?. Климент Охридски, Свбрани СЂчиненил, III, стр. 90, 121.
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писец. Иако овој непознат учен младиот Константин со паѓање „пред 
нозе“ го замолил да го научи „на граматичка вештина“, нудејќи му 
дури и дел од куќата на татко му што нему му припаѓал, тој го одбил 
зашто „беше ja закопал својата дарба“, заклучува неговиот житие писец78.

Последните ученички години за Константин во Солун биле испол" 
нети со голема тага и поради смртта на татко му Лав во 841 година. Се- 
пак роднините и пријателите на семејството на Лав и. Марија не дсг 
пуштиле 14-годишниот Константин да не го продолжи своето школува- 
ње79. За натамошното сестрано изградување на талентираниот Кон- 
стантин доста ce ангажирал Лав Математичар, еден од најучените луѓе 
на Византија во овој период. Поставен на чело на Солунската митро- 
полија околу 840 година од цариградскиот патријарх Јован VII Граматик 
(833—843), со кој бил во роднински врски80, во Солун Лав Математичар 
ги лродолжил своите сестрани истражувања посебно на полето на астро- 
логијата, со што предизвикал голем интерес и почит кај голем број 
солунчани81.

Инаку Лав, уште дред доаѓањето во Солун располагал со своја 
приватна школа во која предимно ce изучувале светските науки, a no
ce бно математичките дисдиплини82. Од овој учен михрополит, кој останал 
на служба во Солун до неговото сменување 843 година, младиот Кон- 
стантин можел многу нешта да научл. Тој сигурно спаѓал во редот на 
оние Константинови „добродетели“ коипо смрттана татко му му овоз- 
можиле да го продолжи своето школување во Цариград. Инаку, Лав Ма- 
тематичар уште пред да постане солунски митрополит бил поставен (по 
предлог од еден негов ученик) од императорот Теофил за професор во 
познатата цариградска Магнаурска школа, чиишто слушател станал 
и Константин. По укинувањето на иконоборското движење 843 година, 
Лав Мате1матичар поради неговата иконоборска ориентација бил сменет 
од митрополитската должност и одново поставен за професор во Магна- 
урската школа. По нејзината реорганизација од кесарот Варда во 863 
година, Лав покрај лрофесор по филозофија станал и ректор на оваа 
високошколска институција83. Од неговите познати ученици и помошници 
кои добиле сестрани знаења додека предавал во Магнаурската школа 
ce Теодор, специјалист по геометрија, Теодигеј — по астрономија,, 
Комитас — no граматика, a веројатно и учените Сергиј и Фотиј84.

78. Исто, 90, 121.
79. Вид.: Ив. Малв1шевскиМ, ЛогофетЂ Фсоктистђ, покровителЂ Константина 

Философа. — ТрудБ1 КиевскоЈѓ духовнои академии. Фералв, 2, Киев, 1887, стр. 265— 
297. Fr. Rački, Viek i djelovanje Sv. Cyrilla i Methoda, II, str. 87; J. Stanislav, Slovenski 
apostoli Cyril a Method a ich činnosf vo Vel’komoravskej riši. Bratislava 1945, str. 9.

80. E. 3 . Липшиц, Очерки истории византииского обшества и културБ1 (VIII- 
первад половина IX века). Москва—Ленинград 1961, стр. 345—348.

81. Исто, стр. 349.
82. В. Величев, От Константин Философ. . . ,  стр. 20—2 1.
83. Е. 3 . Липшиц, Очерки. . . .  , стр. 354: В. Ведчев, От Константин Философ, . . 

стр. 20—21.
84t Ef 3 , Дишциц, Очерки. . . ,  стр. 354,
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За заминувањето на Константин на школување во Цариград 842 
година, на своја 15-годшнна возраст85, најмногу ce зазел логотетот 
Теоктист, кој за време владеењето на малолетниот император Михаил III 
иако постоело регенство кое го сочинувале царицата — мајка Теодора 
и најстарата сестра Текела, a и неколку други советници, фактички 
тој ja водел државната политика86. Врз логотетот Теоктист, кој бил 
многу близок и љубимец на царицата Теодора87, за да го повика Кон- 
стантина во Цариград, влијаеле и неговите дамнешни врски со друнга- 
рот Лав88. Исто така има основа и претпоставката, дека Константино- 
вото доаѓање во Цариград ce должело и на препораката на Лав Мате- 
матичар (Филозоф), кој по повторното добивање на професорската 
катедра во реформираниот Цариградски универзитет, станал и офи- 
цчјално негов професор89. .

Најголема улога да биде повикан Константин во Цариград 
за да го продолжи: своето школување и да ce движи во кругот на члено- 
вчте на царските и највисоки.те аристократски семејства, секако одиграла 
неговата „духовна дарба“ за учење, како и големите знаења што ги 
стекнал уште додека живеел во својата родна куќа во Солун90. Во таа 
смисла говори и неговиот житиеписец, кога истакнува дека логотетот 
Теоктист, „царскиот управител44, откако „беше дочул'4 дека младиот 
Константин поседува „бистригна и прилежност во учењето, што беа 
здружени во нег<У\ го поканил да дојде во Цариград ,,за да ce учи заедно 
со царот“ (0  вш его и /иоуд̂ шсти и прииежиФлш оучЕИш, гжг
E' k  ^ЛСТВО^бНО ВЖ НКЛ1В, СЛК1ШЛBk Ц^бВк СТ^ОИТЕЛк^ IIЖ£ ИЛ^ИЦЛСТ CÎ ло- 
TW0E, ПОСЛЛ зл Н К РО, ДЛ CE БИ CTv ЦрЕЛ1к о у ч З Л к ) 91.

Kora Константин пристигнал во Цариград во втората половина 
на 842 година тој веќе имал околу 15 години, a малолетниот император 
Михаил III само 3 години92. Некои од учените ce сомневаат во соопште- 
нието на Константиновиот житиеписец, дека тој учел заедно со Михаил 
III, изјаснувајќи ce притоа дека настанатата грешка на житиеписецот 
ce должела на тоа што двајцата ce школувале не едновремено во Магна- 
урската школа93 или пак дека Константин ce школувал со синот на сестра- 
та на Михаил III. Но и ова соопштение е доста сомнително зашто 
сестрата на Михаил III била бездетна94. Сепак најубедливо останува

85. Ив. МалБгшевскии, ЛогофетЂ ФеоктистЂ, стр. 293.
86. Г. Острогорски, Историја Византије. Београд 1969, стр. 219—220; Историа 

Византии, 1, Москва 1967, стр. 78.
87. Fr. Rački, Yiek i djelovanje Sv. Cyrilla i Methoda, II, str. 88.
88. Ив. МалБ1шевскии, ЛогофетЂ ФеоктистЂ, стр. 293.
89. Е. 3 . Липшиц, Очерки. . . , стр. 355; Е. Георгиев, Кирил и Методии, осново- 

положници на славлнските литератури, стр. 22; С. Б. Бернштеин, Константин—Фило- 
соф и Мефодии, стр. 43.

90. Fr, Rački, Viek i djelovanje Sv. Cyrilla i Methoda, IT, str. 87—88.
ftl. Климент Охридски, СЂбрани СЂЧинении, III, стр. 90, 121—122.
9ž. Ив. МалБпдевскии, Свлтие Кирилл и Мефодии первоучители славчнские. 

Киев 1886, стр. 14—16.
93. В. Сл. Киселков, Славчнските проеветители Кирил и Методии, стр. 107,
м. С. Б. Бернштеин, Константин — Философ и Мефодии:, стр. 43—44,
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гледиштето, дека Константин бил повикан да ce школува во Магна- 
урската дворска школа за со својот талент за стекнување нови знаења 
да влијае врз малолетниот император, дејствувајќи му и како негов 
воспитувач95.

Реорганизираниот Цариградски универзитет во кој по привиле- 
гија ce школувал Константин, бил сместен во Магнаурската палата 
на Големиот царски дворец. Неговлот углед особено ce зголемил кога 
863 година кесарот Варда на негово чело го поставил познатиот учен 
ЈТав Математичар. По извршената реформа позначајни места им биле 
дадени на светските науки: аритметиката, геометријата, астрономија- 
та, музиката итн96. Слушателите-студенти на оваа дворска високо- 
школска институција исто така добивале солидни знаења и од областа 
на граматиката, реториката, филозофијата и „науката на сите науки“ — 
богословието97.

Додека Константин ce школувал во Цариград имал можност да 
ce напојува од знаењата на повеќе познати учени, меѓу кои посебно 
доминантни фигури биле ЈТав Математичар (Филозоф) и Фотиј, кој 
лотекнувал од редовите на патрициската аристократија и кој подоцна 
станал цариградски патријарх. Покрај тоа што во рамките на Магна- 
урската виша школа предавал повеќе дисциплини (дијалектика, мате- 
матика, богословие), тој во својот дом создал и филозофски кружок 
на кој учениците ги запознавал со своите погледи по многу прашања98.

Од Панонското житие ce дознава, дека Константин само што 
пристигнал во Цариград му биле дадени „учители да го учат44. Царскиот 
двор секако целел Константин што повеќе да ce наоружа со знаења како 
би можел поуспешно да го воспитува малолетниот император Михаил 
III99 *. Неговиот житиеписец исто така со нагласеност истакнува, дека 
Константин ,,откако ja изучи граматиката за три месеци? ce зафати и 
со други науки: ги изучи Хомера и геометријата, a кај Лава и кај Фотија 
дијалектиката и сите филозофски науки, освен тоа и реторика и аритме- 
тика, астрономија и музика, како и сите други елински вештини. Така 
овладеа со сите нив, како да учел само една. Брзината ce здружи со 
прилежноста, едната и’ претходеше на другата, и така ce постигнува 
знаење и умеење44 100.

На тој начин Константин за кратко време го постигнал во сво* 
јот развој тоа што не му било можно да го совлада во сиромашната 
солунска учена средина. Стекнатите сестрани знаења од повеќе дисци- 
плини не ce Јолжеле само на неговата „духовна дарба4С, туку и на негова-

95. Ив. Малмшевскии, Свлтие Кирилл и Мефодии, стр. 14.
96. Е. 3 . Липшиц, Очерки. . . ,  стр. 354; Историл Византии, 2, Москва 1967, етр. 

355; В. Велчев, От Константин Философ. . . ,  етр. 20.
97. Е. Георгиев, Кирил и Методииѓ, основоположниди на славннските литера- 

тури, стр. 23.
П8. В. Велчев, От Константин Философ. . . ,  стр. 21—22.
" . Климент Охридски, Ст»брани СЂЧиненил, ТТТ,стр. 91, 122. Сп. и Ив. МалБ1- 

шавскиќ, Свнтие Кирилл и Мефодии, стр. 16.
10°. Климент Охридски, СЂбрани свчиненил, III, стр. 91, 122; Климент Охрид- 

ски, Житија, слова, поуки, стр. 39. Сп. и Е, 3 . Лишциц, Очерки, . , ,стр, 355.
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та изразита трудољубивост. Додека ce школувал во Цариград, истакнува 
неговиот житиеписец, тој ,,беседеше со оние со кои беше пополезно, 
ги одбегнуваше тие што имаа склоност на зло“101. Таква работна дис- 
циплина го красела Константина уште во детските години. Покрај тоа 
што ги слушал предавањата во Магнаурската школа тој станал член 
и на Фотиевиот филозофски' кружок, кој ce одржувал во неговиот дом. 
Само така може да ce објасли како младиот Константин за кратко време 
можел длабохо да навлезе вз тајните на филозофијата и ,,зрачејќи им 
на сите со филозофсхото учеље, стана неисцрлна ризница“102.

За брзото совладување нд граматиката и другите дисциплини 
на Константина му помогнала и поседуваната „духовна дарба, како 
на апостол, да зборува на разни јазици^ (вгк во ff/иоу дднж ддрж доу- 
ХОзвнжж газжиш глдголд?» гако ii дпос/одоу)103. Од неговото Про- 
ложно житие сз дознава дека тој за кратко време научил четири јазици: 
грчки, латидски, сиријсхи и езрејски (и чѕтер/ии гаамкд философич ндоучи 
са: и кл:жхск'д1, и риласкл, су̂ с̂ки, жадовжски)104 *.

Знаењето на повеќе јазици било одлучувачко Константин да ja 
добие катедрата по филозофија во Магнаурската школа и да предава 
„на домапши и туѓинци“405. Со некои јазици Константин ce запознал и 
навлегол во нивните тајни за време на извршувањето на државните 
мисии106. Дека Константин владеел добро повеќе јазици и самиот изја- 
вил за време на гтолемичката расправа со тријазичниците во Венеција: 
,,Му благодарам на мојот Бог, подобро од сите вас ги познавам јази- 
ците“107.

За време на школувањето во Цариград Константин гтосебно ce 
нафрлил во совладувањето на тајните на филозофсхата наука. Тогаш 
филозофијата опфаќала повеќе дисциплини и ce делела на надворешна 
и внатрешна. Првата ги опфаќала светсхите науки, a посебно грчката 
филозофија, a втората христијанската богослужба. Длабокото навле- 
гување во тајните на светските науки: Константин секако го должел 
на својот учител Лав Математичар (Филозоф), a доброто познавање на 
христијанската богослужба на филозофот Фотиј, со кого воспоставил 
исто така блиски односи108.

101. Климент Охридски, СЂбрани СЂЧиненил, III, стр. 91, 122.
10ä. A. Теодоров—Балан, Кирил и Методи, I, стр. 120. Сп. и П. Динеков, Лично- 

ста на Константин-Кирил Философ, стр. 20.
ш . Исто. стр. 120.
104. A. Теодоров-Балан, Кирил и Методи, II, стр. 35.
10б. Климент Охридски, Сворани СЂЧИненил, III, стр. 92, 123.
106. Исто, стр. 95, 126. Сп. и Е. Георгиев, Кирил и Методии. Истината. . . , стр.

107.
107. Климент Охридски, Свбрани свчиненил, III, стр. 107, 139. Сп.: Е. Георгиев, 

Кирил и Методии. Истината. . . ,  стр. 107.
108. Ив. МалБИпевскии, Свлтие Кирил и Мефодии, стр. 16; Елпидинскии, 

Кирилл и МефодиИ, просветители славлн. Летрозаводск 1885, стр. 3.
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Логотетот Теоктист, Константиновиот „добродетел“, бил оду- 
шевен од брзото напредување на младиот Константин, a посебно од 
широките и задлабочени знаења што ги лоседувал од областа на фило- 
зофските науки. Тоа можел и лично да го согледа, зашто на Константин 
му дал голема „власт над својата куќа'\ дозволувајќи му истовремено 
„слободно да може да оди во царската палата“. На тој начин Теоктист 
можел да биде почесто во нелосреден контакт со Константина, диску- 
тирајќи притоа со него по многу филозофски прашања. Константино- 
виот житиеписец наведува, дека тој на Теоктиста во разговорите со 
него успеал да „му ja протолкува филозофската наука“, заради што 
сите го засакале, a и самиот тој му укажувал „секаква чест : „Еднаш 
му рече: „Твојата убавина и мудрост повеќе од cè ме тераат да те са- 
кам. Имам убава и богата приќерка, благородна и од висок род, a јас 
сум и’ кум. Ако сакаш, да ти ja дадам за животна другарка. A бидејќи 
имаш добиено од дарот голема чест и кнежевство, чекај уште повеќе: 
иабргу и стратег ќе станеш“. Меѓутоа, таквата примамлива понуда 
Константин ja одбил, со изговорот дека иему учењето му „е над cè'*109,

Големиот државник Теоктист, во договор со царицата Теодора, 
решиле да не го испуштат од нивната срздина талентираниот „млад 
филозоф“, зашто тој, како што ce изразил Теофилакт Охридста во Кли- 
ментовото житие. бил 5,голем во јазичката филозофија, a уште поголем 
во христијанската“110.

По завршувањето на своите студии на Цариградскиот универзи- 
тет 847 година, Константин со сила бил задржан на служба во Цари- 
град. Тој откако бил ,,потстрижен“ исездобил со духовен чин (Фдадн/Ик 
N4 попок’ство) бил назначен за библиотекар на патријархот во црквата 
Св. Софија во Цариград111. Должноста библиотекар (вивлог1тикА^ћ) 
no ce изгледа била идентична со онаа на хартофилаксот (уартофоАос̂ ), 
кој всушност го означувал патријаршискиот секретар112. Како библио- 
текар на Цариградската патријаршија, Константин бил задолжен да ce 
грижи освен за книгите уште и за архивата. Библиотекарско-секре- 
тарската должност не му лежела на младиот филозоф Константин. 
По cè изгледатој го искористил доаѓањето на Игнатиј (847—858) на чело 
на Патријаршијата во јуни 847 година за да ce повлече од библиотекар- 
ската должност113. Во врска со тоа неговиот житиеписец истакнува;

109, Климент Охридски, Свбрани сблинснии, III, стр. 91, 122; Климент Охрид- 
ски, Жи1ија, слова, поуки, етр. 39.

110. Ал. Милез, Грацклтѕ житил на Клчмент Охрадски. Софил 1966, стр. 78—79.
1П. Климент Охридски, Свбрани свчиненил, III, стр. 91. 122.
312, Исто, 91, 122, 145, бел. 11 и таму посочеиата литература.
из. Вид.: Fr. Rački, Viele i djelovanje Sv. Cyrilla i Methoda, II, str. 90—91; Fr. 

Dvornik, Les legendes de Constantin et de Methode vues de Byzance. Prague 1933, p. 
49 и сл.; Л>. Јурковић, Прва дипломатска мисија Константина Филозофа-Ћирила 
просветитеља Словена. — Зборник за друштвене науке, Матица Српска, 13—14. 
Нови Сад 1956, стр. 31; Е. Георгиев, Кирил и Методии, основоположници. . . ,  стр. 
38. и сл.
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„А тој, откако остана на таа должност мошне кусо време, ce оддалечи 
кон ТеснотоМоре и тајно ce сокри во еден манастир. Го бараа шест 
месеци и одвај го најдоа“114.

Бидејќи Византискиот царски двор не успеал да го присили 
Константина „да ce врати“ на должноста библиотекар, архивар и сек- 
ретар на Цариградската патријаршија, му понудил нова служба: про- 
фесор по филозофија на Цариградскиот универзитет, што тој ja прифа- 
тил. Во врска со тоа неговиот житиеписец пишува: „Бидејќи не можеа 
да го присилат да ce врати на таа должност, го наговорија да прими 
предавачка катедра и да предава филозофија на домашни и туѓинци, 
со соодветниот службен чин и за плата“115.

Својата универзитетска кариера Константин ja започнал уште 
истата 847 година. Со задоволство ja прифатил професорската служба, 
зашто своите сестрани знаења можел да ги пренесува на своите ученици- 
студенти, a истовремено поблиску да ce наоѓа и општи со своите учители 
Лав Математичар (Филозоф) и Фотиј. Покрај тоа, Константин како 
професор многу не зависел од моментната политика на централната 
власт, иако неговата професија му налагала повремено да учествува во 
разрешувањето на спорните прашања што ce однесувале на заштитата 
на византиската култура, христијанската вера итн116. За кратко време 
додека стоел на чело на катедрата по филозофија Константин стекнал 
голема популарност кај своите студенти, кои потекнувале од повеќе 
земји на Европа и Азија. Во овој временски период нему секако му бил 
прилепен и епитетот „филозоф“ и станал познат како Константин 
Филозоф117. Најверојатно тогаш и официјално му била призната титу- 
лата филозоф, за што во извесна смисла говори и неговиот службен
ЧИН (ГК СЛОуЖКОК» И ПО/ИОЦЈЈК). И СЈб n^i£Tk)118.

114. Климент Охридски, Свбрани СЂчиненин, III, стр. 91,123. Според Фр. Рачки, 
„Тесното Mope“ е буквален превод од S tevov и тој назив ce однесува на Златниот 
рог (Fr. Rački, Yiek и djelovanje Sv. Cyrilla, str. 90 i bel. 6). Дворник пак смета дека 
Константин Филозоф ce засолнил во манастирот KXelSlov, кој ce наоѓал на 
европскиот дел од Босфорот, во кој no ce изгледа ce наоѓал и бившиот иконоборски 
патријарх Јован V II Граматик со кој тој и полемизирал (Fr. Dvornik, Les legendes, p. 
68 и сл.).

115. Климент Охридски, Свбрани СЂЧИненил, III, стр. 91—92, 123.
П6. Л>. Јурковић, Прва дипломатска мисија Константина Филозофа. . . , стр. 31.
117. Во Италијанската легенда ce нагласува дека Коистантин „уште од раното 

детство заслужено бил наречен „филозоф“ (Латински извори за бЂлгарската историл, 
II, стр. 295). Сп. и Е. Георгиев, Кирил и Методии, основоположници.. . . ,  стр. 39.

118. Климент Охрицски, Свбрани СЂЧиненил. III, стр. 92, 123. 145, бел. 14s
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Branko PANOV

ABOUT THE ORIGIN AND EARLY YEARS FROM 
THE LIFE OF CYRIL AND METHODIUS

S u m m a r y

The topic of this paper are still unsolved questions in the 
science concerning the origin, education and pre-missionary acti
vity of Cyril and Methodius brothers.

On the base of analysis on the sources the author had at 
his disposal it is possible to certify that Cyril and Methodius 
brothers both by mother and father originate from rich aristo
cratic families who belonged to those Slavic circles who served 
the Bysantine Royal Court entirely.

The elder brother Methodius, who probably was bom  in 
825 (but not before 810 as it was said by many research wor
kers) since his earlies times was prone to follow the steps of his 
father Leo, who was a drungarios. He took education i|n those 
Salonica schools who enabled their pupils in acquiring high mi
litary and administrative posts after the school. Methodius up 
to the age of twenty, when he was engaged by the Byzantine Court 
to be a head of the „Slavic Principality'' in Macedonia, carried 
out military duties whithin the frameworks of the Salonioa re
gion, thus acquiring high military fame.

Unlike Methodius, his younger brother Constantine, since 
a child attended those Salonica schools which enabled the pupils 
to acquire permanent knowledge in the field of grammar, phi
losophy, theology and other disciplines. As a very talented pupil, 
after his father’s death in 841 he was taken with the Byzantine 
Court to prolong his education whithin the Magnaiur's school. As 
soon as he finished this school in 847 and after his short employ
ment as a librarian in the Constantinople Patriarchy, Constanti
ne was appointed Professor of philosophy in the Magnaur’s scho
ol, acquimg a high scientific reputation as a philosopher. His 
fame was especially expressed after the religioius victory over 
the ex-iconobor’s patriarch John VII Grammaticus, which contri
buted him acquiring a great confidence with the Byzantine Court 
and at the beginning of the 50-thies of IX century to be honou
red with a missionery work among the Slavs in the course of 
River Bregalnica in Mcedonia, where from 845 as Slavic gover- 
ner was also acting his brother Methodius.


