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Историческата наука изучава       
политическия живот на човешките                       
общества. Може би поради това 
много историци се изявяват в 
науката като политици. 
                  

Уважаеми читателю, 
Книгата,която Ви занимава излезе от печат през 2008 г. Тя 

носи товара от многогодишни внушения, на които бях жертва и аз, 
както много други българи. Не успях да се оттърва от тях 
своевременно. През 2020/21 г. разработих три отделни тези, които 
публикувах в този сайт: „Кирил и Методий – творци на езика и 
азбуката на преводите”, „Преки доказателства за българския 
произход на Крил и Методий” и “Били ли са Кирил и Методий на 
византийска  мисия  сред западните славяни”. Тези трактати носят 
значителни различия от първоначалните ми тези в книгата. Моля за 
Вашето разбиране.  

27.10.2021 г. 
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Човеците правят историята с кръв и пот, с мисъл и писмо, с 
болки и възторзи. Човеците – такива, каквито са!Следващите 
поколения раждат светли умове, за които миналото е важно и значимо 
като познание и урок за бъдещето. Те се ровят в развалините и 
остатъците от манускриптите, лепят отломки от съдби на хора и 
народи и описват според ума и съвестта си легендите за миналото. 
Така се пише историята - многолика и противоречива като всяко 
човешко дело. 

Хората опознават света, като събират сведения за материалното 
и нематериалното, от които на първо място зависи тяхното 
съществуване и които след това задоволяват интересите им към 
неизвестното. За ерудитите това са  познания, които ги обогатяват 
и им дават по-широки възможности да помагат на другите да 
пребъдат. Творческите личности обаче изграждат въз основа на 
достатъчен обем знания свои обобщения в някои неизвестно как 
предпочетени сфери на човешкото мислене и като изразяват съмнения 
към утвърдени от обществото правила и констатации, правят опити да 
намерят свои конструкции за обясняване на събития и явления. Този 
процес е функция на информационната база, с която разполага 
лицето, на неговата интелигентност и някак тайнствена 
прозорливост. Началният етап на интелектуалното  творчество си 
представям като раждането на идея в качеството на основа в пъзела 
на неизвестното. Образно виждам тази основополагаща и центрираща 
част от картината като ствола на едно осъзнато дърво, което все 
още няма подредени плочките на короната си. Тези плочки ще бъдат 
доказателствата, с които творецът ще доизгради своето дърво и ще 
завърши картината на новаторската си представа. Липсващите плочки 
от пъзела се търсят от твореца с много труд и находчивост.  

При издирването на конкретните плочки за проблемни картини от 
миналото се откриват в по-плитки или по-дълбоки исторически 
пластове съобщения, които с известно почистване на наноси и следи 
от злонамереност или глупост правят находките подходящи за 
попълването на празните полета на пъзела.  Разбира се, ако 
подрежданите от твореца плочки упорито  рисуват короната на бреза 
около ствола на родения в езотеричните прозрения на твореца дъб, 
несъмнено тези аргументи  нямат право на действие. Освен ако са 
така преобладаващи, че полученото изображение на пъзела вместо 
очаквания дъб се окаже бреза и с това се промени смисълът на 
цялостната картина. Което е също така полезен плод на научно 
търсене и творчество. 

Историческият модел ще покаже прецизност, ако творецът е с 
чисти ръце и с необременено от политически интереси съзнание. 
Научният успех на изследователя се гарантира от неговата 
добросъвестност и чувството му за историзъм. Не ще и съмнение, в 
процеса на усъвършенстване на знанията си генериращата личност 
достига  своя специфичен праг на освобождаване от бремето на 
авторитетите и себедоказва силата си да се стреми към 
неизвестното. При това тя има да подбере сред противоречивите 
исторически сведения  точните плочки от пъзела, които не носят 
заложените съзнателно или не заблуди. Преодоляването на тези 
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препятствия е най-трудната част от борбата на хората да напишат 
истината за своето минало. 

С извисяването на човешкия дух все повече будни очи се взират 
в миналото и все по-голям кръг от хора желаят да научат 
резултатите от издирванията на изследователите. Научават го чрез 
доверието си в тях и вярата в човешката истина. 

Настоящата ми работа е ПОЛЕМИЧЕН ТРУД и стилът и** следва да 
му съответства. Няма две мнения, несъгласие с опонентите си няма 
да изразявам с обидни средства, но не мога да лиша изложението си 
от стилни фигури, които го правят емоционално по-силно 
въздействащо. Благодарен съм на преценката на мои съмишленици, че 
темата не може да бъде подозряна в политическа насоченост и това 
ще  направи обсъждането и** по-елегантно и по-научно. Разбира се 
очаквам без изненади ожесточена съпротива от привържениците на 
догмите, които аз оборвам. Изненадвам се от поведението на някои 
интелектуалци, които могат да бъдат оприличени на “грамофонни 
плочи”, които припяват това, което им е записано. Особено 
притеснително е обстоятелството, когато тези "някои интелектуалци" 
имат доминиращи позиции в политизираната наука на едно 
посттоталитарно общество. 

Давам си сметка, че редица мои изводи отвеждат до разкриване 
на мощната, безкомпромисна и устойчива във времето българофобска 
политика на Византийската империя и Константинополската 
патриаршия. Същото се отнася и до техния близък идеен партньор в 
антибългарското поведение – Руската империя. Знам, че подобни 
разсъждения не звучат  добросъседски в съвременен европейски дух, 
но спестяването на истината прикрива същността на огромните щети, 
които са ни били нанесени от византийците в ущърб на българската 
чест. В своята пробългарска насоченост ще  бъда директен когато 
основававам изводите си на аргументи и логика, които съответстват 
реципрочно на тези  на традиционалистите. Твърде много техни 
постановки представляват недоказани в миналото твърдения, а 
защитата им днес се състои в отказа да се обсъждат различни на тях 
научни виждания. Този подход е превърнал редица исторически теории 
в догми, в които следва да се вярва, защото не могат да бъдат 
разбрани.   

Внушава ми се да потърся по-толерантен тон на отношение към 
славистични творения,  които възхваляват фиктивното славянско 
начало на българската нация, обричайки българската компонента на 
незаслужено унижение и обиди. Постиженията на етническите българи 
са недооценени и маргинализирани дори и без това да е в полза на 
други народностни съставки. Давам си сметка, че не всички 
български творци, които с интелектуалната си дейност са работили 
против българската кауза, са го правили с ясно съзнание за идейния 
смисъл  и резултати от своите дела. Няма съмнение, че огромната 
част от историци и филолози, които са възприели споменатите догми 
от политически повлияни професори, от директори на БАН-овски 
институти и от огромните масиви на славянофилската литература, не 
са могли да се отърват интелектуално и творчески от вековните 
заблуди. Бих искал тук да се извиня на тези българи и да ги помоля 
да разберат позицията ми на червеноармеец, който стреля по окопите 
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с италиански войници под Сталинград, без да знае кои от войниците 
са идейни привърженици на Съветския съюз и кои не. 

За да избегна излишни повторения и утежнения на изложението, 
ще препоръчам на заинтересования читател да се запознае със 
студията ми “Една представа за сливането на българи и славяни”, в 
която доказвам, че постулираното от славистиката сливане не е 
могло да се случи.  

В резултат от съответните внушения ние вярвахме в "истината" 
за гръцко-славянския произход на Светите Кирил и Методий, защото 
се бяхме доверили на един не съвсем научен, но силно политизиран 
стремеж да се тушира в максимална степен ролята и влиянието на 
БЪЛГАРСКОТО НАЧАЛО в изграждането на Българската държава и 
българската нация. Бих искал да отбележа, че тези тенденции не са 
дължат на промените от Втората световна война. Но бяха задълбочени 
от тях! 

Изворите на информация  за Братята и делото им са  
показателно малко и далече не съответстват на следата, която са 
оставили в миналото на българите тези светли умове. Това са 
предимно преписи на средновековна книжнина(най-вече след XIII в.), 
дошли от Русия. Tвърди се, че тези руски преписи са производни от 
оригиналите на българските книжовници от IX и следващите векове. 
Дори и тези предположения да са основателни, те не свидетелстват 
за българския произход на Братята. За достоверността на 
убеждението, че това са коректни преводи и преписи от български 
протографи, се правят трудни, оспорвани и много често безнадеждни 
доказателствени експертизи. Преписите, а може би и някои оригинали 
се съхраняват в хранилища далече от България и най-често са 
недостъпни за проучвания от български учени. Не е изключено да се 
установи след време, че има все още огромно количество неоткрита 
или скритa, както и непроученa книжнинa, която би могла да постави 
на везните на голямата истина своята непредвидима дан в полза на 
човешкия идеал. Този огромен пред нас потенциал ни дава надежда за 
нови перспективи в изследователската работа и вярата, че когато 
защитаваме историческата  идея, на която сме се отдали, това би 
била все по-малко религиозна защита. 

Писано е и някак с недомлъвки за народностната принадлежност 
на великите българи Константин и Методий в противоречие на 
общоприетата и спомената вече гръцко-славянска версия. Основанието 
да излезе и тази книга се крие във факта, че податките за 
произхода на Братята не са така категорични, че да не могат 
демагозите да ги поставят под съмнение или да ги оборват с 
разсъждения, базирани на обстоятелства, които са не по-малко 
съмнителни. Христоматийната "истина" за гръцкия произход на 
Братята се оспорва и то достатъчно успешно от редица български и 
чужди историци и интердисциплинарни учени, като Емил Георгиев, Ал. 
Фол и др., някои от които обаче я заменят със "славянска" версия. 
Да, казва тя, дядо им - славянски княз, е бил изгонен от 
българския владетел и т.н. 

И накрая идва онази теза, която трябва да пребори  страха от 
новото, трябва да преодолее недостатъчното самочувствие на  нашите 
историци и притеснението пред ревнивите "славянски братя". Тя има 
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всички предпоставки да се наложи, защото под нея има  разкази, 
логика и факти,  с които изобилстват жития, молитви, пролози, 
слова, похвали, служби, апокрифи, хроники, легенди и други още 
текстове с различна жанрова характеристика и с различна 
документална стойност. Те са били проучвани  от много анализатори, 
но всеки се е простирал до прага на собствената си предубеденост и 
професионално-историческа почтеност. Ще ми се тук да предположа, 
че много български историци и лингвисти от годините на 
политическата славистика излагаха така елементарно и наивно своите 
доказателства в подкрепа на поръчаната теза, сякаш кодираха 
истинските си убеждения, до които ние после да можем  без усилия 
да достигнем и да ги приемем. 

Всеизвестно е, че в етническата принадлежност на 
историческите личности учените търсят отговорите на много въпроси, 
които възникват поради оскъдните летописни известия и личните 
амбиции на изследвачите. Ще си позволя да бъда по-долу 
категоричен, когато податките са достатъчно авторитетни и 
еднопосочни, за да не се подхранват повече напразни илюзии. В този 
смисъл ще се обърна с доверие към Кирило-Методиевата енциклопедия 
(нататък КМЕ), която е така определено славистка, че никой критик 
не би могъл да ме упрекне, че подбирам автори с предпочитана за 
тезата ми насоченост.  

Неизбежно е да ползвам правото си да пренебрегвам определени 
данни при съмнения за недостоверност.  Тези от тях, които са 
завоювали тежест на солидни доказателства за правотата на 
славистичните догми, следва по възможност да опровергая. Така 
демонстриран, методът на елиминирането не приемам като 
задължителен, защото в крайна сметка защитата на теориите на 
традиционалистите е задължение на защитниците им, а не мое. Както 
ще се установи, тук се привежда изобилие от доказателства,  в това 
число и много косвени, поради което обявявам привързаност към 
максимата си, че косвените доказателства увеличават достоверността 
на свързаните с тях преки свидетелства. 

Най-ценни за труда ми са съжденията от авторите, на които 
опонирам, и посочените от тях исторически факти, чиито тълкувания, 
вкарани в схемата на моята логика, обслужват комплекса на 
свързаните ми тези! В настоящия полемичен труд са предпочитани 
факти  и съждения от издания с идеологическата насоченост на 
славянофилството или панславизма,  които вдъхват доверие когато са 
в пряко противоречие  или носят скрито отрицание на споменатата 
идеология. Доверието в тяхната обективност се основава на 
елементарната логика, че авторите не биха включили съзнателно 
сведения в ущърб на собствената си философия. 

Положил съм максимални усилия да постигна силни и дори 
непоклатими логически изводи, които се базират на признати 
исторически сведения. Някои между тях ще се окажат и по-слаби, но 
когато се родеят с основните заключения, всички те се изравняват 
по сила. 

Ако успея да докажа, че житейското   и професионалното 
поведение на героите ми са били в логическо съответствие със 
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защитаваната от мене теза, тогава тя има право на съществуване. В 
това аз виждам постигането на една достайна цел. 

На много места в студията подлагам на обоснована критика 
липсата на достоверност, основно на литературните извори за живота 
и делото на Просветителите, но тук ще цитирам един обобщаващ 
документ като “Предварителен списък на Кирило-методиевите извори”, 
който в предговора си е много убедителен: “Поради липсата на 
сигурни документални свидетелства за много от необходимите данни 
(главно що се отнася до времето, мястото и автора), опирахме се 
при всички случаи на изказаните в науката мнения, отразявайки 
преобладаващите днес схващания, както и някои от неналожилите се 
възгледи, които представят търсенията на изследователите по все 
още нерешени проблеми  и които по наше мнение са най-добре 
аргументирани.” (56, с.,486). С тази усложнена фраза съставителите 
на Предварителния списък предупреждават ползвателите си, че 
подбраните от тях извори за Кирило-Методиевото дело са “несигурни 
документални свидетелства”, а вместо липсващите за авторство, 
време и място на създаване данни, са били въведени “съществуващите 
в науката мнения, които отразяват преобладаващите днес схващания”, 
както и други мнения по преценка на същите съставители. 
Специализираната литература и особено КМЕ подчертават изтъкнатата 
несигурност многократно, което дава достатъчно основания да се 
търсят сведения и тълкувания в наличните извори извън 
традиционните. Това и правя тук. 

Използвам случая да обявя, че за да облегча повествованието  
навсякъде курсивирането в цитатите е мое.  

В изложението ще се намерят термини, които са различни от 
традиционно господстващите и това е целесъобразно, защото не бих 
желал заедно със старите формули да се пренася като подтекст 
идеята на славистиката в обсега на   задачата ми. Определяното 
досега  като “Моравска мисия” пребиваване на Братята в Моравия 
наричам Моравски период. Под Моравска мисия, а някои я  делят на 
Първа и Втора моравска мисия, традиционната българска 
историография разбира пребиваването на светите Братя Кирил и 
Методий в Чешка Моравия между 863 и 885 г., където са работили за 
утвърждаване на славянската култура. Отпътуването им за Моравия в 
качеството им на християнски учители или на византийски посланици 
станало според житията на Просветителите по поръчение на 
императора на Византия.За да не внасям в изложението си смисъла, 
който влагат в тези понятия славистите, ще използвам по-долу 
понятията Моравски период на светите Братя и Моравски период на 
Методий, чиито същност и продължителност се дължат на развитието 
на църковно-политическите събития в региона и динамиката на 
дейността на Първоучителите. Моравският период на светите Братя ще 
бъде ограничен  от отпътуването им от Византия българската 
провинция-западно от р. Морава, вероятно през лятото на 863 г. до 
“осъждането”(?)  и затварянето на архиепископа Методий по указание 
на папа Адриан II през 870 г. Моравският период на св.Методий се 
простира от 873 г., когато папа Йоан VIII (872-882) го освобождава 
от мъченията в немския манастир Елванген, до кончината на 
архиепископа през април 885 г. 
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Плеядата от сътрудници и самостоятелни творци начело със св. 
Климент наричам по-малко Ученици, а повече Съратници (Сътрудници, 
Сподвижници). Създаденото от Братята научно образувание определям 
като НАУЧНА ШКОЛА ЗА БЪЛГАРСКА КНИЖОВНОСТ, без да я 
институционализирам.       

 Племената, които през средните векове биват наречени 
“славяни” едва от “рагузкия (дубровнишкия) славянин Мавро Орбини, 
автор на книгата “Царството на славяните, днес неправилно наричани 
скиавони”, издадена в Пезаро през 1601 г. (70,с.82), ще именувам 
със склави, което съответства на единствено използваните  за целта 
термини в гръцките и латинските източници от обследвания период. В 
написаното на гръцки Пространно житие на Климент Охридски,   
гъркът  Теофилакт Охридски употребява Σκλάβος,  а в латинската 
кореспонденция на папа Йоан VIII  названието е  Sclavi. Темата е 
обстойно разгледана от Д. Георгакас: “Формата  σκλάβος  (от VI 
век) е ретроградно образувание спрямо по-старата Σκλαβηνός, която 
за пръв път се показва от Кречмер... и от Глота”. И по-долу:  “Още 
в ранно време (при Агатиас, Малала и т.н.)  Σκλάβος означава слуга 
и роб и това значение се съхранява и като новогръцко σκλάβος -   
“слуга”; в VIII-IX в. думата е преминала с нейното значение от 
Гърция в Италия (така твърди и Фасмер)” (63,с.374). 

Впрочем цитираният по-нататък Димитър Делийски пише още: 
“Руският и** превод (на книгата на М. Орбини – б.м.-С.Д.) от 1722 
г. е послужил като първоизточник на Паисий Хилендарски за неговата 
“История...”. “И така, на латински роб е sklav, на немски sclave, 
на италиански schiavo, на френски esclave, на испански esclavo, на 
гръцки – склавос, но най-фрапиращо е положението в английския 
език, където “роб” и “славянин” се пишат и изговарят почти 
еднакво: slave, slav”(70, с.82). Установено е, че думата “склав” е 
била позната и ползвана в нашите земи до Kъсното средновековие със 
значението, посочено от Георгакас. Вестник „Свобода”, издаван от 
Л.Каравелов в Букурещ, използва “склави” в смисъл на роби или 
пленници (71,с.458). Със същото значение я посочва и Найден Геров 
в своя Речник на българския език (71,с.171). А в статията си 
“Еничерският песенен цикъл в българския фолклор” Ст.Стойкова 
отбелязва, че М. Дринов е записал в Панагюрище още преди 
Освобождението песента “Стойна   Ениньовка и еничарин Склав” 
(публикувана в Браила през 1876 г.)(73,с.273), където понятието  
склав според Делийски е употребено без да е ясно  дали се схваща 
като собствено име или като нарицателно, но допълва, че “...име 
“Склав” в българската именна система никога не е имало” (70, 
с.81). 

Историческите личности наричам с техните първоначални имена и 
в т.ч. Борис, Растица, Расате и Константин “преди да приеме светия 
монашески образ”, или преди да им бъдат дадени славянски имена. 
Особено е драстичен примерът с името на втория син на кан Омуртаг 
Докс. Малко историци знаят, че докс е българска дума и значи 
свиня. Поради това некомпетентните езиково изследователи са се 
мъчили да му дадат име Звиница или Свиница. 

Не приемам титулуването на българския владетел Борис I като 
княз, защото не съм убеден, че това било станало с невъзможното 
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според мене възприемане на езика на западните склави като 
официален за Българската държава и църква от Преславския събор. 
Нещо повече, в латинските текстове на ЛИБИ Борис е титулуван с 
rex, което не може да се равнява на употребяваната  в значително 
по-късната руска книжнина титла “княз” за старейшината на племето 
на  тимочаните, да речем. Впрочем в ЛИБИ съвременните преводачи на 
латинските текстове унижават българския владетел, като го наричат 
“княз”. Уважавам българската владетелска титла кан като 
окончателно наложила се. 

Не следва българският интелектуалец да се примирява с 
използването на формули като “Първо българско царство” или “Второ 
българско царство”, независимо от това, че има авторитетен 
европейски образец, защото това е недостойно за владетеля на  
българите кан Кубрат и другите преди него. Убеден съм, че 
измислянето на "Първата българска държава на Аспарух" е плод на 
българофобия, която цели да обезцени българското достойнство, 
както в дълбочината на неговото минало, така и в българската 
същност на източноиранското му съществуване. 

В същия смисъл намирам неподходящо назоваването на българите 
с поредица от имена, като протобългари, прабългари, 
славянобългари, славяни, и прочие изкуствени или политически 
термини. Така в текста на монографията ми ще именувам етническите 
българи и българските поданици - дори и след включването на 
незначителни външни човешки попълнения, българи  със съзнанието, 
че е било запазено българското доминиращо начало. Същото се отнася 
и до българския език, наименован с ветрило от понятия като 
прабългарски, протобългарски, старобългарски, славянобългарски, 
славянски, новобългарски език и не знам още какви други. Ще 
използвам само един паралел: наличието на 60 или 70% думи с 
романски произход в английския език не са го направили по-малко 
английски и съответно не са го включили в семейството на 
романските езици. 

С поятието “български език” ще означавам езика на Аспарух и 
Симеон, използван от българите през  разглеждания от мен период. 
Този език е бил употребяван за държавни и ритуални цели в 
Българската държава. Отхвърлям понятието “старобългарски език” 
като въобразено и използвано вместо “език на българите – в 
качеството им на балкански склави”.   

Преди да започна полемиката си с апологетите на конкретни 
славистични догми бих искал в най-изчистена форма да изразя моята 
представа за тях в смисъла на културното дело на Великите 
български Просветители. Основният камък в темелите на славистката 
кирило-методиевистика е според мен митът за тюркския произход на 
българите. В изложението развивам логическата връзка на тюркската 
теория с догмата за претопяването на българите в славянското море. 
Следва  производната теза, че светите Братя са създали по указание 
на византийския император Михаил III азбуката за езика на склавите 
като предпоставка за развитието на една тяхна (на склавите) 
самостойна писмена култура. Българската мъдрост “насила може да се 
вземе, но насила не може да се даде” идва за случая да рече, че  
както и произволно да се обяснява създаването на Глаголицата и 
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писмената норма на езика на склавите, резултатите от т.н. 
просветителско дело на светите Братя за тях в Моравия подсказват 
реалността на посочената теза. 

Липсата на каквито и да било фактически и логически  
доказателства за подобна митология се замества от генерираните от 
гърците вторични митове, като произхода на Братята от македонските 
(солунските) склави, или обявяването им за  създатели на върхови 
литературни творби на езика на склавите поради съвършеното му  
познаване. Третият аргумент в тази насока е самопожертвувателният 
им “славянски патриотизъм”, който ги бил мотивирал да отдадат сили 
и воля за успехите на византийската имперска политика при 
склавинизацията на българското племе. 

Българската филологическа наука е пребогата с трудове, 
посветени на работите на предполагаеми автори от Златния век на 
българската книжнина. Има направени многословни анализи на руски 
текстове, които според мен са предимно преводи на древни български 
творби, преди да бъдат многократно преписвани. Убеден съм, че 
отхвърлянето на “славянската” теза в произхода, живота и 
книжовното дело на великите български Просветители не би променило 
капитално плодовете от тези трудове. Може би просто авторите или 
последователите им ще намерят верните насоки, в които научните 
достижения имат своята логика. 

Обръщам внимание върху неизбежните повторения в моя текст на 
някои цитати или коментари в различните контексти на обсъждането. 
Те са резултат от изключителната сложност на материята, бедността 
на изворовата фактология и разнообразието на аспектите, в които се 
разгръща изложението. 

Трябва да призная, че моето заблатено историческо мислене не 
ми позволи да се отърся по-рано от оказаното ми от българската 
официална историография влияние и аз публикувах редица статии в 
пресата с убеждението, че българската азбука Глаголицата е била 
приложена от Кирил  и Методий в Моравия след 863 г. за създаване 
на преводи на черковнославянски език(ЧСЕ),които са отнесени в Рим 
през 868 г. Извинявам се на читателите, които са ми се доверили. 
Но гордостта от успеха ми да се измъкна от подчинението на 
антибългарската доктрина на чуждите и нашите слависти е по-силна 
от срама и неудобството да си призная, че съм им робувал 
интелектуално. Може би големият философ Френсис Бейкън внася тон 
на разбиране по проблема: “Ако човешкият разум веднъж възприеме 
нещо, по-късно ще подрежда всичко така, че то да подкрепя и да 
бъде в съзвучие с вече приетото някога”. Мисля си, че читателят ще 
бъде затруднен да възприеме моите обобщения и доказателствата,  
въз основа на които те са направени, по силата на същите правила 
на човешкото мислене.  

  
1.0. ВАРИАНТИ ЗА ПРОИЗХОДА НА  КИРИЛ И МЕТОДИЙ 

1.1. Кирил и Методий - гърци или склави? 
 

Изследвам статиите “Константин – Кирил Философ” и “Методий” 
от КМЕ, т.2. От тях се убеждавам, че в българската официална 
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историография съществуват само два варианта за възможен 
народностен произход на Солунските светци: гръцки или славянски.Не 
намирам за предметно да опровергавам подробно аргументите за 
гръцкия произход на Братята. Той, както се вижда от изложеното в 
първата статия, се основава на Кристиановата легенда (по-точно на 
израза “natione graecus” – грък по народност) и на едната половина 
от противоречивото писмо на анонимния залцбургски епископ до папа 
Йоан VIII (“graecus, Methodius nomine”  - грък, наречен Методий), 
в което обаче се говори, че същият Методий “изнамерил азбука, а в 
добавката към текста се уточнява, че дошъл славянин на име 
Методий”. Не мисля, че така поднесената информация може да бъде 
основание да се правят изводи. Впрочем авторът на статията  
“Константин-Кирил Философ” в КМЕ П. Динеков заключава:“...вероятно 
“грък” означава източноправославен” (16,с.393). Привържениците на 
гръцката версия не разполагат с нито една пряка и заслужаваща 
доверие податка за гръцкото  потекло на Братята. Забелязва се как 
П. Динеков поставя в синонимна връзка  “грък”, “славянин” и 
“източноправославен”. Горното е в съзвучие с установената от мене 
в книгата  ми “Една представа за сливането на  българи и славяни” 
средновековна практика да се смесват понятията за верска и 
народностна принадлежност (евреин с хазар, източноправославен 
християнин с грък, мюсюлманин с турчин, източноправославен, извън 
свещенодействащите на гръцки - със славянин)(47, с 55). 

Привържениците  на гръцката версия изграждат своята убеденост 
с косвени или по-скоро произволни аргументи, като да речем 
високата длъжност(?) на бащата на Кирил и Методий, връзките му с 
“висшите кръгове” на властта (недоказани), византийската служба на 
Братята и колкото и да е странно - поканата, отправена от папата 
до “гърците да вземат участие в погребението” на Кирил в Рим, в 
която се търси признанието на Римската курия за гръцки произход на 
Братята. Ще си позволя да окачествя горните аргументи като 
озадачаващи. Впрочем гръцкият вариант е в противоречие с 
твърдението на ЖК, че дядо му е преселник в Солун от чужбина 
(“...той бе изгонен и отиде в чужда земя, обедня и там ме 
роди”(29, с. 47). Нали ако дядо му беше византийски грък, Солун 
нямаше да бъде за него чужбина? А това, че кирилометодиевистиката  
го допуска за обсъждане, е свидетелство, че тя приема верността на 
ЖК като относителна.  

По-комплицирана е славянската версия. Не защото има и сянка 
от преки свидетелства за славянско произхождение, а защото цяла 
плеяда апологети го извеждат от “...дълбоката връзка на дейността 
на К.-К.Ф. и Методий с истор.съдба на славяните”(16б, с.393). Аз с 
лекота отклонявам такива привидни основания, защото те почиват на 
постройки, които са по-скоро пожелателни, отколкото по някакъв 
начин доказващи. Най-простата ми контратеза е, че политическото 
понятие “старобългарски език” не може да бъде език на българите от 
онези години. Това твърде аргументирано е обосновано от мене в 
посочената по-горе студия(47). Езикът на българското население по 
времето на Борис не е пренесеният в България векове след него език 
на руската редакция на литургическия източноправославен език и още 
повече - не е изначален славянски език. Фактът, че славистиката 
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продължава да трупа твърдения за обратното, дава логично основание 
на една  убеденост, че реални доказателства НЕ СЪЩЕСТВУВАТ! 

Обилни определения за произход и дейност на светите Братя, 
включващи  използването на понятия като “славяни”, “славянски” и 
“българославянски” се намират предимно в многобройните от средните 
векове руски преводи на българска книжнина и допълнително 
направени преписи от тези преводи. Става дума за произведенията на 
българските книжовници, пренесени в Киевската Рус от Светослав и 
подарявани по-късно от византийските императори с цел да лишат  
книжовността на българите от творенията на първите. Не съществуват 
доказателства  за етнолингвистичната принадлежност на езика на  
протографите. Тези произволни литературни детайли на славистите се 
отхвърлят аргументирано не само със споменатата по-горе и обстойно 
обоснована замяна на етноними с понятия за религиозна 
принадлежност(47, с.55), а още и с известните и получили  научно 
признание интереси на ромеите да провеждат склавинизацията на 
българския дух с всякакви средства. Много по-късно осъществената 
гръцка стратегия се оказва особено изгодна на руската политика за 
доминиране на Балканите и достигане на Проливите. Аз нямам 
съмнения, че не са пренебрегвани в тяхната практика методи, 
определяни сантиментално от моралистите като нередни. Политиката 
не може да си позволява да се прави на морална! В този смисъл Д. 
Петканова обяснява бъркотиите при направата на “преписите” на “За 
буквите” от Черноризец Храбър така: “Затова съвсем естествено е 
изброяването на буквите в по-късните преписи  да бъде ревизирано и 
натъкмено според кирилската азбука. Има обаче доказателства, че 
първоначалният текст на Храбър е бил написан на глаголица, а 
буквите са били групирани и изброени според глаголическата 
азбука”(32,с.38). Признанието на известната славистка е 
достатъчно, за да се хвърли булото на съмнението върху 
прецизността на преводите и преписите, правени от българската 
книжнина предимно в Русия.  

От друга страна, Г. Бакалов установява твърде любопитни 
исторически факти: “Във византийските извори след 842 г. все по-
рядко се появява  обичайното название славинии (вероятно е 
изпусната буквата “к” между “с” и “л”, както е било нормално 
изписването на етнонима на склавите-б.м.-С.Д.), което може да 
означава, че те трайно отпадат от империята. Вместо това все по-
често се употребява етнонимът “българи”, каквито се чувстват 
повечето от славяните в тези земи”(1,с.212). Не ми звучи 
правдоподобно, че склавите от българските земи са запазили 
генезиса и съзнанието си за идентичност на склави, но се наричат 
българи и се признават за такива. Това свидетелство не е 
изолирано. Не ще и съмнение – поради доказаното вече в споменатата 
ми студия “Една представа за сливането на българи и славяни”, че 
претопяването на българите в славянското море с изчезването на 
езика им в известния срок от приблизително 170 г., е било 
невъзможно, следва да приемем, че то е просто измислено от 
славистите като същност на  догмата им. В този кратък исторически 
срок не е била възможна и българизацията на западните склави от 
българските земи. Формулата “славянизиране на Балканския 
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полуостров” очевидно третира политиката за склавинизацията на 
българското племе. Защото ако беше реч за всички неславянски 
общности на Балканите извън гърците, тази склавинизация, т.е. 
натрапване на склавинския език, дух и нрави, следваше да обхване и 
балканските латини, а такова не се установява. Значи гърците не са 
имали съответния интерес в рамките на тяхното седемвековно духовно 
властване в българските земи. В отворената дискусия ще припомня, 
че образованите и професионално утвърдените български цигани не 
желаят да признаят етническата си   принадлежност, а се 
идентифицират като български граждани, т.е. българи. Същото 
явление от времето на кан Борис и насетне е познато в 
припознаването на склавите в България като българи, което е съвсем 
естествено предвид социалния и битов статус на етническите 
общности на българи, склави и цигани. Това нормално човешко 
поведение  е било използвано от ромеите, за да внесат двусмислие в 
писмените паметници така, че тълкуването на историческите 
свидетелства в бъдещето да приписва на склавите най-малко 
културните достойнствата на българите. Тази проиграна 
идеологическа диверсия е била усвоена след векове от водещата 
панславянска империя, за да ограби българската история. Същото 
копират и съвременните еничари от Долната земя с подкрепата на 
споменатите вече фактори. 

Беше отбелязано, че загубата на етнонимите на племената на 
склавите от западните български земи доказва, че административната 
реформа на Крумовци е ликвидирала двувластието в общините на 
склавите и институцията на местните князе е била лишена от 
властови позиции.Намекването за евентуално високото участие на 
бащата на Братята във властта поради етническата търпимост на 
византийците, които допускали на високи постове “арменци, славяни 
и т.н.” (този път като аргумент на славистите за склавинския им 
произход ?!), е произволно. Подобни предположения не дават 
основания за допускането, че би могло длъжността друнгарий на 
Солун да е заемана от склав. Впрочем няма данни за наличието на 
склави във високите етажи на властта в България, Киевска Рус и в 
Константинопол. 

В този ред на мисли КМЕ съобщава за работите на гръцкия 
историк А.-Е.Тахиаос (1968, 1972-1973). Като търси аргументи в ЖК, 
ЖМ и в похвалните слова за Кирил и Методий за неславянския им 
произход, той установява: “благородническата фамилия, към която 
принадлежат двамата братя, не може да е славянска, защото 
съществуват само изолирани сведения за славяни в района на Солун 
през VIII-IX век, а още по-малко вероятно е те да са служили на 
високи постове”(48, с.345). Св. Николова в статията си “Методий” в 
КМЕ има обратното мнение: “Още през втората четвърт на VI век в 
Солунската област започват да проникват слав. племена от бълг. 
група, компактни маси от които окончателно се настаняват там през 
VII век”. Малко по-долу: “Съвършеното познаване на езика на бълг. 
славяни, което се проявява и във всички създадени по-късно 
книжовни трудове на двамата братя, дава основания да се 
предполага, че те произхождат от елинизирано  слав. семейство или 
че поне майката е била славянка”. И в доказателство на направеното  
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разкритие: “В появилото се не преди XIII в. в Б-я Кратко житие на 
Кирил (Успение Кирилово) дори изрично се твърди, че Кирил е “родом 
българин” - сведение, което несъмнено е далечен отглас на реалната 
и тясна връзка на Кирил и М. с бълг.славяни още през първата 
половина на IX в.”(16б, с.633). Маркирането на определени думи и 
изрази в предходните цитати е проява на очевидното ми недоумение. 

Изкушен съм да посоча един класен аргумент на славистите чрез 
цитат от П. Динеков в КМЕ: “Слав.език е бил за К.-К.Ф. матерен, а 
не усвоен във външна среда (в училище или по някакъв друг начин). 
Само така се обяснява възможността  бързо да се създаде 
слав.азбука и да се преведат богослужебните книги – трудна задача, 
блестящо изпълнена”(16, т.2, с.394). Това съждение не е 
смехотворно. То говори за липса на технологично мислене в 
исторически план. С него ни се обяснява, че една неука майка (дали 
в онова време е имало високопросветени жени?; а склавинки?) може 
да подготви лингвистично сина си по-добре от Магнаурската школа, 
да речем. И то, когато това свръхезиково обучение, е могло да  
бъде осъществено в домашни условия до 14–тата или 15-тата година 
на Константин, преди да замине да учи именно в най-престижното 
училище.(“... Царският управник ...прати да го повикат, та да се 
учи с царя” (29, с. 39). И всичко това, след като приключило 
силното и така ПОЛЗОТВОРНО майчино влияние. Авторите заявяват 
убежденията си за домашното езиково склавинско обучение като не си 
дават сметка види се, че освен своя възможен говорим език майката 
не е разполагала с писмена граматична норма на този език и не е 
имала възможност да съпостави своите езикови познания с високите 
критерии на изследователите. Нямам въпроси! 

Недоумявам по повод на твърдения, от които трябва да научим, 
че блестящият познавач на езика на склавите, създал азбука за този 
език, е направил по-късно великолепни преводни текстове. Само 
гдето не са намерени такива текстове! 

Впрочем нормално е да бъдат запитани славистите дали 
великолепното познаване на славянския език от Братята е могло да 
превъзмогне трудностите по създаването на азбуката, изграждането 
на книжовната норма на езика и превода на книгите във 
възхвалявания от тях 1-2 годишен срок. Мисля си, че отговори се 
дават лесно по начина, по който се правят лесни твърдения. 

 
1.2. БЪЛГАРСКИЯТ ВАРИАНТ ЗА ПРОИЗХОДА НА                                  
  БРАТЯТА КИРИЛ И МЕТОДИЙ В ИЗТОЧНИЦИТЕ 
 
Никой не може да се изненада от една наглед невинна празнота 

в КМЕ: липсата на възможния български вариант за произхода на 
Константин – Кирил Философ и брат му Методий в статиите, посветени 
на двамата просветители.Усилие да се внесе известна 
равноспоставеност с допускането и за български произход на Братята 
е направено едва в том III на КМЕ от 2003 г. 

Първи намек за българска кръв във вените на Просветителите се 
прави с предположението, че те са деца на “баща българин и майка 
гъркиня”, зад което стоят имената на Арс. Суханов, Б. Ангелов, Ив. 
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Гошев и др. Посочените учени се основават на податки от редица 
църковни документи, чиято стойност авторите свеждат до нищо чрез: 
“Вероятно това е заемка от Успение Кирилово или от друг легендарен 
източник” (48, с.344). 

По късно четем: “Пръв Ю.И.Венелин се опитва да ревизира 
схващането за грц. произход на слав. просветители. Според него 
трудностите, понесени от Кирил и Методий  и техните ученици за 
въвеждането на слав.писменост и за християнизирането на българите 
ги характеризират като истински български патриоти. Идеите му са 
подети от В. Априлов (1841), който търси доказателства за бълг. 
народност на славянските първоучители главно в тяхното дело. 
Според В. Априлов “може да се каже утвърдително, че жителите на 
Солун Кирил и Методий са били по произход българи. Иначе те не 
биха могли да знаят съвършено българския език, да изнамерят букви 
за него и да преведат част от днешните църковни книги” 
(48,с.345,346). Наистина цитираните думи на В. Априлов 
впечатляват, но казаното е в противоречие с маркираните токущо от 
мен квалификации, каквито  ползват упорито авторите на нашата 
неутрална енциклопедия. Освен това установявам, че е запазена 
главоблъсканицата с употребата на етнонима българи, когато същите 
автори са апологети на идеята, че през IX век няма етнически 
българи в България поради претопяването им от “славянското море”. 
Така цитираните от  Ю. Венелин и В. Априлов думи се изпразват от 
категоричност да свидетелстват за български произход на Братята.    

Българската версия се развива от авторите на коментираната 
статия от КМЕ за произхода на Братята с компромисния 
“славянобългарски произход” на Е.Маргаритов-Хофер и М. Маргаритов. 
Казано е, че “двамата автори приемат”, че това е “указание за 
бълг.произход на Кирил, който произхождал от семейството на 
прогонени  от Б-я славянобългари от болярски род, близки до 
ханския двор”. Много показателен коментар на авторите от КМЕ по 
повод идеята на К. Мечев гласи: "Мечев твърди,  “...че родът на 
славянските просветители е прабългарски. В този тип разсъждения 
агиографски клишета се приемат за исторически достоверни факти. 
Поради това хипотезата е подложена на основателна  критика”(48, 
с.346). В заключение на статията си двамата енциклопедисти пишат, 
като цитират П. Динеков и Д.С.Лихачов, че не следва да се 
абсолютизира въпросът за кръвта на Братята: “...славянска, гръцка 
или някаква друга” (48, с.347). Тъй де, някаква друга! 

Не се чувствам удобно, че е намесено името на Д.С.Лихачов по 
този начин. 

Макар и под тази форма, енциклопедията отваря малко прозорче 
за неудобна информационна светлина, която в заключение се 
квалифицира като “агиографски клишета”, в порядъка на 
унищожителната “основателна критика”, както си я самоопределя 
авторът на статията Д. Чешмеджиев. А става дума за следните 
податки в същата статия: 

за Константин – Кирил:  
-“родом сын блъгарин”(българин по род) – “Успение Кирилово”; 
-Кирил според Арсений Суханов (руски книжовник от XVII в.) 

произхожда от баща българин и майка гъркиня; 
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- същата теза се прокрадвала и в “една късна прослава на 
Кирил”; 

- Е.М.Верешчагин приема, че в “новооткрит препис на Канона за 
Димитър Солунски в т.нар. Ильина книга в тропар 3 на IX песен се 
говори за “варвари”. Според него това са славяните, различни по 
произход от самия автор – Методий”. 

Впечатлява още, че непримиримите български слависти 
“пропускат” в същата статия от КМЕ да отбележат дадената от 
йеромонаха Паисий, първия български възрожденец и историк от 
Средновековието, в неговата ВЕЛИКА “Историйца” информация, 
почерпана от неповлияни от славистки внушения стари източници: 
"Свети Методий станал славянски или български войвода и СЕ НАУЧИЛ 
НА СЛАВЯНСКИ ЕЗИК"(69, с.247). Цитатът ясно оформя впечатлението, 
че св. Методий не би могъл да е от склавите, но така също отправя 
мисленето ни към българското му произхождение. 

Да не бъде обсъждана тази съвсем правдоподобна възможност, е 
плод на толкова свърхстрога автоцензура, че можем без колебание и 
угризение да го възприемем за езоповски успешно насочване към 
истинността на този именно вариант. Би могло да се предположи, че 
подходът на автора на посочената от КМЕ статия е преднамерено 
контрапродуктивен. Впрочем Е.Маргаритов Хофер и М.Маргаритов  
допускат изумителното “славянобългарско(?) произхождение” на 
Братята, за които се казва, че са “български славяни” и дори 
“славянобългари”(41, с.57). Подобно определение може да бъде 
осмислено или като деца от смесен брак,  или като деца в 
семейството на български склави. В този случай етническият 
произход е неопределен или би съответствал на семейството, в което 
е попаднало детето. 

Марин Дринов се позовава на старо житие: “В едно старо житiе 
на св. Кириллъ се пише: “ ñú ďðåďîäîáíĄ¸ îòåöú íàøü Êèð¸ëëú ðîæäåè¶ åěú 
áĄñòü îòú Ńåë¹íà ăðàäà, ðîäîěú ñú Áîëăàði¸£ ” (74, с.19). Родното място на 
св. Кирил не се поставя под съмнение, но то не случайно не е 
отнесено и  към св. Методий. Тук обаче се изтъква родовото 
произхождение на Кирил от България, което е в пълно съответствие с 
разработваната в настоящата студия хипотеза. Може би тук е цитиран 
текст от Успение Кирилово. Авторът М.Дринов сочи като източник: 
“Известия на 2-рото Отделение на Руската Академия на науките т.VI, 
изд. 5.” 

Няма да повтарям сериозните мотиви на твърдението, което 
извежда на предна линия българския вариант на обсъждания произход, 
но ще ги маркирам: Както в труда на А.Маргаритов-Хофер и 
М.Маргаритов, така и в работата на Г. Симеонова се разглеждат 
твърде аналитично и убедително дадените в Пространното житие на 
Константин – Кирил пред хагана на хазарите от името на Философа 
биографични данни,  отнасящи се за дядо му, който бил “много велик 
и славен, който стоеше близо до царя”. Отхвърлил “дадената му 
голяма чест”, той  загубил доверието на царя си и отивайки “в 
чужда земя”, обеднял. В същия разговор Константин оповестява, че 
целта на живота му е да “потърси предишната си прадедовска чест”,  
което е освен декларация на неговата житейска стратегия, но и 
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добре камуфлирано авторово насочване за дешифриране на родовия 
проблем на Братята(16б, с. 47). Принуден съм да се върна отново 
към текста от ЖК, с който се осветлява обществената позиция на 
дядото на Константин, защото с това аргументирам, че не би могло 
при най-големи усилия да се намери пример за съществуването на 
славянски велможа, когото авторът на Житието да определи като 
“велик и славен” и още повече - “стоящ близо до царя”. За да се 
отстоява тезата за дядото-славянин, би следвало да се признае 
окончателната несигурност на текстовете на житията, с 
произтичащите от това за изследователите притеснения. Ако дядото  
на Братята беше един от великите боили, дори и той не би “стоял 
близо до царя”, каквато близост българските владетели са 
позволявали единствено на най-близките членове на семействата си. 
Много авторитетно доказателство за най-високия произход на Братята 
представлява фактът, че  Константин е първият български младеж, 
който се е учил в училището на императорските деца. Вторият е 
Симеон, който е син на кана на България! Доказателството, макар и 
косвено, е с голяма мощ. 

Представените току-що цитати от ЖК не се поставят като цяло  
под съмнение, защото те  не са фрагментарни и изолирани от 
основното съдържание на житието и тяхното манипулиране не би могло  
да остане незабелязано. Подобно вмешателство в  авторовото 
съдържание на текста, с който разполага днес литературната 
историография, не е в интерес на движещата славистка идея, която 
потенциално са имали книжовниците там, където е могло да се 
извърши това вмешателство. Убеден съм, че ако авторовият смисъл в 
тези пасажи е бил накърнен, нямаше да бъде запазен текст, навеждащ 
мисленето към българския дядо, който стоял “близо до царя”.  

В съответствие с този разказ са съобщенията в ЖК за 
предлаганите на Философа от логотета Теоктист “красива, богата и 
от добър и богат род” невеста и от името на  императора “голяма 
чест и княжение” и бъдеще на стратег.  Константин отклонява този 
“голям дар”, защото за него “няма нищо по-велико от науката, чрез 
която ще придобия мъдрост и ще потърся прародителската чест и 
богатство” (29,с.40). След като Братята се завръщат от Хазарската 
мисия в Константинопол, “царят и патриархът” предлагат на Методий 
архиепископство. “Но тъй като той не поиска, придумаха го, та го 
поставиха за игумен на манастира Полихрон,...”(29, с.71). Според 
бележка 32 (29,с.518) това става “не по-рано от есента на 861 г.”.  

Ако съпоставим наличните в полза на трите възможни версии за 
етническия произход на Константин Философ преки сведения, би 
трябвало простичко да преустановим всяко по-нататъшно издирване. 
Но компетентните знаят колко още много податки съобщават 
единствено за българския произход на Кирил и Методий, които не 
следва да излизат от сферата на нашето внимание. Ще цитирам един 
твърде показателен текст от “Синодик на цар Борил”, за който се 
твърди, че е домашен източник и е създаден след 1211 г.: “88. На 
Кирил Философ, който преведе божественото писание от гръцки на 
български и просвети българския род, новия втори апостол... вечна 
памет”(5,с.69).Този цитат е много интересен! Ако си позволя 
известно тълкувание, следва да заявя без колебание: 
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1.“Преведе божественото писание от гръцки на български” значи 
единствено, че става дума за превод от гръцки език на български 
език и нищо друго. Няма потенциални за учените двусмислия, освен 
ако приемем без доказателства, че авторите от Борилово време са 
наричали езика на склавите от времето на Борис – “български”. 

2.“Просвети българския род” би могло да се разбира пряко като  
“просвети етническите българи” и по-свободно - като “просвети 
народа на българите” в цялото му етническо разнообразие, освен ако 
за авторите на Синодика по времето на Борис народът в България е 
бил от склави, а само името му се е запазило “български”.  

3.Немислимо е “българският род” да се ползва като синоним на 
“славянския народ”, което би съответствало на съвременната 
славистка мечта за изчезването на българския етнически  елемент. 
Синонимната връзка, установена в руската редакция на късната 
славянска книжнина е само в обратната посока, т.е. да се говори за 
българите като за славяни. Да се приема определението  “български” 
като обединяващо за  българското население с преобладаващо 
присъствие на склави и ползван по времето на Константин-Кирил 
“старобългарски (славянски)” език е възможно само в представите на 
славистите. Ще повторя, че това е израз на догмата за склавите, 
които като запазвали самосъзнанието си на склави се нарекли 
българи.  

Нещо повече, "българският род" не следва да се разбира като 
"българският народ", за което има "българите", и хората от 
българско коляно. Това значение е твърде тясно квалифицирано и не 
може да се пренебрегва. "Български тълковен речник" обяснява 
значението на "род":"Множество хора с общо потекло и минало; 
племе. Поколение, коляно, рода. Семейство, порода, произход, 
раса"(8,с.845).   

В Краткото житие на Константин – Кирил (Успение Кирилово) се 
декларира: “Българин по род, той се роди от благоверни и 
благочестиви родители.” Според коментара на тълкувателите на 
житието част от учените датират написването му около времето на 
ЖК, а друга част  го отнасят след XIII век, което се възприема 
охотно от съвременните слависти. “За датировката XIII в. говори и 
посочването, че Кирил е бил българин по род. Същата фраза е 
характерна и за други проложни жития, възникнали в епохата на 
Асеневци” (29,с.64,510,511). Авторите заключават: “Няма обаче нито 
един случай на подобно народностно определение в по-ранните 
български земи”. Тази констатация би трябвало да бъде за 
славистите по-скоро повод за размишления и научни дирения, 
отколкото аргумент за небългарски произход на Учителите, чрез 
намек за присвояване на фалшиво национално достойнство от 
българските автори от епохата на Асеневци. Впрочем с този намек 
славистите подхвърлят съмнения за съзнателна промяна на 
историческата правда в късните проложни жития на Братята, в полза 
на българския им произход. Тук в тази монография се гледа по същия 
начин на указанията за славянското им произхождение в 
литературните източници, пристигнали от Русия в България. С тази 
уважителна разлика, че в моя подход се изтъкват достатъчно 
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аргументи за заинтересованост у силите, които са разполагали с 
възможностите и интереса да извършат фалшификациите. 

Не се е намерил досега автор, който да е установил стремеж на 
българите да си приписват достижения и достойнства за сметка на 
склавите. А обратното? 

Не се е намерил досега автор, който да е установил стремеж на 
българите да си приписват достижения и достойнства за сметка на 
склавите. А обратното? (Повторението не е случайно.) 

В Проложното житие на Методий се дава едно доста красноречиво 
сведение: “...[царят] го постави за княз на славяните. И като 
прекара там 10 години, изучи славянския език”. И малко по-долу: 
“Кирил пък помоли своя брат Методий да върви с него (при хазарите 
– б.м.), понеже владееше славянски език” (36, с.79). Трудно е да 
се повярва, че гръцки или руски книжовници (преводачи или 
преписвачи) биха имали интереса да вмъкнат допълнително този текст 
в житието, когато той не е в полза на славянската теза. 

В Краткото житие на Климент Охридски Димитър Хоматиан пише за 
светеца: “...изучил Свещеното писание, преведено с божествено 
съдействие на тукашния  български диалект от Кирила, истински 
богомъдър и равноапостолен отец и отначало още бил заедно с 
Методий, известния  учител на благочестие и православна вяра на 
мизийския народ”. А преди: “Този наш отец и български светилник  
бе по род от европейските мизи, които обикновеният човек нарича 
българи...”. По-долу авторът продължава за св. Климент:“...най-
сетне станал ...водач на целия мизийски народ в благочестието...” 
и “...а Методий бил поставен за архиепископ на Морава и България 
от същия този папа, тогава и Климент бил издигнат на епископски 
престол, като бил поставен от Методия за епископ на целия Илирик и 
на българския народ, който владеел страната” (29,с.297). “Понеже 
българският народ още не бе изцяло  просветен чрез кръщение ...”. 
Трябва да се отбележи, че склавите са били отдавна покръстени от 
гръцките мисионери, което се доказва от признанието на българската 
делегация на Осмия вселенски събор през 870 г., че когато дошли 
българите( стотина години след склавите) те заварили в завладените 
от тях земи гръцки свещеници. За Симеон Велики Димитър Хоматиан 
пише:“...който пръв се назова цар на българите(става дума за сина 
на Борис I - б.м.)...”(36,с.396). Бих искал да засиля вниманието 
на читателя върху авторитетното съобщение, че коментираното житие 
на св. Климент Охридски, наречено още Охридска легенда, “е дошло 
до нас в гръцкия си оригинал”. Този факт има огромна стойност 
както с озадачаващата си достоверност, така и с изненадващото си 
за българите съхранение. Впечатляващ е един много показателен 
факт, който има обяснението си вероятно в съхранения гръцки 
оригинал на  житието: в целият известен текст не се среща нито 
веднъж етнонима склави. Но пък има много още показателни текстове. 
Такова е например свидетелството, че св. Климент наредил да 
напишат и издигнат каменни стълбове с “...издълбан надпис, който 
съобщава за приемането и приобщаването към Христа” (29,с.298). 
Един категорично български начин за овековечаване на големи 
събития!  
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Един друг охридски архиепископ, Теофилакт Охридски (1089-
1126?), в своето класическо житие на св. Климент Охридски ни дава 
невероятни по своето естество сведения за българския произход на 
Първоучителите:   

“5. ...светиите смятали за огромна вреда и това, че светилото 
на Писанията не пламти в тъмната страна на българите, било причина 
за тяхната безутешна скръб. Те тъгували, страдали и се отказвали 
от живота".  

"6. И тъй, какво да правят? Обърнали се към Утешителя, чиито 
първи дар били езиците, и го помолили за следната милост: с 
помощта на Словото... да открият азбука, съответствуваща на 
трудността на българския език, и да могат да преведат на езика на 
народа Свещените писания. И, разбира се, като се отдали на строг 
пост и продължителна молитва, на измъчване на тялото и на душата, 
на изнурение и смирение, те постигнали своето въжделение”. 

“7. И така те получили благодатта на Духа като готова утринна 
зора и светлината на знанието заляла праведниците, и свързаната с 
това радост прогонила предишната им скръб. И като сполучили да 
измолят това благо, те открили славянската азбука, превели 
боговдъхновените Писания от елински език на български и се 
постарали да предадат божествените знания на по-способните си 
ученици”. (35, с. 13).  

“16.  Този Борис бил въобще с много способен ум и склонен към 
добро. При него и българският народ започнал да се удостоява с 
божието кръщение и да се християнизира.... Кирил и 
Методий...изнамерили азбуката, за която говорихме и извършили 
превода на Писанията на български език... И така българският народ 
бил освободен от скитското заблуждение и познал истинския ..път". 

“67. ...Той се надявал по всякакъв начин да премахне 
равнодушието на българите към божествените неща и да ги събира, 
привлечени от красотата на постройките и най-главното: да смекчава 
суровостта и непокорството в сърцата им и тяхната труднодостъпност 
за богопознанието”. 

Коментарът ми е елементарен. Теофилакт свидетелства за 
съществуването по времето на кан Борис на български народ, 
българи, български език, азбука, съответстваща на трудността на 
българския език, княз на българите, български свещеници, българска 
земя, преводи от елински език на български, първи епископ (служащ) 
на български език, българи-новите коринтяни. Трудно е да се 
приеме, че висококултурният архиепископ Теофилакт Охридски е могъл 
да замени по грешка с “българи” и “български” думите “склави” и 
“склавински”, смисълът на които бил имал предвид  според 
славистите. Не се оспорва, че склавинизацията на българите чрез 
склавинизацията на тяхната вяра и култура е била фундаментална и 
водеща  философия на гръцкия покорител спрямо българите, а това 
значи и философия на висшите представители на константинополския 
клир Теофилакт Охридски и Димитър Хоматиан.  Не  мога да допусна, 
че същите те, съзнателно или поради небрежност ще афишират в 
житията на св. Климент НЕВЯРНА според славистите представа за 
живата и достойна българщина, като разменят определенията по 
указания горе начин. 
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Архиепископ Теофилакт разказва за осъществените от гръцки на 
български преводи на Писанията посредством азбуката, която 
Учителите създали да съответства на трудността на българския език. 
Дали е възможно макар и единият от тези два етапа на тяхното 
богоугодно дело (създаването на казаната азбука и извършване на 
преводите на български език) да бъде  осъществен от небългари?  

Формулираната от Теофилакт Охридски в Пространното житие на 
св. Климент Охридски азбука като азбука на “склави” може би дава 
основание на славистите за твърдението им, че Просветителите били 
съставили своята азбука благодарение на отличното познаване на 
матерния си славянски език. Кирилометодиевистите разбират 
определението “български” като израз на завършена консолидация на 
качествено новия български народ след претопяването му сред 
“морето” от склави. Само че загубването на българите сред склавите 
до времето на кан Борис не би могло да обясни използваната от 
Теофилакт Охридски и Димитър Хоматиан типична за гръцките автори 
характеристика на  българите с тяхното “скитско заблуждение” и 
“варварската дивост”. В допълнение следва да съпоставя 
взаимноизключващите се два израза на Теофилакт: “склавинската 
азбука” и “да открият азбука, съответстваща на трудността на 
българския език”. Изразът “склавинска азбука” може да се разглежда 
обективно само ако отново се върнем на твърдението, че българският 
език е бил по начало език на склавите, или е станал такъв преди 
средата на IX век.(?!) За невъзможната консолидация на българския 
народ от шепа българи и “морето” от склави вече обстойно писах в 
“Една представа за сливането на българи и славяни”(47, 2007 г.). 
От своя страна един от основните представители на българската 
славистика В. Златарски обяснява формалното езиково противоречие 
на Теофилакт като негово  съзнателно поведение. Той обяснява, че 
императорът и патриархът поставят  за архиепископ на Охрид 
Теофилакт - “една от най-образованите на времето си личности, най-
способен управител, който да уреди погърчената вече Охридска 
архиепископия и да тури здрави основи за ромеизацията на 
българския народ”. Как? Според Златарски характерните и добре 
“подбелязани черти” в трудовете на Теофилакт и старанието му 
“...навсякъде да изтъкне голямата историческа роля на българите, 
ясно говорят за целта, която е гонел тоя охридски архиепископ, 
когато се е залавял да състави на гръцки споменатите жития: 
очевидно, той е искал да замени съществуващите тогава 
славянобългарски жития с такива на гръцки език, и по тоя начин, 
като поласкае националното самолюбие на българите, чрез техното 
славно минало и унищожи паметниците на старобългарската книжнина, 
да принуди своето българско паство да чете и слуша за живота и 
делата на своите родни светии на гръцки език и така да забрави 
своя роден език, който, според самия  Теофилакт, бил “варварски 
език” (52,с.265,267).Допускам, че В. Златарски не е предполагал 
славистичния постулат, според който българи по времето на 
Теофилакт вече не е имало, а какво остава да се е запазило и 
“съзнание за славно минало” у тях. Признанието на Златарски за 
българската историческа памет през XI в., включваща “национално 
самолюбие” и знание за “свои родни светии”,  говори, че този наш 
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неимоверно осведомен учен не е могъл да пренебрегне осъзнатата си 
национална идентичност и да потисне дълбоките си познания за 
доминиращата следа, оставена от българите през обсъждания тук 
откъс от време. В горния контекст следва да се прибави една много 
важна и напълно приемлива констатация на Г. Симеонова, която 
разбирам в смисъл, че понятието “българин” е било използвано от 
Съратниците на Първоучителите и от споменатите охридски 
архиепископи именно за означаване на понятия, които са свързани 
със света на етническите българи. Тях историците по-късно наричат 
“прабългари” или “протобългари”; “Защото в началото на официалната 
дейност на Кирило-Методиевите ученици, която по време съвпада с 
началото на официалната християнизация, етнонимът “българин” 
означава принадлежност към население, вписано по-късно от 
историците като “прабългари” или “протобългари” (7,с.41). 

В арсенала на славистите има едно упорито съждение за 
припокриването на понятието “старобългарски” със “славянски” език. 
Е, ще си кажем снизходително, Теофилакт с думите “български език” 
и “български народ” е имал предвид всъщност “старобългарски 
(славянски) език” и “старобългарски (славянски) народ”?!. Тук ще 
използвам още веднъж аргументи в полза на тезата ми за замяната в 
източния християнски свят на “християнски” със “славянски”. Г. 
Бакалов пише: “Съдейки по изразените в някои от надписите мисли от 
предшестващия период, може да се заключи, че българите 
отъждествяват византийците с изповядваната от тях религия. За тях 
християни и ромеи (или, както по-често ги наричат, гърци) са 
еднозначни понятия...”(1,с.229). Заедно с изключването на 
възможността да е имало сливане между българи и славяни до средата 
на IX век, в книжката ми “Една представа за сливането на българи и 
славяни”(47) беше доказана и производната несъстоятелност за  
загубата на българския език в полза на езика на склавите, както в 
същия период, така и въобще. Според Ст. Младенов в 
“старобългарския език”  се били запазили 20 прабългарски думи от 
тюркски произход. В по-ново време (2003 г.) в том IV на КМЕ пише:  
“Част от прабълг. заемки са тюркски по произход, други са 
тюркизирани монголски, китайски и ирански думи...както и общослав. 
заемки от тюркска езикова среда, възприета при славяно-тюркски 
контакти преди края на VII в....Към групата на П.(прабългаризмите 
– б.м.) с различна степен на вероятност се включват ок. 100 
лексеми”(48,с.244). П. Добрев увеличава бройката:  “В днешната 
българска реч са запазени над хиляда древни източни думи, донесени 
някога от Аспаруховите българи”. И:“...споменатите над 1000 
източни думи от неславянски и същевременно нетюркски 
произход...”(23,с.7). 

Отново потвърждавам, че въведеното в руската редакция на 
преписите на българската книжнина понятие “славяни” вместо 
“българи” е онази характерна за късното средновековие  замяна на 
етнонима “българи” с новото  наименование на склавите, чиято 
голяма източна държава се е идентифицирала като водеща в 
източноправославния свят. Тази връзка е била подсилена и от 
близостта на древния руски език до ритуалния черковнославянски 
език, на който се е  извършвало богослужението от източните 
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склави, както и от населенията на Молдова, Влахия и България. 
Светските и духовни водачи на Русия осъзнават  наречената от тях 
“славянска” идентичност, след като османците завладяват Балканския 
полуостров и я самооценяват като доминираща в общността на 
източноправославните склави. Според Делийски подмяната на “склави” 
със “славяни” става едва през XVIII век(70 с.82). 

Както се убеждаваме, в ЖК и ЖМ НЯМА преки податки (съобщения) 
за народностния произход на Братята. Това изключително значимо 
обстоятелство става убедително пряко доказателство, като се 
присъедини към цитираните току-що директни твърдения в другите 
известни на науката техни жития и се вземат предвид съмненията за 
осъществени заинтересовани манипулации на съдържанието на житията. 
Липсата на указания за склавински или ромейски  произход на Кирил 
и Методий в житията  не съответства на политическите интереси на 
Византия, поради което няма основание да се предполага съответно 
“почистване” на книжнината в този смисъл. Посочването обаче на 
български произход на Братята е не само неудобно, то е недопустимо 
за византийската имперска мания за величие и всевластие, манията 
за изключителност. Тази е причината да бъдат отстронени от житията 
всички преки податки за българска принадлежност на Братята. 
Всъщност да се отстранят нежелани текстове, когато се правят 
поръчани преводи или преписи е колкото лесно, толкова и трудно! 
Установените недостатъци на житията, за което ще стане дума по-
късно, доказват големите затруднения, които спътстват 
фалшификаторите. За манията на императорите за изключителност, 
която лежи в основата на огромните манипулации на българските 
писмени паметници, говори даденото от В. Златарски сведение за 
решението на Цариградския църковен събор от 879 г., което 
подкрепило внушенията на митрополитите Прокопий Кесарийски и 
Григорий Ефески, “...че Бог ще помогне на нашия император  да 
подчини под властта си всички страни на света, и тогава той ще 
направи нова разпредела на диоцезите  и ще удовлетвори желанията 
на всички висши йерарси” (51,с.190).  В пълен разрез с доказаната 
с горния авторитетен цитат логика на цезаропапизма на 
византийските императори е да се допусне историческата регистрация 
на признанието за БЪЛГАРСКИ ТВОРЦИ НА БЪЛГАРСКА АЗБУКА, КОИТО СА И  
АВТОРИ НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КНИЖНИНА. ПРИЗНАНИЕТО ЗА 
БЪЛГАРСКОТО ПРОСВЕТИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЙ НЕИЗБЕЖНО 
СЕ СВЪРЗВА И С УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА ГРАМАТИЧНАТА И КНИЖОВНА НОРМА 
НА ЕДИН УСЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, а такова признание не може и 
за миг да се очаква от Константинопол. Впрочем да не се съхранят 
подобни знания за бъдещето не е било само в интереса на Византия, 
а и на близки и далечни съседи и съперници за културно водачество 
след векове.  

Място за съмнения няма! Константин Философ - наречен Кирил, и 
брат му Методий са българи според изброените от КМЕ автори, а Г. 
Симеонова разглежда проблема в рамките на широка гама варианти и 
въоръжава мисленето на читателя с обширна аргументация за избираем 
от читателя вариант. Някои други литературни източници са твърде 
силно романизирани и от тях не можем да получим никаква информация 
в тази насока. Латинските източници също ни поднасят фрагментарни 
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сведения за Братята, но тяхната информационна база е някак 
непоследователна. Така че идеята за българския произход на 
Константин и Методий не е чужда на известни кръгове у нас, 
следователно не мога да имам претенции за оригиналност в принципен 
план. 

Впрочем БНТ официализира това не само мое твърдение в 
началото на 2007 г. чрез допитването до българите, наречено  
“Великите българи”, ако не допуснем, че мълчаливо се приема да са  
Братята българи в смисъл на “български славяни”, колкото и странно 
да звучи това за всички времена. Но пък допускането ни отвежда до 
претенциите на македонистите за македонския им произход! И после? 

Едно от най-силните доказателства в полза на тезата за 
българския произход на Учителите е фактът, че гръцките хронисти са 
подложили тези велики люде на културен остракизъм и историческо 
маргинализиране. За тяхния произход, битие и обществена изява не 
се говори извън агиографски творения, освен в няколко писма на 
папа Йоан VIII и папа Стефан V, в които става дума за архиепископ 
Методий. Това в светлината на гръцката идея за склавинизацията на 
българите има само значението, че е било недопустимо да се 
регистрира и запази за поколенията дълбоката следа, оставена от 
двама българи в полза на Българската държава и народност. КМЕ 
подкрепя тезата ми, ако не с анализ и научен извод, то поне с 
констатация: “Не са известни грц.извори за Кирил и Методий и 
учениците им от тяхното съвремие...”(48, с.146). 

В други свои работи  посочих, че Константинополската или по-
късно Цариградската патриаршия не са предоставили доказателства за 
канонизацията на светите Братя, но странното е, че и Българската 
патриаршия не е отстранила този може би пропуск. Още по-странно е, 
че и първият българин, загубил сан, достойнство и живота си за 
християнската вяра, - канартикинът на Омуртаг, Енравота също така 
не е канонизиран от споменатите църкви! Непонятни неща стават на 
този Божий свят! 

Съществуват преки податки за българския произход на Кирило-
Методиевите Ученици св. Климент и св. Наум. За тях са запазени в 
известни рамки на достоверност  жития, от които можем да извлечем 
по изказаната по-горе логика достатъчно увереност: 

За св. Климент Охридски: “Този велик наш отец и български 
светилник бе по род от европейските мизи, които обикновеният човек 
нарича българи....” (36, с. 395); “....и така Климент станал 
първият епископ (служащ) на български език” (35, с.34). 

За св. Наум: “Този преподобен и велик отец Наум отрасна в 
Мизия” (36, с. 81). В бележка № 2 към същото Второ житие на Наум 
Охридски съставителите на том IV на Стара българска литература 
отбелязват: “С термина Мизия гръцките автори означават българските 
земи”(36,с.528), а в статията “Мизия” на КМЕ се казва:”...през 
виз.епоха употребявано като название на Северна Б-я и синоним на 
средновековна Б-я”(16б, с. 656).     

В своята “Историйца” йеромонах Паисий отбелязва: "И там се 
събрали петима философи от българския род, познаващи елинската 
премъдрост и писанието - Климент, Сава, Наум, Еразъм, Ангеларий. 
Всички тези петима мъже са от българския народ и така с Кирил и 
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свети Методий били седем вещи и премъдри учители”(69, с.249).Освен 
категоричното народностно определение на петимата учени мъже като 
българи, авторът Паисий присъединява към тях и Първоучителите. За 
да оставят без внимание това така показателно указание, вероятно 
славистите са го оценили като твърде неподходящо. Цитатите са били 
мълчаливо заобикаляни като доказателство за произхода на  
Учителите, но същността на делата  на Братята не би допуснала 
включването на сподвижници от друго племе. 

  
1.3.ДРУГИ ВЕРСИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД НА СВЕТИТЕ 

БРАТЯ 
За да дам израз на изследователската си обективност, ще 

спомена една публикация от 2006 г. на Е. Статева(78). Вероятно 
авторката е имала желанието да изненада публиката с нетрадиционна 
хипотеза за произхода на светите Братя, но тази нетрадиционност се 
изгражда практически върху магическата връзка и “сакралната 
функция” на числата 7 и 12. Авторката предполага, че  прадядо на 
Кирил и Методий е избягалият от България кан Телериг (766-777). Тя 
вероятно е имала предвид историческата информация, че канът - 
беглец бил приет възторжено от император Лъв IV Хазарски и като 
награда за предателството си бил допуснат до двора чрез брак с 
императорската братовчедка Ирина. С проста аритметика се 
изчислява, че дядото  на   Кирил и Методий – синът на Телериг, 
вече Теофилакт, има 1/2 българска кръв, а самите Братя имат по 1/8 
български гени, ако приемем, че предците им са се женили за дами 
от висшето общество на Константинопол. Така от усилията на 
Е.Статева да произведе версия за български произход на българските 
Просветители, се оказва, че тя потвърждава ромейското им начало, 
комбинирано с предателска следа в морала на техния прадядо. За 
другите несъобразности в хипотезата на Е.Статева не си струва да 
се говори. 

В последните дни преди да дам ръкописа си за печат се добрах 
до статията “Хипотезата за прабългарския произход на светите братя 
Кирил и Методий” от Ив. Добрев(75,с. 260-282). Авторът лансира 
хипотезата, че Братята са правнуци на кан Тервел. Това твърдение 
би могло да се защити твърде трудно поради възрастови ограничения 
на предполаганите предци на светите Братя. За мене обаче тази 
хипотеза е плодоносна с опита си да оспори вековните твърдения, че 

1.Родът Дуло, а не кан Аспарух е създал Българската държава 
(75,с.272); 

2.Съществуват думи в българския бит и топонимия, които имат 
средноазиатски и северонокавказки произход; 

3.Сливането на българи и славяни не е било приключило до 
времето на Кирил и Методий, а се е “осъществявало с все по-бързи 
стъпки” през XI век, когато славяните “повсеместно започнали да се 
самоназовават българи”. Авторовата позиция подсказва 
съществуването на самосъзнание у двата етноса, което склавите били 
решили да пренебрегнат за себе си. Създава се впечатлението, че 
“по принципа на равнозначността” колкото славяни са се припознали 
като българи, толкова българи са се припознали като славяни. 
Сливането в действие! 
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Не може да се приеме, че намиращият се в ЖК израз за царя, с 
чиято близост се е ползвал прадядото(75,с., 277) на Константин, се 
отнася до византийския император. 

Оценявам изказаното мнение, че кан Тервел е оглавявал 
Българската държава до 715 г. Тази дата беше установена  със 
съответните доказателства в книгата ми “Датите на възцаряването на 
българските канове до Умор”(10, с.13). 

Ив.Добрев твърди, че “според Именника след държавен преврат в 
Плиска кана Кормисош...свалил кана Тервел...”.  В Именника на 
българските канове няма подобно указание, както няма такова и в 
книгата на П. Добрев “Царственик на българското достолепие”, в 
която той дешифрира успешно, макар и не напълно Именника. 

В следващата таблица ще систематизирам възможното 
осъществяване на замисъла на Ив.Добрев, като посоча участниците и 
годините, когато са могли да го изпълнят.   

 
 
 
             
                                                 
                                                      Табл.1 

събитие АСПАРУХ ТЕРВЕЛ Дядото ЛЪВ МЕТОДИЙ 
 дата възр. дата възр. дата възр. дата възр. дата възр. 
раждане 613 0         
бащинство 633 20         
раждане   633 0       
възшествие 680 67         
кончина 694 81         
възшествие   694 61       
раждане     694 0     
кончина   715 82       
бащинство     754 60     
раждане       754 0   
бащинство       817 63   
раждане         817 0 

        
Изписаните дати са в години по Християнския календар. 
Тук и в следващите таблици годишните дати, които не са 

подчертани са приблизителни, като продукт на мои изчисления. 
От таблицата се установява, че възпроизводственият процес 

едва ли е бил възможен при посочената гранична възраст на бащите. 
Пределната възраст – 82 г. - на Тервел през 715 г. не би позволила 
той да е имал политическо и военно бъдеще в Солун. Като първороден 
син на Аспарух, е основателно да се предположи, че Тервел е роден 
около двадесетата годишнина на баща му. Това се подкрепя и от 
предположението, че приемникът на властта от Тервел е четвъртия 
син на Аспарух, който е бил кан близо седем години след кончината 
на големия си брат. 

Прието е, че Методий е роден около 817 г. Така между 
рождените дати на Тервел (633 г.) и Методий (817 г.) има 184 г., 
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които, разпределени в три интервала, правят средна възраст, в 
която бащите са осъществили  биологичното възпроизводство на 
участващите във веригата (Тервел, дядото на Братята, бащата Лъв и 
Методий), равна на 61 г. Твърде невероятно! А ако Лъв е имал  
Методий на 63 годишна възраст, той би следвало да е станал баща на 
Константин на 73 години, след което е някак нелепо да са се 
отказали със съпругата си от сексуален живот и да са живели още 14 
години, докато смъртта на единия ги е разделила. Съмнителна 
постановка! 

Впрочем, версията на Ив.Добрев заслужава внимание като 
чувствително  разклащане на лодката на славистиката и опит да се 
признае българското начало в големите постижения на България. 

 
 
 

1.4.КОНСТАНТИН ФИЛОСОФ И МЕТОДИЙ СА ВНУЦИ НА 
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКА НА КАН ОМУРТАГ ЕНРАВОТА. 

Моята представа за българския произход на 
Братята 

За да обоснова достатъчно убедително предположението си за 
българския произход на Братята стигнах по силата на логиката 
дотам, че да потърся и определя на свой ред обществения ранг на 
рода им. 

Разширявам хипотезата за българския произход на светите 
Братя, като включвам предположение за конкретното семейство на 
дядото на Учителите. С елементарно аритметично пресмятане 
установявям, че те са потомци на кан Омуртаг (814-831). Това 
предположение, плод на  основателни догадки,  е една надстройка на 
моите прозрения, която трябва да намери художествени илюстрации, 
чрез плочките от пъзела, оформящи съответната част от 
предполаганата картина. 

Официалната българска историография дава за събитията, които 
по моя оценка имат известна връзка с произхода на Братята 
Константин и Методий, следните сведения: 

Кан Омуртаг е проявявал “религиозна нетърпимост  спрямо 
византийските християнски военнопленници”(1, с.207). Можем да си 
представим как се е отнасял той към българските вероотстъпници. В 
“Житие на 15-те тивериуполски мъченици” Теофилакт Охридски 
разказва за един пленен в Одрин от войските на кан Крум гръцки 
християнин - Кинамон, който при подялбата на плячката се паднал на 
канартикина Омуртаг. Кинамон, който бил високоинтелигентен и 
обаятелен човек, попада в българския кански двор след 813 г. 
Неговите проповеди са достигнали, види се, до първородния син на 
Омуртаг Енравота, който приел “с охота новата вяра”. Можем да 
приемем, че покръстването му е станало мъчително в един 
продължителен срок. Вероято дълго време Енравота е таял в душата 
си това грозно за българския морал вероотстъпничество. Познавайки 
традиционните средства за решаване на династични спорове от онова 
време, правилата на дворцовия живот и твърдата преданост на баща 
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си към отеческата вяра, зрелият мъж Енравота вероятно е прехвърлил 
дискретно семейството на сина си Лъв (баща на Константин и Методий 
според сведенията на няколко жития) във Византия. Не подлежи на 
съмнение готовността, с която вероятно съседите са приели 
семейството на сина на престолонасленика. “Реалната политика” на 
всички времена е адмирирала подобно поведение на владетели, които 
са били в трайна  вражда с опасни съседи.  

Когато дворцовият скандал станал всеобщо достояние, кан 
Омуртаг повелява щото Енравота да заплати привързаността си към 
християнската вяра “с отказ от престола”(1, с.208), както и тронът 
да бъде наследен от третия син Маламир. Естествено, на канартикина 
не е било разрешено да напусне родината си. Пък и християнската 
жертвоготовност е типична с примиренческото приемане на смъртта. 
Случилото се по-късно, което е било напълно в правилата да се 
елиминира потенциалният претендент за престола, напълно оправдава 
извършеното изселване. Решаването на подобни проблеми  е ставало 
чрез затриване на цялото семейство. Канската институция не е 
допускала  съществуването на претендент за престола на кана дори  
(или може би именно) в лицето на собствения му по-голям брат. 
Теофилакт Охридски разказва, че Енравота проявил загриженост за 
хвърления в “железен затвор” свой духовен наставник Кинамон и с 
това предизвикал гнева на младия кан Маламир. Последвало 
неизбежното: Енравота бил осъден и посечен с меч. “Така 
канартикинът Енравота става първия български мъченик на вярата и 
бил причислен към лика на светците”(1, с.210). Намирам, че 
свидетелството на Теофилакт е в логическа връзка с отбелязаното от 
Теофан Изповедник: “...животът на Маламир...бил пожънат 
безвременно от сърпа на божието правосъдие” (1, с. 211). 

Понеже няма податки за датата, когато Енравота е бил принуден 
от баща си да се откаже от престола, може да се предположи, че той 
е бил отстранен от престолонаследието вероятно някъде между 825 и 
830 г., когато семейството на сина му  е било вече  прехвърлено в 
Солун. От свидетелството на Теофилакт Охридски за състоянието на 
все още живия в “железния затвор” Кинамон през 833 г., когато е 
бил посечен Енравота, можем да извлечем потвърждаващата 
информация, че той, за да е все още жив, вероятно е бил хвърлен в 
тъмницата не дълги години преди посочената дата. 

От горните сведения и разсъждения се прави изводът, че 
бъдещият друнгарий в Солун (бащата на Методий и Константин) е бил  
женен още в България и вероятно е имал вече родени деца (най-малко 
Методий). Техният баща Лъв(?), като син на български велможа, е 
имал естествено войнска професия и не е било проблем за императора 
на Византия да му даде и достоен, и контролиран от стратега на 
Солунската тема военен пост.                      

От Панонските легенди, основните източници на биографични 
данни за светите Братя, можем да извлечем следната информация, 
чрез която да се датират някои събития от живота им: 

 
За Методий  от Проложното житие на Методий: 
- на 20 години “...царят го постави за княз на славяните” 

(36, с 524). 
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- след 10 годишно управление на склавинско княжество  “остави 
сана на княжението пред царя, отиде на Олимпската планина и стана 
монах”(36, с. 79).  Може да се приеме за сигурно, че след малкия 
период от време, през който Константин е бил библиотекар на 
патриарха, Братята съгласувано се оттеглят около 847 г. в 
манастира на Олимп.  Тогава Методий  е бил на 30 години. 

- датата на неговата кончина според ЖМ е записана така: “...и 
почина в ръцете на свещениците в шестия ден на месец април, индикт 
трети, в шест хиляди триста деветдесет и третата година от 
сътворението на целия  свят”(36, с.77). 

Горните сведения ни позволяват да изчислим с известна доза 
вероятност, че 

Методий е бил роден през или около 817 г. (847 – 30 = 817 г.) 
Тази годишна дата не противоречи на посочения в КМЕ възможен 

интервал  между 810 и 820 г.(16б,с.632). 
За Константин от ЖК:   
- Константин е “на двадесет и четири  години”, когато бива 

изпратен на мисията при сарацините. След завръщането си от 
дипломатическото си посещение в арабския свят “той  се отрече от 
целия този живот и се уедини на едно място в безмълвие, задълбочен 
само в себе си”(36, с.44).  

- По-нататък се казва: “И така почина в Господа, бидейки на 
42 години, на четиринадесетия ден от м. февруари, индикт втори, в 
6377 година от сътворението на света” (36, с.63). 

 Горните сведения ни позволяват да изчислим: 
- година на раждане на Константин 827 г.(869 – 42 = 827 г.) 
- година на сарацинската мисия  851 г. (827 + 24 = 851 г. 
Въз основа  на изложеното дотук и многобройните 

доказателства, които ще се прибавят, правя предположението, че 
Братята Константин и Методий  произхождат от царската фамилия на 
кан Крум. За илюстрация на хипотезата си правя една постройка, 
която се съобразява с исторически приетите дати от властването на 
кановете от Крум до Маламир. Оценявам биологичните възможности на 
родителите във възпроизводствения процес като приемам реалистично 
за времето, че всички фигуриращи в схемата ми бащи създават 
първородните си синове средно на 18-годишна възраст. Изчислената 
възраст на кановете Крум и Омуртаг в края на тяхното властване 
предполага възможност да са били дееспособни  владетели на 
държавата на 73, съответно на 71 г. Тези данни се съгласуват и с 
по-горе направените изчисления за рождените дати на Братята. 
Поради изключителната важност на работата и заключенията и**, 
давам по-долу  подробни и вероятно малко отегчителни обяснения за 
начина на изчисленията на данните от таблицата. Правя това, за да 
може критичният читател да провери работата ми и да се убеди в 
нейната прецизност. 

За изграждането на таблицата, в която ще се подредят 
значимите за анализа  исторически фигури, в основата  се поставя 
рождената годишна дата на Методий (817 г.), като първороден  в 
семейството на Лъв и Мария(според съобщените имена на родителите в 
Проложното житие на Методий).  
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Бащата Лъв би могъл да  създаде Методий през 816 г., когато е 
бил ориентировъчно на 18 г. Това предполага рождената дата на Лъв 
да е към 798 г. 

Приемам, че канартикинът на Омуртаг Енравота е създал  Лъв 
през 797 г., когато самият  той е бил приблизително 18-годишен. 
Така рождената дата на Енравота е около 779 г. Маламир е роден 
през 814 г., когато Омуртаг е бил на 54 г. 

Като се продължат тези разсъждения в същия стил, се 
установява, че Омуртаг е роден през 760, създал Енравота на 18 г., 
рождената дата на Крум е 741 г.,и е създал Омуртаг на 18 г.  

Въз основа на така подредените биологически възможни годишни 
дати можем да свържем годините на възшествие на кановете с 
възрастта им приблизително както следва: 

Крум е станал кан през 802 г. на  61 г. и е починал през 814 
г. на 73 г. 

Омуртаг е станал кан през 814 г. на 54 г. и е починал през 
831 г. на 71 г. 

Маламир е станал кан  през 831 г. и е починал през 836 г.Не е 
тайна, че в онези години младите хора  са се задомявали още на 15 
– 16 години. Така например в “Житие на Филотея Темнишка” Патриарх 
Евтимий сочи, че светицата била свързана в плътски брак на 14 
години с годеник на 17 години(67,с.98). Заложените пък в таблицата 
години на създаване на потомците  са с една година преди рождените 
дати, което в живота невинаги е така. Ако изложените последни 
съображения се вземат предвид в сметките, ще се окаже, че 
възрастта, при която Крум и Омуртаг са предали канската власт, би 
била вероятно с 2-3 години по-ниска спрямо посочената в таблицата. 
Например ако Енравота е създал Лъв не в осемнадесетата си, а в 
шестнадесетата си година, Омуртаг би бил през 831 г. на 67 г., а 
Крум през 814 г. на 69 г. Също така ако Енравота се е родил в 
годината на неговото зачеване – 779, Омуртаг би властвал до 70-
тата си година, а Крум до 72-рата си година. 

Като се опира на близки до максимално граничните стойности на 
възрастта на кановете, таблицата е изградена по показания начин, 
за да бъде по-убедителна с използваната  оптимизация.    

Получените данни се пренасят в графичната конструкция. 
   
                                                  Табл.2 
                                           

събитие КРУМ ОМУРТАГ ЕНРАВОТА ЛЪВ МЕТОДИЙ МАЛАМИР 
 дата възр. дата възр. дата възр. дата възр. дата възр. дата възр. 

раждане 741 0           
бащинство 760 19           
раждане   760 0         
бащинство   779 19         
раждане     779 0       
бащинство     798 19       
раждане       798 0     
възшеств. 802 61           
кончина 814 73           
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възшествие   814 54         
раждане           814 0 
бащинство       817 19     
раждане         817 0   
преселв. в 
Солун 

      до 
825 

до 
27 

до 
825 

до 
8 

  

отказ от 
престола 

    до 
830 

до 
51 

      

кончина   831 71         
възшествие           831 17 
кончина     833 54       
кончина           836 22 

                      
Изписаните дати са в години по Християнския календар. 
Изчислените години на бащинство и кончина са биологично и житейски  
възможни. Напр.ичиргу боилът Мостич според надписа над вторичния 
му гроб е бил на служба до 80-годишна възраст, а е живял още и 
като монах. 
 Подчертаните дати са известни от историята. 

Изградената по изложената методика и с направените 
целесъобразни уговорки таблица  дава представа за достоверност. 
По-долу ще бъде направена аргументация в доказателство на 
съдържащите се в таблицата данни, която се захранва предимно от 
литературни сведения за живота и делото на светите Братя.  

 
ОЩЕ ОБОСНОВКИ             
Един много внимателен анализ на податките за живота на 

светите Кирил и Методий ни дава основание да се приближим към 
изградената конструкция и с достатъчно основания да  възприемем 
възможността, че светите Братя са българи с ярко, както ще се 
разбере по-късно, национално самосъзнание. Посоченото в ЖК 
указание, че дядото, изгонен от своя цар, е отишъл в чужда земя, 
идва да внуши на поколенията, че българските просветители не са 
потомци на действителния си предтеча. Гръцките висши църковници не 
биха могли да допуснат в ЖК да остане написано за историята, че 
тези предатели на гръцките светски и религиозни интереси са внуци 
на един загинал за правата вяра български велможа от царско 
коляно. Още повече, когато са били унищожени или скрити и до днес  
всякакви други свидетелства за живота и делото им. 

Пред хазарите обаче Философът Константин разказва 
прелюбопитна притча за родени в чужбина деца на изгонени от царя 
си родители, които “...се събирали заедно и се съвещавали по какъв 
начин биха могли да се върнат отново в предишното си положение” 
(36,с.53). Събират се и обсъждат!!! Но това са  деца на изгонени 
родители, а не на изгонен дядо! Не се ли крие в очевидното 
противоречие с текста за изгонения от царя техен дядо решението на 
тайната за  произхода им?! Нима може да има по-силна аналогия от 
описаното в притчата с реалното положение и поведение на Братята и 
техните съвместни усилия да възстановят родовата си чест и 
национално достойнство? Това е едно великолепно указание за 
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мотивите и поведението на Братята във Византия.  Чрез тази притча 
авторът на ЖК подсказва самочувствието на низвергнатите от 
Родината си изгнанници и стремежа им да “се върнат отново в 
предишното си положение”. Посоченият похват на книжовника  следва 
да бъде поставен за непредубедения в центъра на разбирането за 
душевното състояние и амбиции на Константин и Методий, като 
функция от съзнанието им за техния произход и дълг към 
Отечеството. 

В отказа на Братята от всякакви светски съблазни и постове, 
свързани с Византия, виждам, че след осъзнаването на тяхното 
потекло и национална идентификация, за тях е било   недопустимо да 
приемат светски нива по-ниски от  достойните за канския им 
произход и то в една враждебна на родината им цивилизация. Убеден 
съм в решимостта на тези достойни българи да не допуснат да бъдат 
превърнати от империята в потенциални претенденти за престола на 
българския кан.  Прозират също така усилията им да се утвърдят в 
религиозната сфера, за да могат да служат на Българската 
християнска църква, когато България стане християнска държава, 
чрез което именно биха могли да добият удовлетворение от 
реабилитацията на прародителя си като  достигнат позиции  в 
обществото,  близки, ако ли не равни, на владетелските. Философът 
е бил очевидно наясно, че не би могъл да  завоюва отказаната на 
дядо му Енравота владетелска корона, тъй като на българския 
престол стои устойчиво  един кан, който е  негов втори братовчед.  
Освен това, житейското му минало, израстване, обучение и връзки с 
византийските сановници са непреодолимо препятствие по пътя към 
този престол.   

Неизгодно от гръцка позиция е било и да се афишира, че 
великите българи - Братята Кирил и Методий, изпълнявали поръчения 
на гръцки дипломати, са от семейството на големия строител на 
България и непреклонен антихрист Омуртаг. Трябва да се отбележи 
фактът, че в житията на светите Братя не се говори за дядото 
Енравота. Допуснато е било от гърците да не се заличи в Успение 
Кирилово бележката за произхода на Философа: “Българин по род, той 
се роди от благоверни и благочестиви родители”, което в контекста 
на християнската традиция има значението, че те са били потомци на 
християни(36,с.64). Не намирам по-добър начин да бъде 
характеризирано семейството на сина на загиналия за християнската 
вяра българин Енравота. Семейният кодекс на българите ги е 
задължавал да бъдат неотклонно предани на традициите на предците 
си. Отклоненията не са били разрешени, особено на членовете на 
владетелското семейство.  Няма съмнение, че за гърците е било 
неприемливо да оставят  исторически  сведения за генетичната 
връзка на лишения от българския престол Енравота с изявените в 
гръцката християнска църква Константин и Методий.  Неудобни са 
били такива сведения още и поради това, че потомците на “първия 
български мъченик на вярата”  християнска,... “причислен към лика 
на светците”, които са били използвани от патриаршията за важни 
религиозно-дипломатически мисии на Византийската империя, са втори 
братовчеди на кана на езическа България. По-късно, когато България 
била християнизирана, други са били съображенията, които са 
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мотивирали  възантийските църковни власти да лишат от престиж тези 
мъже. За това ще стане дума по-късно. 

Един от значимите аргументи на традиционалистите против 
българското потекло на Братята, който се посочва в книгата на А. 
Маргаритов-Хофер и М. Маргаритов, е изкуственото усложняване на 
тълкуванието, свързано с използваната в ЖК библейска легенда за 
изгонването на Адам от рая. Авторите пишат: “Често се предполага, 
че при означаването “моят дядо”, чиято чест е търсил, Константин-
Кирил ще е мислил за праотеца Адам”(41,с.25). Тези предположения 
те отричат аргументирано. По същия повод в КМЕ е записано: “Като 
отхвълят традиционните коментари, според които тук става дума за 
възстановяване на “Адамовата чест” (Фр.Гривец-Фр.Томшич, 1960, 
с.242-246; Флоря,1981, с.120, и др.), двамата автори (А. 
Маргаритов-Хофер и М. Маргаритов-б.м.) приемат, че това не е 
алюзия от библейския текст, а указание за бълг. произход на Кирил, 
който произхождал от семейство на прогонени от Б-я славянобългари 
от болярски род, близки до ханския двор”(48,с.346). Наистина в 
житието Философът казва: “Аз потърсих предишната си прадедовска 
чест, но не можах да я постигна, защото съм Адамов внук”(36,с.47). 
За същата си “прадедовска чест” (внимание:  не “прародителска 
чест”) Философът  говори и в диалога  си с логотета, при което 
влага в един житейски израз твърде конкретен битов, макар и 
наситен с патернализъм смисъл “...ще потърся прародителската чест 
и богатство”(36,с.40). Установява се известна общност в разказа за 
провинението и наказанието на дядото на светите Братя с библейския 
разказ за първородния грях на Адам и Ева. В двата случая се 
открояват  следните важни подобия: 1. Извършено  е нарушение на 
установени от владетелите правила, които са родители на 
провинилите се; 2.Както Адам, така и дядото на Константин са имали 
преди простъпката си достоянието да се ползват от изключително 
привилегировано положение;  3. Съгрешилите са подложени на 
остракизъм (изгонване); 4. Далече от близки и роднини те изпадат в 
нищета и раждат деца; 5. Както човеците – потомци на Адам, така и 
Константин, като наследник на дядо си, са обременени от позора на 
грешника(“не можах да ... постигна прадядовата чест, защото съм 
Адамов внук”- т.е. нося върху себе си греха на моя дядо, от  който 
не мога да се освободя). 

 Константин(по-точно авторът на ЖК) използва библейското 
предание за Адам за да предаде класика на сблъсъка между баща и 
син, а не като отказ от родословие. Намирам, че Константин дава 
право на прадядо си, така както е било при изгонването на Адам от 
рая. Боговете и царете са безгрешни! 

Не остава извън вниманието на наблюдателя, че авторът на 
житието отразява страданието на Константин, който не е могъл да 
изчисти опетненото си дядово име. Това може да се обясни с 
естеството на дядовото му провинение, което в условията на епохата 
е носело смъртна заплаха за целия клон от родословното дърво, 
начеващ с отлъчения първенец. Пред  семейството на Братята са 
стояли освен потенциалните заплахи от страна на кан Маламир, още и 
презрението на българската знат към Енравота заради изневярата на 
отеческата вяра на династията. 
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Сериозен повод за някои допълнителни размишления дава една 
фраза от интродукцията към Похвалното слово за Димитър Солунски с 
вероятен автор св. Климент Охридски. Фразата гласи: “Като 
насочваше твърдо ума си към възвишеното, той търсеше 
прародителското място и достойнство, от което отпадна прародителят 
Адам”(Преводът е на Ат. Бончев в “Св.Климент Охридски. Слова и 
поучения”. С., 1970, с.67). Този текст е пределно убедителен: 
дядото е загубил място, равно на обществена позиция, която е била 
много значима. Подобно разбиране на Словото ни води отново до сина 
на владетеля, а не до библейския мит за Адам!  

Й.Линдстедт установява, чрез метода на “затвореното четене” 
едно пренасяне от ЖК в Похвалното слово за Димитър Солунски на 
атмосферата и логиката на развитие в душевността на Учителя и 
неговите стремления. Тази общност свидетелства за много вероятното  
авторство на св. Климент - ако не на двете творби, то поне на 
Похвалното слово. Авторът на словото, както и авторът на ЖК, 
информира за търсенията на Философа да намери прародителското 
(именно прародителското, равно на дядовото) място,за да възстанови 
загубеното по подобие на Адамовото достойнство. Така и в 
Похвалното слово за Димитър Солунски се повтаря разказът от 
житието, че прародителят, т.е. дядото, е загубил, провинен пред 
властелина, положението си в йерархията на държавата заедно с 
честта и достойнството си. И отново се прави съпоставката с 
библейската притча за изгонения Адам. Наличният текст дава 
основание да се гледа на Енравота  като на “отпаднал”  от 
привилегированото си положение заедно с достойнството, произтичащо 
от принадлежността му към семейството, за да бъде наречен с името 
на  единствения мъж в Едема, който е имал същата съдба. 

Не е възможно да не се забележи съответствието на 
заключенията ми от анализа на текстове от ЖК с извода, който може 
да се изгради въз основа на интродукцията към Похвалното слово за 
Димитър Солунски и работата на финландеца Линдстедт. Тук няма 
нагласяване на думи и обстоятелства. Аналогията е пряка и проста. 
Тя се повтаря не веднъж в самото житие и в приемането и** не 
следва да се търсят никакви пресилени обобщения. 

По повод на дадения от Философа отговор на отправения към 
него въпрос относно сана му съветниците на хазарския каган 
признават: “Уместно и право говориш, гостенино”(36, с.47). 
Намирам, че с тази оценка царедворците  одобряват като  разумни 
изложените от Константин с малко думи принципи на родовата чест и 
патернализъм, както и че той е съобщил достоверно обществения сан  
и положението на семейството си, за които те неизбежно са били 
информирани. Очевидно неговият произход би бил известен или би 
направил впечатление, ако Константин е от властващата в Плиска 
династия. С тези разменени слова авторът на житието е подчертал 
отново значимия семеен произход на Философа. 

На следващата среща с кагана Константин бил казал: “Аз съм 
самичък между вас, без род и без другари...”(36,с.48). Тази фраза 
потвърждава още веднъж изолацията му от роднините, останали в 
родината и чувството му, да е сам в неистов стремеж да възстанови 
накърненото си родово достойнство, както и  алюзията за изолацията 
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на човека, обрекъл живота си на гордост и чест. В подобни усилия 
често голямата личност застава трагично на трасето на историята. 

Методът на “затвореното четене”, използван  от Й.Линдстедт и 
приложен към ЖК, дава право да се фаворизира изразът “прадедовска 
чест” като централно понятие в житието, но дали то е 
“основополагащо в Константиновото собствено теологично и 
философско учение”(54, с.345), както е убеден  авторът? В драмата 
на канското семейство  правнукът Константин е вложил цялата си 
жизнена енергия да постигне неопетнената  чест и достойнството на 
предтечата си Омуртаг. А това е общественият сан на прадядо му. В 
древността е било нормално да са се вглеждали людете назад 
вероятно до прадядото,  защото именно той е този мъж от предците, 
за когото индивидът би могъл да съхрани в общия случай лични 
спомени. Разказът за Философа Константин е наситен с мисълта за 
загубена от дядото и търсена назад при прадядото семейна чест, 
която е основен смисъл на съществуването му и това определя до 
края на блестящия му кратък живот неговото религиозно, 
държавническо и наукополезно поведение.  

Резултатите от изследването на Линдстедт са убедително 
доказателство за пренесено от ЖК в текста  на Похвалното слово за 
Димитър Солунски изострено честолюбие, което е очевидно основано 
на съзнанието за загубеното изключитело положение в семейството на 
техния дядо – престолонаследник на една мощна държава. 
Честолюбивото чувство на Константин, което според Линдстедт 
доминира в посветените на българските Просветители произведения на 
първите писмовници, следва да се приеме като убедително 
доказателство  за принадлежността на героя към династичното 
семейство на Крум. Ще повторя, че в болката на Константин  за 
загубената дядова чест може да се прозре значимостта на прадядото, 
който очевидно е личност от особена величина и че всички логични 
постройки го поставят на върха на обществената пирамида. Канът на 
България!  

От направения дотук анализ на литературните източници може  
да се приеме, че Константин и Методий са потомци на 1) прадядо, 
който е владетел, и 2) чийто престолонаследник в проява на 
вътрешна убеденост нарушава правилата на бащиното общежитие, по 
повод на което 3) родителят го изгонва от благата на богатия дом и 
го лишава от  престижа на общественото му положение, поради което 
4) потомците му страдат от невъзможността  да се освободят от 
греха. Към тази характеристика следва да се добави 5) че Братята 
израстват в семейсто на едноверци (дядото, родителите и самите те 
са християни - “Българин по род, той се роди от благоверни и 
благочестиви родители” (36,с.64). Авторът на житието, който е от 
кръга на Сподвижниците на Братята, сам той християнин, се отнася с 
очевидна симпатия към семейството им. Това дава достатъчно 
основание да се приеме, че провинението на дядото не е от осъждан 
от християнската вяра характер. 

Изложените по-горе обобщения подкрепят в пълна мяра 
изложената в монографията хипотеза да са Братята потомци на кан 
Омуртаг. 
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В проява на обективност ще разгледам паралелния вариант за 
произход на Братята от династическото семейство на кан Кардам (777 
– 802). Един анализ на възможните рожденни дати дава следната 
представа: 

                                                       
Табл.3 
 

събития КАРДАМ ДЯДОТО ЛЪВ МЕТОДИЙ КОНСТАНТИН 
 дата възр. дата възр. дата възр. дата възр. дата възр. 
раждане 716 0         
бащинство 736 20         
раждане   736 0       
възшеств. 777 61         
кончина 802 86         
бащинство   796 60       
раждане     796 0     
бащинство     817 21     
раждане       817 0   
бащинство     827 31     
раждане         827 0 

 
Изписаните дати са в години по Християнския календар. 
Датата на раждане на Кардам е определена по логиката, която 

следва от преценката на имп. Константин VI от 796 г., че канът е 
“стар човек”(1,с.199). Възрастта на кан Кардам, когато е станал 
баща на евентуалния дядо на Братята, е определена на ок. 20 г. с 
логиката, че ако съпругът е безплоден, той не би имал деца въобще. 
Когато българинът от времето на кановете не е бил стерилен, той 
неизбежно би имал в ранните си години деца и в т.ч. син поради 
притежаването на две съпруги и многобройни наложници. Леко смущава 
производната от генетичната верига възраст на евентиалния дядо на 
Братята, когато е създал бащата Лъв.Рождената дата на Лъв би могла 
да се мотивира по този начин въз основа на текста от ЖК, че след 
раждането на седмото си дете родителите на светите Братя решили 
“да не се събират вече” и живели като “брат и сестра” 14 години 
(36,с.38). Посоченото въздържание прави впечатление, когато е 
предприето на млади години.Ако направим една съпоставка на 
оформилите се семейни отношения на прадполагаемия дядо - син на 
Кардам с характеристиката, на която отговаря Енравота, ще се 
окаже, че разглежданият вариант е неправдоподобен по следните 
причини: 

1.Няма исторически потвърдени данни, че кан Кардам е 
проявявал верска  нетърпимост. Не са известни податки в гръцките 
хроники за проблеми в семейството на кана от  верски или друг 
характер.  

2.Не съществува основание да се третират дядото и 
християнското семейство на Лъв от една религия. 

3.Честолюбието, с което авторът на ЖК характеризира 
поведението на Константин, не би имало основание в разглеждания 
вариант. Няма съмнение, че намиращите се в семейната стълбица 
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Крум, Омуртаг и Енравота внушават на автора значително по-силни 
основания за самочувствие и гордост от помръкналата династия на 
Кардам. 

4.Хората на хазарския каган са уважили сана на Константин, 
защото са знаели, че той произтича от принадлежността му към 
властващата династия на Крум. Вероятността той да е правнук на кан 
Кардам не би ги впечатлила така.  

Намирам, че изложените съображения основателно отхвърлят 
възможността да са Константин и Методий правнуци на кан 
Кардам.Остава да се обсъжда по-нататък единствено възможният 
семеен произход на светите Братя от династията на кан Крум. 

В полза на хипотезата, изложена до тук следва да се изтъкне 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЪЗРАСТОВИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ на св. 
МЕТОДИЙ и на втория му братовчед БОРИС, който е внук на брата на 
ЕНРАВОТА ДОКС. Това се установява в таблицата, на която следва да 
се гледа като на продължение от табл. 2. 

 Веднага се забелязва, че разликата във възрастта на братята 
Енравота и Докс се пренася в разликата в годините на братовчедите 
Методий и Борис, което е много убедително доказателство за 
керектното изграждане на таблиците. 

                                                                        
                                                      Табл. 4 

събитие ЕНРАВОТА ЛЪВ МЕТОДИЙ ДОКС ПЕРСИЯН  БОРИС 
 дата възр дата възр дата възр дата възр дата възр дата възр 
раждане 779 0           
раждане       787 0     
бащинство 798 19           
раждане   798 0         
бащинство       806 19     
раждане         806 0   
бащинство   817 19         
раждане     817 0       
бащинство         825 19   
раждане           825 0 
възшествие           852 27 
кончина      885 68       
пред.власт           889 64 
Пресл.съб.           893 68 
кончина           907 82 
 
 Изписаните дати са в години по Християнския календар. 

Посочената година 907 на кончината на кан Борис е определена 
чрез сведението в  приписката на Тудор Доксов, според която “...в 
същата година, на втори май, в събота вечерта почина божият раб, 
бащата на този княз (Симеон)”(55, с.,1).          

В следващите глави от настоящата книга  с още много 
фактически и логически аргументи ще бъде подкрепена идеята за 
чисто българския произход на светите Братя от семейството на кан 
Омуртаг. И за тяхното българско поведение и саможертва! 
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2.0.ЗАВЯРАТА* НА БРАТОВЧЕДИТЕ БОРИС, МЕТОДИЙ И 

КОНСТАНТИН 
2.1.КИРИЛ И МЕТОДИЙ ПРЕСЛЕДВАТ ЦЕЛТА СИ ДА ВЪЗВЪРНАТ 

ПРАДЯДОВАТА СИ ЧЕСТ В СЪВМЕСТНИ С КАН БОРИС УСИЛИЯ ДА 
ХРИСТИЯНИЗИРАТ БЪЛГАРИЯ. ПРЕДПОЛАГАН УСТАВ НА ЗАВЯРАТА 

 
Основополагащата част от пъзела, наречен “Българският 

произход на Солунските братя”, е поставена и е време да навляза 
във втория  етап на процеса. В него ще аргументирам верността и** 
посредством позоваването на известните ми исторически факти, на 
които се доверявам. Празнотите между тях ще запълня с резултатите 
от една почтена и ненагласена логика. Предмет на по-нататъшните ми 
обосновки и размишления ще бъде да докажа, че делата и поведението 
на светите Кирил и Методий до края на техния богонравен живот е 
резултат от едно почтено придържане към същността на тяхната 
велика ЗАВЯРА с канартикина и по-късно кан на България Борис I. 
Успоредяването на усилията на братовчедите в рамките на ЗАВЯРАТА е 
било със стратегическите цели: 

1.Да се ускори християнизирането на българите; 
2.Да се осъществи покръстването на българския народ под 

духовното покровителство на Апостолическия престол; 
3.Бъдещата българска християнска църква да получи статут на 

самостоятелност.  
Историята е забулила плътно сведенията за договореностите 

между владетелите в Плиска и Солунските Братя, но най-
елементарната човешка, династична и владетелска логика ни насочва 
към възможността да направим възстановка на обема договорености, 
които вероятно са  лежали в темелите на техните отношения. В този 
обем аз виждам  като задължения на Братята следните подчинени на 
стратегическите цели задачи: 

-да се създаде оригинална азбука, която да отговаря на 
фонетичните специфики на българския език и която да запази спомена 
за българското културно наследство, писано и четимо  в тези 
времена чрез руните по стени, скали и кожени свитъци; 

-да се усъвършенства писмената и книжовна норма на българския 
език; 

-да се създадат писмени образци на българския език като се 
ползва новата азбука и усъвършенстваната му граматична норма; 

-да се извършат преводи на български език на достатъчно 
количество ритуални християнски текстове, с което да се обоснове 
пред Римската курия искането за автокефалност на Българската 
църква; 

-да се изгради  структурата на действена школа за българска 
книжовност като научна база за развитието на самостойна българска 
култура; 

-да се извърши интелектуалната подготовка на необходимите 
условия за ускоряване на българската християнизация;  

-да се изградят достойни представи за Константин  
Философ,съответно за Методий, които биха били подходящи за 
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одобрението им от Апостолическия престол да бъдат предстоятели на 
българската църква. 

----------------- 
* наричам клетвеното споразумение между братовчедите с 

термина  ЗАВЯРА въз основа на допускането, направено в “Български 
етимологичен речник”, I, за свързването на думата с “борба за 
вяра”(77, с. 574), което е в пълно съответствие със 
стратегическите цели и тактическите средства на участващите в 
съзаклятието. Последното понятие носи смисъла на тайно клетвено 
съглашение за съвместно действие в полза на вярата, в чието име са 
положени клетвите от участниците. От самото наименование на 
съглашението се разбира целта му и това прави невъзможно 
допускането да се подозира като елемент на кодекса му 
заговорничество или конспирация с користни цели. 

   
Изброените цели и подчинените им задачи са били в последствие 

осъществени, но ако покръстването на българския народ е било 
неизбежен исторически процес, то създаването на оригиналната 
българска азбука – Глаголицата е връх в световната култура. Дължим 
на участниците в ЗАВЯРАТА признанието, че да се избегне нормалната 
за онова време  практиката на прекопиране или прилагане на някоя 
от съществуващите европейски азбуки чрез модификация е било 
истински научен подвиг. 

Редица исторически факти подкрепят моята интуитивна представа 
за организирането и осъществяването на ЗАВЯРАТА. На първо място 
ще направя кратка хронологична справка, която подкрепя възможното 
кординиране на целите и стремежите между двора в Плиска и светите 
Братя:  

841 – 844 г. Период, в който са били възможни контакти между 
вторите братовчеди – сестрата на кан Борис I (може би Ана)  и 
Константин - в императорския двор в Константинопол и са  започнали 
вероятно разговори по проблемите на българската християнизация и 
“по какъв начин биха могли да се върнат (Братята-б.м.)отново в 
предишното си положение”.  

844 г. Сестрата на канартикина Борис се завръща в Плиска. 
844 – 847 г. Период, в който може би сестрата разкрива пред 

брат си основите на Христовата вяра и дълбокия смисъл на 
необходимостта  да бъдат българите покръстени. Заедно с това тя го 
запознава с личностите, отношението към България и династията, 
както и с възможностите на Константин и брат му като единствени и 
мотивирани да работят за България и християнизирането на българите 
с подкрепата на Западната църква. Вероятно е също да е било 
осъществено начално съгласуване на целите и средствата за 
осъществяването на ЗАВЯРАТА между Братовчедите. Може да се очаква, 
че в този период е взето височайшето решение на българския 
владетел и са била дадени съответните гаранции на Братята във 
Византия. 

847 г. “Като намерил сгоден случай”,  Методий се “освободил 
от княжението”  и се замонашил. Константин се скрил за 
продължителен период. Очевидно Братята са съгласували съвместните  
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работи по създаването на новата българска азбука и преводи на 
български език, като първи реализации на идеите на ЗАВЯРАТА.. 

852 г. Борис I става кан на България. Може да се предполага, 
че са били окончателно съгласувани уставните положения на ЗАВЯРАТА 
между участниците.  

852 – 862 г. Братята и техните български ученици – монаси 
завършват конструирането на Глаголицата, усъвършенстват книжовната 
(граматична) норма на българския език и превеждат на български 
християнски ритуални трудове, необходими за богослужението в 
бъдещата църква. 

863 г. Братята биват евакуирани във Велика Моравия и отнасят 
цялата подготвена книжнина. С тях отпътуват и Учениците им. Не се 
наемам да определям кой е по-правдоподобния вариант за мотива да 
бъде изнесен екстрено в Моравия Научния център за българска 
книжовност. Дали взети от българския владетел превантивни мерки за 
защита на Просветителите или изискването на Светия престол да е 
Константин в състояние да се постави бързо на разположение на 
Римската курия. Но едно по-задълбочено вникване в същността на 
процесите каточе ли ни насочва към това да приемем идеята, че през 
863 г. преговорите между Рим и Плиска са били вече напреднали. 
Това в същност е повод на гръцките фалшификатори да отклонят 
вниманието на бъдните европейци от истинските отношения в 
християнската църква в разглеждания период, като поставят 
императора начело на събитията с предизвикването на напрежения в 
западните погранични български територии. За византийската външна 
политика подобни ходове  са представлявали основни форми за 
въздействие и осъществяване на стратегическите цели. 

Както беше посочено, Константин и дъщерята на Персиян са се 
срещнали и общували в школата на императорските деца. Развитието 
на моето изложение ще докаже, че посочената близост между двамата 
е поставила начало на гигантското по мащабите си съзаклятие за 
християнизирането на България. Не случайно в Манасиевата хроника 
се намира бележка, която свидетелства, че сестрата на Борис 
покръства брат си, след като се прибрала в България. Мисля си, че 
приписката има смисъла да подскаже оказаното от нея върху Бориса 
влияние и нищо повече.   

Един задълбочен прочит на достъпните ни жития на българските 
книжовници и църковници от Златния век на българската книжовност, 
както и  внимателното вглеждане в някои други податки за събитията 
от живота на Братята, подкрепват изказаното предположение за 
направеното съзаклятие. В този смисъл Философът не приема 
оказаните му от логотета Теоктист “всякакви достойни почести” и 
предлаганото му много злато.  За Константин този “голям дар” няма 
стойност, защото за него “няма нищо по-велико от науката”, чрез 
която той може да потърси “...прародителската чест и богатство”. 
Методий  на свой ред напуска през 847 г. архонтския си пост, 
оставя семейството си и се оттегля в манастир, като пренебрегва 
предложението “за архиепископски сан”(16, с.71). В “Стара 
българска литература” (36,  с. 518, т. 31) е посочено: “Според 
службата на Методий той е оставил жена и деца, което подсказва, че 
замонашването му едва ли е било без сериозни основания...” 
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Описаното събитие съвпада по време с изчезването на Константин, 
когото преди това  логотетът Теоктист “назначава за хартофилакс в 
библиотеката на църквата “Св. София” (1,с.238). Константин не е 
могъл да остане дълго на определените му постове. Той и брат му са 
имали своите екзистенциални задачи. В контекста на останалите 
сведения за поведението на Братята в този период можем да сме 
убедени, че постъпките им са били координирани и еднакво 
обосновани. Те правят необходимото  да са заедно и да се отдадат 
на книжовен труд. Няма основание да не повярваме на ЖК, че Братята 
са се събрали в един и същ манастир и са започнали работата по 
осъществяването на задълженията си към България. 

За Константин и Методий християнизацията на страната ще 
изчисти по естествен път петното върху честта на дядо им и ще 
направи безпроблемно възстановяването на тяхната династична и 
народностна идентичност. Принадлежността към християнската вяра не 
би било повече факт на противодържавност.  Днес знаем, че писането 
на лозунги против бившата партия - държава в годините на 
тоталитаризма не е вече криминално престъпление и извършителите на 
такива действия нямат проблеми  да участват във властта, дори 
напротив.  

Учителите неизбежно са осъзнавали, че България, която по 
онова време е една от великите европейски държави, трябва да се 
присъедини към семейството на  страните, изповядващи християнските 
цивилизационни ценности. За тях е било значимо да се официализира 
положението им на  потомци на велики канове на държава, която 
освен  военно-икономическия си потенциал  има самостойна култура с 
всичките атрибути на такава.  За духовния ресурс на българите е 
писано достатъчно много. Великите български Просветители са си 
давали сметка, че българите са били готови да имат своя азбука и 
своя книжнина, което би издигнало тяхното отечество до висотата на 
равно партниране с другите велики европейски сили. Като  приближен 
на императорския двор  по време и след обучението си в училището 
за децата на владетели и най-приближените им, Константин е знаел, 
че България е обект на  религиозните апетити на Патриаршията и 
естествено на конкуриращия я Апостолически престол. С огромната си 
територия и със стратегическия си и геополитически потенциал 
България е била съблазън и интересите към нея не са били скрити. В 
тази изключително усложнена политико-религиозна обстановка 
Братовчедите са разработили общата стратегия в рамките на 
ЗАВЯРАТА, която да отговори на националните, династичните и 
личните интереси на участниците. За Братята не е могъл да 
съществува особен избор при подреждането и решаването на техните  
приоритетни бъдещи задачи. Българските нотабили Константин и брат 
му Методий  са към онзи  момент единствените   

- лично и династично достатъчно мотивирани,   
- религиозно високоосъзнати,    
- езиково отлично подготвени,  
- научно компетентни  
да изпълнят пълния обем изброени задължения, отговаряйки на 

заявената от  владетеля потребност или както е прието да се казва, 
задоволявайки обществената поръчка. Друга схема за решаването на 
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проблемите на българската  културна, а оттам и национална 
независимост не би могла да съществува.  

В човешката история извършителите на толкова важни за 
държавите и династиите дела са личности,  произхождали  предимно 
от владетелските семейства. Великите културни, идеологически, 
държавно-строителни или други екзистенциални за държавите промени 
са осъществявани от царете или близките им роднини. Владетелите  
са допускали много рядко отклонения от правилото поради опасното 
повдигане на престижа на извършителите с последващите  от това 
проблеми за непредпазливите  монарси. 

Твърдя, че безусловно всички актове от живота на Братята 
аргументират направените тук разсъждения - те са съхранявали през 
целия си съзнателен живот свободата и силите си, за да служат на 
делото на България и са координирали поведението си в името на 
тази цел. В прощалните си слова към Методий св. Кирил потвърждава 
това: “Ето, брате, ние бяхме една двойка, впрегната да тегли една 
бразда и аз, завършил своя ден, падам на нивата”(36,с.72).  

Един анализ на мотивите на братовчедите да осъществят 
посочените вече стратегически цели на ЗАВЯРАТА ни насочва към 
извода, че те са били изключително силно заинтересовани да го 
сторят. За господаря на България членуването в европейската 
общност на владетелите е не само въпрос на престиж, а и важна 
форма на международно признание и предпоставка за по-достъпно 
уреждане на междудържавни търговски и военно-политически 
отношения. Няма съмнение, че в качеството си на християнска 
държава България ще е могла да има по-висока степен на сигурност 
поради непосредствения интерес на другите велики сили да не се 
нарушава геополитическото равновесие. Или както се казва, да се 
запазва  статуквото в региона. В горния смисъл следва да се 
напомни, че всички  онези придошли в Европа от Изтока през 
разглеждания период народи, които не са родили водачи, способни да 
преодолеят езическите традиции, са отминали в историята без да 
осигурят присъствието на своите племена върху картата на 
континента. 

Почти безпроблемно е да се обоснове реалността на втората 
стратегическа цел на ЗАВЯРАТА. Не може да има съмнение, че светите 
български Просветители са били напълно убедени, че както 
константинополският патриарх, така и императорът не биха допуснали 
да получи независимост от тях бъдещата българска църква. Това те 
доказват през седемте години между 863 и 870 г., и ако отстъпват 
от тази си решителност, това се дължи единствено на заплахата да 
бъдат изпреварени от Римската църква. Другото доказателство е, че 
осъществяването на тази цел на ЗАВЯРАТА е било поставено в ход  от 
кана с водените от него разговори с краля на франките Людовик 
Немски за покръстването на българите, а чрез него са били 
разменени и сигнали между Плиска и Рим. По този повод има 
съхранени епистоларни свидетелства. Такова е писмото на папа 
Николай I до епископа на Констанция Соломон, от което се разбира, 
че то е писано преди да е станало известно насилственото 
покръстване на кан Борис от ромеите през 863-864 г.-(“...самият 
цар на българите желае да се покръсти...”) (57, с.,62). 
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Не без значение в този смисъл е настаняването на солунските 
Братя след извеждането им от Византия на територия, която се 
намира на пътя между българската столица и седалището на папата. 

Бяха вече изложени редица съображения относно стремежа на 
участващите в ЗАВЯРАТА да получи българската църква автокефалност. 
Независмостта на църквата би позволила на кан Борис да съхрани 
традиционната позиция на българските владетели да обладават 
върховната власт в държавата. Още повече този модел се споделя от 
цезаропапистите във Византия. 

За солунските Братя независимостта на църквата ще предостави 
уникалната възможност да  осъществят амбициите си да постигнат 
прадядовата си чест и величие чрез оглавяването и*. Въз основа на 
направения анализ на ЖК и изказаните от автора му мисли на 
Философа подозирам, че той се е готвил за бъдещата патриаршеска 
катедра на Българската църква, която по подобие на Римската 
традиция би могла да носи на предстоятеля власт над владетеля.   

“Според думите на френската византинистка Елена Арвайлер 
християнизацията на българите, сърбите и русите е най-големият 
успех на византийския империализъм” (1,стр.233). Мисля, че чрез 
неизбежната за онези времена християнизация, която е фактическа 
глобализация,  светът на големите страни унифицира малките и като 
ги лишава от собствена физиономия, ги поставя под своя всестранна 
зависимост. България в разглеждания период не е от малките 
европейски държави и нейното християнизиране не е могло да има за 
страната ни непосредствен фатално вреден ефект. Такъв обаче 
нежелан резултат от покръстването на българите е станал факт 
вследствие на най-неочакваното и за самите гърци завладяване на 
Българската държава след цар Петър, което сломява за две столетия 
българския възход. Постиженията на този възход са доказани от 
върхови изяви на военната и икономическата мощ на българите при 
Симеон I и с делото на първите български писмовници Кирил, Методий 
и  техните Ученици.  

Естествено е да няма никакви по-точни данни за анализ на 
подготвения от Братята  език за богослужение, но можем да сме 
убедени, че гръцката идейна дифузия е била твърде мощна и моделът 
да се ползва народният общоговорим език и за сакрални цели не е 
бил заобиколен. В този смисъл В. Златарски пише, че е било 
извършено през 893 г.: “...отстранението на гръцкия език като 
официален както в държавата, тъй и в църквата и училището и (е 
станало-допълнението мое) въвеждането на народния славено-
български език”(51, с.257). Позволявам си да прекъсна 
повествованието, за да отбележа, че патриархът на българската 
медиавистика не е могъл да приеме  фикцията за абсолютното 
изчезване на българския език и за да остане все пак верен на 
славистиката  е нарекъл езика на българите “славено-български”. 
Внушението, което това определение прави с втората си част 
(български) е притеснявало ревностните български славянофили и те 
го заменят с богатото на алюзии “старобългарски”, за да си 
разбират под това “славянски” език. Перфектна работа!  

Като основен участник в ЗАВЯРАТА канът на българите   е имал 
основните задължения: 
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-да организира и финансира всички необходими действия в 
интерес на изложените цели на ЗАВЯРАТА и задачите стоящи пред 
изпълнителите. 

-да обезпечи финансово и гарантира сигурността на тайната 
книжовна школа, посветена на религиозната и светската просветна 
дейност на български език поради най-строгата секретност на делото 
и опасност за живота на сътрудниците й.  

Само наивници могат да предполагат безразличие на имперската 
и църковната власт на Византия пред перспективата да се окаже 
вековният враг (България) внезапно със своя оригинална азбука и 
писмен език. Такива неща не  се допускат в реалната политика! 

-Да се осигури и защити нормалното пътуване и пребиваване на 
Братята и техните Съратници с готовност да се представят пред 
Римския първосвещеник, когато това бъде поискано от него по повод 
признаването на независима Българска църква и назначаването на 
нейния предстоятел;  

Аргументирам направените разсъждения с информацията за тайния 
характер на дейността на Братята в един текст от ЖК, който се 
намира единствено в преписа на Владимир Граматик от XV в. и се 
отнася до работата им в манастира на планината Олимп в Мала Азия: 
“Денонощно се занимаваше с тях (книгите – бел. моя) заедно с брата 
си;...той прибавяше труд към труд и преуспяваше твърде много в 
божиите добродетели. Но за тези неща засега ще кажем само 
толкова”(36, с.45). Естествено и единствено възможно е било да се 
осъществи тази разгърната програма в манастира с екип от български 
ученици и последователи. Според логиката на моите разсъждения мога 
да предполагам, че отпътуването на светите Братя за българска 
Моравия заедно с техните последователи е в същност реализация на 
задълженията на кана, маскирано по-късно от ромейската имперска 
църковно-културна политика като изпълнение на византийско 
поръчение. Предположението, че евакуацията на Братята от Византия 
е българско дело, дава сериозно обяснение на реакцията на 
императора през есента на 863 г., след като е научил за 
настаняването на Кирило-Методиевия научен екип на територията на 
Велика Моравия. Много аргументи биха могли да се произведат за 
нахлуването в България на византийските войски, но е невъзможно да 
бъде направено това исторически обективно, без да се знаят 
реалните политически условия в България, Византия и Моравия. И 
всичко това трябва да се разгледа в светлината на възможността да 
е била  фалшифицирана българската история. 

-Да се изяви владетелска воля и се извършат полагащите се 
действия да бъде помазан Константин  за предстоятел на 
независимата българска църква. Канът на България е имал дълга да 
гарантира, че бъдещата българска православна църква ще бъде 
оглавена от единия от Братята, с което те ще постигнат 
достойнствата на прадядовата си чест и ще реабилитират дядо си 
Енравота пред българите.  

В обобщение на изложението ми за доказаната с историческото 
развитие на България ЗАВЯРА, следва да добавя, че тя е била не 
само логична и целесъобразна, а е имала и всички предпоставки за 
осъществяване – държавен интерес и поддръжка на изпълнителите, 
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координираност в семейството, лична мотивация на участващите и 
големия късмет всички те да са високоморални и почтени люде.  

В този смисъл са твърде интересни разсъжденията на Г. 
Симеонова, с които тя разглежда потребностите на “България като 
сила, равна на останалите тогавашни велики сили” и ги свързва със 
стремленията на Братята да постигнат “прадядовската чест”. Ако, 
казва тя, се открие преднамерена съгласуваност между идеите за 
културната защита на българското величие и правото му на 
европейско присъствие с поведението на великите български 
Просветители, “...това би означавало, че в  действие е бил въведен 
грандиозен план за самоутвърждаване на България (а не на 
славянското население в нея и извън нея), съобразено с реалностите 
на Европа през втората половина на IX в.”(7, с.108). “Дали това не 
означава, че между българския двор и солунските братя е 
съществувала някакава съгласуваност на дейността, неподозирана от 
Константинопол и Рим? Някаква връзка, която има отношение към 
прадядовската чест на апостолите Кирил и  Методий? И не е ли това 
един от неподозираните, неосмислени и, поради това, все още 
непризнати виртуозни ходове на българската дипломация от IX в?” 
(7,с. 105) Допускането на авторката стои твърде близко до 
приеманата от мене ЗАВЯРА като историческа реалност. В него тя 
признава, че заедно с декларираното и** в същия труд убеждение за 
нов консолидиран народ, говорещ чисто славянски език, имало в 
България и “славянско население”, което не се идентифицира с 
целите и стратегическите интереси на България. Извън 
противоречието в позициите на Г. Симеонова, ако правилно съм 
разбрал деликатните и** внушения (единствено възможни в онази 
тоталитарна обстановка), си позволявам да оценя силата на нейния 
дух и преданост към науката! 

 
 
2.2.ОТНОШЕНИЕТО НА ИМПЕРИЯТА КЪМ ЗАВЯРАТА 
 
Едно от доказателствата, че Византийската империя е прозряла 

ЗАВЯРАТА и нейното осъществяване, е фактът, че архиепископ Методий 
не е бил посочен през 870 г. за първосвещенник на Българската 
архиепископия. "Посветеният  в духовен сан” от папата(36, с.72) 
Методий не е предложен от византийската светска и духовна власт за 
първосвещеник на новосъздадената  Българска  архиепископия и това 
говори КАТЕГОРИЧНО И НЕДВУСМИСЛЕНО, че той не е бил човекът на 
Патриаршията, че нито Братята, нито делото им имат общо със 
славянска азбука и славянски литургичен език, както и с 
хипотетичната воля на Михаил III те да работят за “славянската 
кауза”. Историческата фактология и логиката да е било невъзможно 
подобно развитие на отношенията в триъгълника, очертан от двете 
основни църкви и България, показват, че представите на 
славистиката нямат за делото на архиепископ Методий реалистична 
основа. ЗАВЯРАТА е естествено оценена като предателство на 
българските имигранти в  империята, за което даже има податка в 
ЖМ: “Царят е разгневен срещу него (Методий – б.м.) и ако го 
намери, жив няма да го остави” (36,с.76). От друга страна 
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кандидатурата на Методий за архиепископ на България пред 
Константинополската патриаршия не би могла да бъде предложена от 
Борис. Почтеността изисква да се отчете фактът, че в края на 
пролетта на 870 г. архиепископ Методий е осъден от Западната 
църква и заточен в Бавария, но не е отбелязано да е била обсъждана 
неговата кандидатура за споменатата катедра в по-късни периоди. 
Такъв намек не е проникнал нито в двете биографии на Братята, 
наречени ЖК и ЖМ, нито в някое житие на Светите Седмочисленици. 
Подобно развитие е могло да се получи, когато след 873-874 г. 
архиепископ Методий е бил възведен на архиепископската  си катедра 
в гр. Срем, ако представите на славистите можеха да бъдат 
реалност.  

Самият този факт е толкова значим, че неговото пренебрегване 
от българската наука поражда трудни въпроси за цялата ни културна 
общност. Очаквам контрааргумента на традиционалистите във 
формалното съображение, че Патриаршията не би могла да назначи за 
предстоятел на Българската църква свещеник, който макар да е уж  
византийски книжовник в Моравия, е станал неподходящ за 
Константинопол поради контактите му с Римската курия. Този мотив 
не издържа на едно по-задълбочено познаване на политико-
психологичната обстановка около положението на Методий в 
качеството му на архиепископ на Илирик, което включва и България.  

Наличната информационна база за живота на светите Братя, 
предимно от литературните източници, колкото и да не е напълно 
сигурна, ни дава със своя езоповски език твърде много сведения, 
които са от интерес за изследването. Константин се стреми към 
духовно издигане и служение. Той се отдава на науките и 
изкуствата, но още повече в учението “гледаше и вършеше само едно: 
как вместо земното да придобие небесното...и да живее с 
Бога”(36,с.39-40). А не значи ли това да Му служи в максимална с 
Него близост?  

Усилията на Константин да “усвои граматиката, геометрията, 
диалектиката и всички философски науки, а освен тях и риторика, и 
аритметика, и астрономия, и музика, и всички други елински 
изкуства” (36, с.39) са указание, че Философът готви своето бъдеще  
на духовник, защото духовниците са тези, които създават и 
съхраняват книжнината и в много малко случаи успехите в науката са  
били средство за постигане на светска власт. През хилядолетията 
духовните водачи са формирали, ръководили и пазили общественото 
съзнание. За Философа “...няма нищо по-велико от науката, чрез 
която ще придобия(е) мъдрост и ще потърся(и) прародителската чест 
и богатство”(36,с.40). И той “беседва само с книгите и 
Бога”(36,с.45).В Бележките към ЖК,т.20,съсътавителката  на т.4 на 
Стара българска литература пише по повод на същия цитат: “С този 
отговор Константин по алегоричен начин  загатва на Теоктист за 
своето желание да се оттегли от светския живот и да живее като 
монах”(36, с.502). Струва ми се, че е пресилено да се ограничи 
крайната цел на Философа в рамките на баналната монашеска килия, 
за която не са необходими високите му научни познания. Но да се 
каже, че пред него е стояла целта да се утвърди като висш духовник 
е справедливо и доказано. Може да се твърди, че Константин не се е 
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устремил към богатството на прадядо си – кана, а към неговото 
величие, което е достижимо чрез поста на предстоятеля на една 
самостоятелна църква. Доказателства в този смисъл съществуват в 
изобилие в житията и тяхното извеждане става безсмислено. Ще 
посоча обаче, че и Методий показва предпочитан стремеж към 
духовното. В ЖМ се казва, че “...той замени стремежите си към 
мрачните земни дела с небесни мисли; защото не искаше да смущава 
благородната си душа  с неща, които не пребивават вечно”(36, 
с.71). Не следва да се гледа на посочените внушения, излъчвани от 
житията, като на агиографска традиция. Житийните данни, които 
свидетелстват за философията на светите Братя да достигнат високи 
нива в служба на Бога, ни отвеждат до по-високо доверие   към 
достоверността на предполаганата ЗАВЯРА. 

Християнизацията на България е единственият изход, който чрез 
резултатите от Завярата обединява житейската реализация на Братята  
с просперитета на тяхната истинска родина. 

 
3.0. МИСТЕРИОЗНАТА  ДАТА НА ГЛАГОЛИЦАТА     
                                                   
В настоящия раздел от монографията  полагам усилия да 

определя правдоподобната годишна дата, когато е била създадена 
Глаголицата. Постигането на тази цел ще даде отговори на редица 
въпроси от значение за историческата достоверност на Пространните 
жития на Апостолите Кирил и Методий(Панонските легенди) и 
основите, върху които е изградена кирилометодивистиката. 

Запознатите са забелязали, че в известните преводи на 
съвременен български език на ЖК и ЖМ няма друга дата освен пълната 
и пряко съобщена дата на кончината на св. Кирил като година 6377 
от сътворението на света (по-долу ще се изписва като с.св.), 
индикт втори(36,с.63). Според съобщението на Д. Петканова 
“годината е поправена  на 6377, за да съответствува смъртната дата 
на Кирил на общоприетото византийско летоброене (6377-5508 = 
869)”(32,с. 54). Тази потресаваща информация дава основание да се 
допусне, че въпросната година от с.св. би следвало да се промени 
отново, ако основателно се приложи при изчислението на 
християнската дата друга (вероятно истинската) хронологична 
система с корекционна константа, различна от "Цариградска ера 
5508".  

Християнските години на раждане на Константин (827) и 
намисията при сарацините(851) се изчисляват въз основа на 
посочените му в ЖК възраст на смъртта - 42 години (36,с.63) и 
възраст по време на срацинската мисия - 24 години (36,с.42). Тази 
пестеливост на фактология от такъв характер оценявам като твърде 
озадачаваща!   

Посочените по-горе  годишни дати по християнския календар се 
смятат от науката за достатъчно приемливи, но твърде много са 
натрупаните основания да преценяваме начините на тяхното 
изчисление като съмнителни. От трудовете на доминиращите в 
съвременната ни наука  кирило-методиевисти е разбираемо, че 
посочената вече 855 г.  като рожденна година на Глаголицата е за 
тях твърде неудобна. По всичко личи стремежът им да извлекат на 
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всяка цена от наличните преписи на преведените от старата 
българска книжнина творби някакви доказателства, че Братята са 
изобретили Глаголицата тогава, когато вече са имали византийска 
“поръчка”. Колкото и да е странно това!? Да се мисли в романтичен 
план за разрешено от ромеите създаване на азбука за религиозните, 
съответно културните потребности на племе от западните склави, е 
твърде нереалистично. За това ще става дума по-долу. 

 
3.1.КАКВО ГОВОРЯТ ЖИТИЯТА НА СВЕТИТЕ БРАТЯ ЗА        

СЪТВОРЯВАНЕТО   НА ГЛАГОЛИЦАТА 
 

И така, според ЖК князът на Моравското княжество Растица 
(Ростислав) (846 – 870) в писмо от 862 г. до императора на ромеите 
Михаил III (829 - 867) бил отправил молба да му бъде изпратен 
учител, който да обясни на моравците истинската християнска вяра. 
Растица писал: “Нашият народ се отметна от езичеството и държи 
християнския закон, но нямаме такъв учител, който да ни обяснява 
на наш език истинската християнска вяра...За това, господарю, 
изпрати ни такъв епископ и учител, защото от вас всякога изхожда 
добър закон за всички страни”(36,с.57).  

От пресъздадения в същия източник последвал диалог между 
императора и Константин се разбира, че Философът не знае дали 
съществува писменост  на езика на това население, но  би желал да 
разполага с такава. Неговото желание не се базира на никакъв 
мотив, произхождащ от искането на Растица. Не може да се 
предполага, че Константин не знае дали населението от Западните 
Балкани, част от което са склавите на Растица,  има азбука, 
пригодена за техния език! В отговор император Михаил ІІІ го 
уверява: “И дядо ми, и баща ми, и мнозина други са търсили такова 
нещо, но не са намерили”. И двамата с вуйчо му, кесаря Варда, го 
насочват недвусмислено към Божия промисъл с несъмнена убеденост, 
че ако не Бог, то верноподаническото чувство и здравият разум на 
Константин ще му подскажат да  използва гръцката азбука и гръцката 
християнска книжнина за основа на моравската писменост. В ЖК четем 
по-нататък: “Философът си отиде и според стария си обичай се 
отдаде на молитва заедно с другите си сътрудници. И Бог, който 
слуша молитвите на своите раби, скоро му яви това и той веднага 
състави азбуката и започна да пише евангелските думи” (36, с.57). 
В ЖМ същият агиографски епизод е описан така: “И тогава Бог  яви 
на Философа славянските писмена и той, като устрои буквите и 
състави [евангелската] беседа, пое пътя към Моравия, взимайки и 
Методия”(36, с.72). 

С последните цитати “авторите” внушават на  читателя, че е 
възможно “веднага” да бъде съставена една азбука и “веднага” да 
бъде използвана тя за книгопис. Не съм лишен от търпимост към 
агиографските похвати, но подозирам това твърдение в 
преднамереност, чието обяснение ще се разбере по-долу.  

Пак от ЖК получаваме странните сведения, че император Михаил 
дава на Константин писмо до Растица с текст: “Бог..., като видя 
твоята вяра и твоето старание, направи да се изпълни твоето 
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желание, като откри сега, в наше време, букви на вашия език – 
нещо, което не е бивало досега... – та и вие да се причислите към 
великите народи, които славят Бога на свой език”. 

Сякаш тези народи не биха могли да славят Бога, като ползват 
коя да е от двете европейски азбуки, както всъщност правят 
българите и всички западни и източни славяни и до днес. 

Съавторите (искам да кажа фалшификаторите) на житието 
Кирилово, сред които не мога да отлича дали са това преводачите 
или преписвачите му, пресъздават чрез горния текст формулираното 
от императора мнимо желание на Растица и говорят за особената 
отзивчивост на ромееца. Те внушават, че  

- Растица бил имал желание за религиозна писменост, което по 
нищо не личи от неговото писмо, както и че 

- императорът на ромеите Михаил е едва ли не твърде доволен, 
ако ли не и щастлив от това, гдето споменатите към периода две 
мимолетни княжества - Моравското и Панонското - ще се причислят 
към великите народи, които славят Бога на свой език. Михаил си 
давал сметка, че това религиозно просветление за племето на 
Растица е възможно чрез изобретените от философа букви на (!?) 
техния език. Той съобщава за готовност на новата азбука. 

Този текст декларира невъзможен отказ на императора от 
триезичната догма, както и одобрението му за Глаголицата, което е 
не  толкова невероятно, колкото абсурдно за закономерното и 
единствено възможно поведение на лидера на една политическа, 
религиозна и културна  империя от мащаба на Византия. Тази позиция 
на императора е управленски нереалистична. А характерът на подобни 
сведения е толкова утилитарен, че е невъзможно наличието им в 
житията да се възприема като проява на агиографски стил. 
Твърдението ми се доказва простичко от  по-късната  нетърпимост на 
духовната и светската гръцка власт към новата азбука - 
Глаголицата, която азбука е скандално и унизително различна за 
Византия от гръцката. 

Вероятният начален и основен автор на ЖК св. Климент Охридски 
е знаел великолепно, че азбуката е била готова години преди 
времето на описания легендарен епизод. Версията, че  азбуката е 
създадена по указание на императора, последвано от вдъхновеното 
свише просветление на Философа  във времето на подготовката за 
“Моравската мисия”, е твърде удобна да прикрие истината и не може 
да бъде дело на самия автор. Византийските духовни власти не са 
имали интереса да се знае, че Константин е сътворил Глаголицата, 
като е пренебрегнал гръцката азбука и е извършила необходимото, за 
да се заличат следите от това негръцко духовно извисяване. С 
последвалата очевидна намеса в житието гръцките архиереи огласяват 
Глаголицата като  внушена от империята, а не като опит на един все 
по-значим международно субект да реши суверенно културния проблем 
на своята независимост. Такъв подход защитава гордостта на 
византийците чрез алюзията да няма в заобикалящия ги свят 
самостоятелни в културен и религиозен смисъл сили. Гърците са били 
винаги колкото самомнителни, толкова и ревниви. 

Ще ми се да напомня, че след  Преславския събор през 893 г. 
новата религиозна книжнина, изписана с Глаголица, измества под 
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влияние на доминиращия нов държавен национализъм на Симеон 
християнската литература на гръцки език. Патриаршията и 
императорският двор едва изчакват да мине близо век, когато по 
силата на историческия си шанс приобщават България към своите 
владения, изхвърлят от културната практика в нейните земи 
ползването на Глаголицата и я заменят с новата, по-скоро гръцка 
азбука - Кирилицата. Знае се, че Кирилицата е лека модификация на 
гръцката азбука. Постепенно Глаголицата бива заменена от 
Кирилицата под светски и духовен административен натиск и до края 
на гръцкото владичество над България тя се загубва в спомените на 
останалите български книжовници. Чехите и особено хърватите  като 
население в зоната на религиозно влияние на западния  християнски 
център ползват Глаголицата още стотици години.  

Какво друго се намира между редовете в ЖК и ЖМ по повод 
работата на светите Братя върху Глаголицата?  

- Можем основателно да предположим, че когато Константин се 
скрива за 6 месеца в манастир на “Тясното море” (вероятно около 
847 г.), е поставено началото на работите му върху Глаголицата. По 
същото време, вероято съгласувано помежду им, брат му Методий 
напуска княжението в дадената  му славянска област и се замонашва.  

- По-късно, след завръщането си от мисията при сарацините 
(през 851 г.), Константин “...се отрече от целия този живот и се 
уедини на едно място в безмълвие, задълбочен само в себе си”. 
Естествено е да се предположи, че в този период той продължава 
работата си по Глаголицата. Книжовната дейност на Братята 
продължава до изпращането им през 860 г. на Хазарската мисия 
(36,с.44,45).  

- За живота на Константин след завръщането му през 861 г. от 
Хазарската мисия е казано: “А Философът си отиде в Цариград и след 
като се яви при царя, остана да живее в безмълвие при църквата на 
светите апостоли, молейки се на Бога”(36,с.56).  

Дали е възможно след техните завръщания във Византия от 
поредните мисии да не са продължавали активните си занимания, 
трупайки “труд към труд”? 

От направените извадки можем да заключим, че в периода между 
847 г. и 863 г., с посочените две прекъсвания, Братята са 
завършили работите си по създаването на Глаголицата и са 
подготвили първите преводи на религиозна християнска литература от 
гръцки на езика, за който е била създадена Глаголицата. Да се 
направи това предположение е не само логично. Без усилия се 
възприема разбирането, че ако един творец създаде ново и 
усъвършенствано пособие за производството си, той не би го 
изоставил след изобретяването му, а ще го приложи без забавяне и 
колебание в своята работа. Приложението на изобретена целево 
оригинална азбука или на пригодена чужда азбука за фонетиката на 
един конкретен език минава най-напред през елементарни текстове от 
административен и стопански характер.   

 Следващата крачка е изписването на текстове от канцеларията 
на владетеля, литературно творчество и преводи на религиозна 
литература. За да се осъществи този неизбежен технологичен 
порядък, книжовниците следва да създадат  граматична и книжовна 
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норма за този език, ако той не притежава такава отпреди.  Това е 
работа трудоемка, интелектуална и съзидателна; тя изисква 
перфектно познаване на езика с неговите неписани граматични 
правила и изключения. Подобна дейност предполага писмено ползване 
на друг език, за да могат да бъдат записвани нормите и пренесени 
след това на полето на култивиращия се език. Изключително полезно 
и облекчаващо би било за граматиците, ако азбуката на чуждия език 
е била ползвана преди това за изписването на текстове на езика, 
предмет на граматичното нормиране. Верността на такова 
предположение свидетелства, че върху граматичната норма на 
въпросния език е било работено и основата и** е била положена. 
Несъмнено преводите са представлявали толкова по-голяма трудност, 
колкото по-богат и по-сложен лексикално е бивал езикът, от чиято 
книжнина е превеждано. Съответно трудностите са се увеличавали от 
примитивността на култивиращия се език. Защото в процеса на 
преводите се е налагало да се  изковават нови сложни религиозни 
понятия, както и неологизми от светски характер.  

Цитираните вече неведнаж текстове убеждават, че 
Просветителите са използвали всяка възможност за творческо  
усамотяване, което е от значение не само за  вярното разбиране на 
динамиката на съзидателния процес, но и за условията, в които се е 
развивал той. Не може да убегне впечатлението, че тази работа е 
била още и строго засекретена в тогавашните  условия на 
византийската имперска реалност и  спешно необходима на 
потребителя, който е имал нужда от книжовна култура и религиозна 
промяна за своята политическа независимост и етнокултурна 
идентичност. 

Може да се допусне, че манипулаторите на оригиналните кирило-
методиевски текстове са отстранили информация, която е 
противоречала на идеологията на Византия да бъде духовен, културен  
и политически водач в региона.  

Известно е на малък кръг специалисти, че от всичките трудове 
на Константин философ и архиепископ Методий, както на езика на 
българите, а може би и на езика на склавите, не е съхранено нищо, 
или може би е останало за съвременността недоказано нищожно нещо. 
Това предполага задължителен анализ на възможните причини за 
въпросното може би пълно унищожение чрез следните разсъждения:  

Първо. Предположението, че създадените трудове са на гръцки 
език, съответно написани с гръцката азбука, не би създало 
основание за извършения върху тях пълен погром.  

Извод: Не са били написани на гръцки с гръцката азбука! 
Второ. Унищожаване на Кирило – Методиевите текстове не би 

следвало да се очаква още и ако те бяха написани на езика на 
моравските склави с глаголически букви. Такъв подход е оправдан по 
формални и по същностни причини. Формалните причини се основават 
на съобщенията на ЖК и ЖМ, че оригиналната Глаголица е била 
инициирана от императора, а папата  на свой ред бил разрешил да се 
извърши Светата литургия над религиозните текстове, написани на 
Кирило-Методиевия език. Същностната причина се  съдържа в 
съображението, че макар предоставянето на буквена система на 
склавите, така различна от гръцката азбука, да е непривично за 
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гръцките имперски власти поведение, това не е криело притеснения 
за сигурността на  империята предвид приобретателя на новата 
писменост. 

Извод: Фактът, че Кирило – Методиевите текстове, написани на 
езика на моравските склави с глаголически букви са били унищожени, 
означава, че не са били склавински. 

Направените по повод на двете предположения прости логични 
заключения идват да подскажат, че извършената върху кирило-
методиевската преводна и оригинална литература абсолютно радикална 
разправа се е дължала на нещо особено, нещо свръхвраждебно на  
интересите на империята и Константинополската патриаршия.  

С тази логика идваме до извода, че причината за унищожаването 
на Кирило-Методиевата книжнина се крие  в извършените от  
Константин Философ и брат му Методий дела, с които са изменили на 
Византия в полза на някой много опасен неин европейски враг! 
Заедно с даваните до тук  доказателства за основателността на 
направеното твърдение ще добавя, че не са намерени писмени 
свидетелства за уважително отношение на Гръцката историография и 
църква към тях и делата им. Няма съмнение, те просто са били 
низвергнати от гръцката православна църква не по причини, които 
биха могли да произхождат от създаването на християнска книжнина 
на склавите с Глаголица. Това обстоятелство е в пълно противоречие 
с текстовете на ЖК и ЖМ, което се отчита в КМЕ, но някак стои 
извън полезрението на българската научна мисъл. Обяснението му би 
било  разрушително за славистиката. 

Сведенията от Пространните жития можем да квалифицираме, 
веднъж като декларативни. Такива са разказът за писмото на 
Растица; разговорът на императора с Константин, когато “кесарят 
Варда по това време е вече съуправител на император Михаил III” 
(т.е. през исторически установената 862 г.);  последвалото 
поведение на Философа и текстът на придружителното писмо на Михаил 
III, с което уж Братята са отпътували за Велика Моравия. По един 
крайно опростен, но неправдоподобен  начин тези сведения 
съобщават, че Братята са започнали работите по новата азбука в 
годината преди отпътуването за Моравия и са били готови с нея едва 
ли не мигновено след поръчката на Михаил III. Славистиката застава 
твърдо зад това внушение и използва всевъзможни средства да го 
обоснове по срокове и същност. С това се доказва, че тя не го 
разглежда като агиографски похват. Но да се профанизира подобна 
свръхзначима културнотворческа проява, като за целия процес от 
замислянето и създаването на Глаголицата, изграждането на 
граматичната норма на езика и извършването на “преводите на 
книгите” се определя само някаква си една година (между 862 и 863 
г.) или дори “малко години” е лишено от обективност. Подобно 
твърдение е възможно само в национално и политически безотговорни 
общества. 

Другата категория сведения, които извличаме от Житията са  
подсказани. За тях можем да съдим от отделни отломъци, 
като:“...той се отдалечи към Тясното море и се скри тайно в един 
манастир. Търсиха го шест месеца и едва го намериха”, а след 
завръщането от Сарацинската мисия “той се отрече от целия този 
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живот и се уедини на едно място в безмълвие, задълбочен само в 
себе си..." “Подир това той отиде в Олимп при брата си Методий и 
остана да живее там...беседвайки с книгите”. Завърнал се от 
Хазарската мисия, “...след като се яви при царя, остана да живее в 
безмълвие при църквата на светите апостоли, молейки се на Бога”. 
Приложените цитати  дават информация, за чиято същност можем само 
да се досещаме – тя не се съдържа в прав текст. В цитатите се 
откриват намеци, които, ако бъдат внимателно разчетени, ни 
насочват към нетрадиционни концепции. Така се подразбира, че 
работата върху Глаголицата и създаването на преводна и оригинална 
книжнина с тайнствен характер е започната съгласувано от светите 
Братя по времето, когато Методий се “освободи(л) от княжението” и 
се замонашил в манастира на Олимп в Мала Азия, където към него се 
присъединил и  Константин. Този вид информация ни насочва към едно 
начало на обсъжданата дейност около 847 г.  

Ще си позволя да отбележа, че създаването на една НАПЪЛНО 
ОРИГИНАЛНА  азбука, каквато е Глаголицата, е толкова сложно и 
интелектуално извисено дело, че в световната културна история няма 
свидетелство, доказващо авторство на определено лице върху 
оригинална фонетична азбука. В този контекст е казаното в ЖК, че 
откриването на такива букви като обсъжданата азбука “...не е 
бивало досега, освен в първите времена”(36,с.57)! Ще спомена 
приписвания  на Вулфила(Уилфилас) мит за  създаването на 
оригинална готска азбука, който е безпочвен, тъй като тя всъщност 
е направена по гръцки модел (подобно на кирилицата). Готската 
азбука се е състояла от “...двайсетина гръцки букви, четири–пет 
латински и още две, за които се предполага, че са взети от 
руническата писменост или пък са сътворени от самия Уилфилас” 
(65,с.282).  

За да може да се направи по-цялостен анализ на разглежданата 
творческа работа на Просветителите, следва да се извърши една 
вярна нейна възстановка. Без такъв подход всякакви опити за пробив 
в скриващото истината було са наивни и самомнителни. Представа за 
цялата процедура по създаването на азбуката и внедряването и** в 
литературния живот може да се изгради днес, като се ползва 
познанието на съвременните технологии за усвояването на нови 
изделия и присъщата им терминология. Същността на работите е 
уникална и това ми дава основание, като се абстрахирам от 
неизбежните различия в условията, средствата и методите на IX и 
XXI век, да очаквам, че технологичният порядък на осъществяването 
на обсъжданата  научна задача ще съответства на установения и в 
наше време такъв. Заедно с това ще се предпостави възможността да 
се систематизират и оразмерят времево предполаганите етапи на 
разработката.  

Подобна научно-внедрителска дейност предполага извършването 
на обширни проучвателни работи, които завършват с концепция  за 
принципите на разработката. В т.ч. се включва изборът на 
стратегията за разработването на фонетичната писмена система и 
одобряването на образци, под чието влияние ще продължи работата. 
Д. Даймънд нарича това влияние “идейна дифузия”. Длъжен съм да 
отбележа, че естеството на конкретната разработка задължава 
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водещият интелект  да бъде лично пределно добре запознат с езика, 
за чиято фонетика се сътворява азбуката. Авторите на житията на 
българските книжовници са отчитали значението на  този фактор за 
качеството на научния продукт, когато са ни оставили своите 
подсказани съобщения.   

Усвояването продължава  с уточняването на броя, подреждането 
и звуковия характер на фонемите, за които ще се проектират 
буквознаците, както и наименованието им. Решението на тези задачи 
е особено трудоемко и предполага писменото ползване на друг 
някакъв език от филолозите.Следващият етап обхваща конкретните 
конструктивни решения за графиката на отделните букви, 
диакритичните знаци и числените значения на определени букви по 
силата  на влиянието от ползваните като образци  азбуки.Важен етап 
е уточняването на детайли от графиката на буквознаците  в интерес 
на удобството и бързината при писането им и начина на прилагането 
им в  писмената практика. Опитите с използването на буквите в думи 
или в прости словосъчетания е било продължително и съпътствано с 
промени и подобрения, които могат да се третират като единични 
проби на азбуката.  

Продължението на описания дотук иновационен проект 
представлява внедряване на новоусвоената азбука в сложни и обемни 
текстове и е възможно само ако внедрителят разполага с граматична 
норма на езика като условие за изписване на подредени във верен 
словоред изрази. Този подход позволява по-продължително 
експериментиране при писането и отчитането на възможни усложнения 
при записа на комбинация от думи. Не може да има съмнение, че 
издигането на един говорим език до неговата писмена форма е твърде 
продължителен процес, тъй като всеки език се развива и 
усъвършенства непрекъснато. 

От значение за разработката е да се изтъкне липсата в житията 
и на най-прости указания за това, че  подготовката на преводите, 
отнесени на Растица, е отнело на светите Братя време, което би 
съответствало на филологическа подготовка за  изграждането на 
граматична норма на езика, на който са били преведени. Внушава се, 
че след като Философът получил Божието вдъхновение и като 
“съставил азбуката”, веднага “започнал да пише евангелските думи” 
(36,с.72). Разбира се, че според авторите на Житията преводите са 
били извършени бързо и записани от скорописци. Очевидно проблеми с 
книжовната норма на новия писмен език не са съществували! По повод 
на  гореизложеното може да се предположи, че за да са били  
направени в много кратки срокове преводи  на Кирило-Методиевия 
език, значи той или е бил език с установени граматични норми, или 
авторите на познатата ни редакция не са си давали сметка за 
необходимото технологично време за граматична подготовка на 
писмеността. 

Това е важно, изключително важно указание за 
етнолингвистиката на Кирило-Методиевия език. 

Като изхождам от описаната почти задължителна етапност на 
научното усвояване на продукт като Кирило-Методиевата азбука, мога 
да предположа, че то е приключило с успешно извършените първи 
преводи на избрани текстове от Свещеното писание и на отделни 
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църковни служби. Поставянето на добро начало за възможно по-
сигурно словоплетство може да бъде определено като успех на 
комплексните проби на азбуката, чието положително оценяване  
открива възможност  за активна преводаческа и оригинална писмена 
работа.  С него се завършва първата фаза от внедряването на 
новосъздадената азбука за езика на Кирил и Методий, чийто успех се 
доказал с достатъчно сполучливи текстове. Описаната в житията 
съвместна дейност на Братята в манастира на Олимп подсказва 
убедително, че трудовете им, прибавяни един към друг, могат да се 
третират най-малко като пробните преводи, изписани с новата 
азбука.   

Разбираемо е, че не е възможно да се разграничат във времето 
преводаческите работи, бележещи финала на усвояването, от  тези, 
извършени като необременена от родови проблеми книжовна дейност. 
Независимо от известните резерви в преценката на годишните дати на 
отделните етапи, би могло да се предположи, че усвояването, 
включващо и определен обем преводи,  като начало на същинските  
внедрителски дейности, е приключило някъде след средата на периода 
между мисиите на Константин Философ при сарацините и хазарите, или 
след 856 г.  

Литературната работа в  Научната школа за Кирило-Методиевата 
писменост е била извършена основно във Византия. За някакви 
конкретни резултати от преводаческа дейност в  Моравия в писмените 
паметници няма конкретни податки. Независимо от това 
Просветителите са имали какво да покажат на папа Николай I, когато 
са били поканени от него за среща в Рим през 866 г.  

 
3.2.ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ЗА ДАТАТА НА СЪЗДАВАНЕТО        
НА  БУКВИТЕ И ПРЕВОДА НА ХРИСТИЯНСКИТЕ КНИГИ 
 
Другият източник, въз основа на който може да се разсъждава 

за годишната дата(годината), когато Глаголицата е била вече годна 
за използване, но все още с “нагласяване”,  се съдържа в 
полемичното съчинение на Черноризец Храбър “За буквите”. В книгата 
си  “Черноризец Храбър” Д. Петканова предава на съвременен 
български  език следния текст от творбата: “10. А славянските 
книги – един свети Константин, наречен Кирил, и буквите създаде, и 
книгите преведе за малко години,...” И по-долу: “12....Ако ли 
запиташ славянските книжовници, като кажеш: “Кой ви е създал 
буквите или превел книгите, това всички знаят и като отговарят, ще 
рекат: Свети Константин Философ, наречен Кирил, той ни буквите 
създаде и книгите преведе и Методий, неговият брат....И ако 
запиташ в кое време, и това знаят и ще отговорят, че [e било] по 
времето на Михаила, гръцкия цар, и Бориса, българския цар, и 
Растица, княза Моравски, и Коцел блатенския княз в годината от 
създаването на целия свят 6363”(32,с.48).  

Според превода, публикуван в “Христоматия по старобългарска 
литература” на П.Динеков, К.Куев и Д.Петканова, авторът Черноризец 
Храбър бил написал: “А славянските книги сам св.Константин, 
наречен Кирил, ги преведе и буквите създаде за малко години”. И 
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по-долу: “Обаче ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш: 
"Кой ви е създал азбуката или превел книгите?", всички знаят и в 
отговор ще рекат: Св.Константин Философ, наречен Кирил: той ни 
създаде азбуката и преведе книгите и брат му Методий". И ако 
попиташ в кое време, то знаят и ще рекат, че през времето на 
гръцкия цар Михаил и на Бориса българския княз, и на Ростица 
моравския княз, и на Коцел блатенския княз, в годината 6363 от 
създаването на света”(29,с.100-101).  

От двата превода не се установяват значими за темата 
различия. Общият смисъл се намира в посочената и на двете места 
дата 6363 г. от с.св. като година, когато Е БИЛА СЪЗДАДЕНА 
АЗБУКАТА И ПРЕВЕДЕНИ КНИГИТЕ(конкретно определени книги). От 
капитално значение за тълкуването на информацията на Черноризец 
Храбър е разбирането, че полемичният въпрос(вж. пълния текст малко 
по-горе), който задава авторът за датата на сътворяването на 
буквите и извършването на преводите е двоен въпрос и той изисква 
два отговора. Цитирам повторно отговора на “азбукарчетата”(или  
според превода на Д.Петканова “книжовниците”): “Св. Константин 
Философ, наречен Кирил: той ни създаде азбуката(акт, завършващ на 
първа дата-бел.моя) и преведе книгите(дейност, завършваща на втора 
по-късна дата-бел.моя) и брат му Методий”. Така поднесен, 
авторският текст сочи само една дата (6363 г. от с.св.)и периода, 
в който е разположена. Следователно имаме основание да упрекнем 
автора или преводачите и преписвачите в неточност. Несъмнено 
годината 6363 от с.св. би следвало да  бъде разбирана като дата, 
на която е бил завършен пълният обем на посочените работи, а не 
като година, когато е била създадена само Глаголицата.   

Естествено е да поставим като условие за целостта на 
настоящото тълкуване точността на преводите и преписите на “За 
буквите”. Дали според посочените по-горе цитати не следва да 
разбираме, че в сравнение с продължителността на отработването на 
гръцката азбука (“за много години”)(29, с.100), глаголическата е 
била подготвена за ползване “за малко години”(пак там) към 6363 г. 
от с.св., а преводът на книгите е бил завършен между възшествието 
на Коцел и смъртта на Михаил III? Възраженията в подкрепа на 
традиционното разбиране се обезсилват от противоречията в 
преводите на “За буквите”. Не мисля, че това е недостатък в 
работата на преводачите на съвременен български език. По-скоро е 
стремежът им да нагласят текста към желания от тях смисъл. Може да 
изглежда дребнаво, но е озадачаващо, че авторът Черноризец Храбър 
определя “малкото години” веднъж за “създаването на буквите”, и 
веднъж за “преводите на книгите”.  

В началото на настоящия раздел беше направено обсъждане на 
етапите, по които протича иновационната разработка от високо 
интелектуален характер, каквато е създаването на една оригинална 
азбука. Успешното усвояване на една азбука днес би се оценило с 
изписването на някои единични преводни или оригинални текстове с 
новите букви, а за реализирано внедряване може да се говори след 
използването на буквите в рутинен порядък за редица текстове и 
най-вече преводни. Това дава повод да се приеме, че Храбър е 
формулирал и двата етапа на новаторското дело на Просветителите с 
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“буквите създаде”, което изразено с днешни категории представлява 
“завърши усвояването”, а с “преведе книгите” – успешно внедри 
азбуката в практиката. Ако решим да останем в рамките на 
известните текстове следва да се приеме посочената годишна дата 
като година на внедряването на продукта чрез  подготвените 
преводи. 

Трудно се разбира защо анализатори на коментираното полемично 
произведение без всякакви уговорки и обосновки възприемат годината 
6363 от с.св. като година на създаването на Глаголицата, когато 
Храбър и** е дал обясненото горе различно значение. 

За яснота на изложението се представя таблица на годините по 
християнския календар на властване на историческите личности, с 
която се илюстрира изразът на Храбър: “...през времето на гръцкия 
цар Михаил и на Бориса българския княз, и на Ростица моравския 
княз, и на Коцел блатенския княз.” Владетелите са записани в 
настоящото съчинението по реда им от цитата.  

                                                                        
                                                    Табл. 5 

Михаил 829     867    
Борис   852      889 
Растица  846     870   
Коцел    861    874  

  
 

Очевидно в ограничения период между 861 и 867 г., е било 
извършено действието, наречено в трактата на Черноризец Храбър  
“преведе книгите”.В цитираните по-горе пасажи от “За буквите” се 
вижда, че авторът е разположил в този период коментираната вече 
година “...6363 от създаването на света...”, без  обаче да е 
посочена нейната хронологична система. Факт, който е убегнал от 
вниманието на изследователите.  

За да извършим нашия анализ, е задължително да съвместим в 
една и съща календарна система датите от таблицата и датата от 
с.св., което значи да осъществим привързването на християнския 
календар и предполагаемата хронологична система на годината 6363.  

Българската наука, представена от П.Динеков, информира, че 
ако годишната дата от съчинението на Храбър се приеме да е 
определена по “Цариградската ера 5508” и “ако годината 6363 се 
изчисли по византийски, съставянето на славянската азбука не 
съвпада с царуването на Коцел, който се възкачва на престола през 
860-861 г. От друга страна, явява се и противоречие между 
Храбровото съобщение и сведенията за съставянето на азбуката в 
Пространните жития. Всички противоречия изчезват, ако се приеме, 
че годината 6363 тук е изчислена по александрийски. Най-новите 
проучвания на въпроса потвърждават това схващане” (29,с.103). 

По повод правилото, изказано от П.Динеков, следва да 
отбележа:Християнската календарна година е равна на годината от 
с.св. на датираното събитие по зададена летобройна система, минус 
корекционната константа(КК), присъща на същата система, или  

Хр.г. = Година от.с.св. - КК 
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Корекционната константа (КК) е специфичния за конкретната 
календарна(летобройна) система интервал от време в години между 
сътворението (началото) на света на същата календарна система  и 
Рождество Христово. 

Как са правени  досега опитите да се привърже годината 6363 
от с.св. с година от Християнския календар? 

От споменатия по-горе цитат на П.Динеков и от други източници 
се разбира, че славистиката обсъжда като възможно  ползването в 
случая на следните летоброения: 

1.Индиктионът и неговата “Цариградска ера 5508”, чиято 
Корекционна константа № 1 е равна на 5508 г. Липсата на указание в 
текста на Храбър за календарната система, по която е направено 
времеизмерването 6363 г. се дължи вероятно на  подразбиращата се 
практиката в България от времето на византийското владичество и 
много по-късно в Русия, когато са правени преводите от български и 
преписите по  руската редакция. Това дава основание на много 
историци да допуснат, че руските книжовници са заложили вероятно в 
преписите на разглежданото произведение византийската хронологична 
система.  

Годината по Хр.календар, съответстваща на 6363 г. от с.св. по 
Цариградската ера се изчислява така: 

6363 – 5508 = 855 г. 
2.Александрийска ера с Корекционна константа № 2, равна на 

5500 г. Да е било използвано от Черноризец Храбър  
александрийското летоброене, е много малко вероятно, тъй като 
носителите на тази идея се аргументират с целта си  да се избегне 
“противоречие между Храбровото съобщение и сведенията за 
съставянето на азбуката в Панонските легенди”( 29,с.103), а не със 
съществуването на подобна практика в българската книжовност. 

Въпреки това  6363 – 5500 = 863 г. 
3.Моравско-панонско летоброене с Корекционна константа № 3 

равна на 5501 г.(Според недотам известната на научната общност 
разработка на Ив. Добрев, публикувана в Годишника на ф-та по 
славянска филология, т. 74, I част, 1980–1984 г.). Използването на 
това летоброене е много съмнително, за да не кажа (въз основа на 
прозрачната му нацеленост), преднамерено. 

Все пак 6363 – 5501 = 862 г. 
Авторът на настоящето изследване  е доказал съществуването на 

Българската ера с Корекционна константа № 4 равна на 5505 г. Има 
пълни основания да се приеме, че първите работни преводи на 
Просветителите, свързани с процеса на усвояването на Глаголицата, 
могат да бъдат най-правдоподобно датирани с използването на 
Българската ера(10,с.21-28).  

Така  6363 – 5505 = 858 г.  
Впрочем без да влизам в детайли, само ще спомена, че в 

“Повест временных лет” се говори за “Българска ера”, същото се 
споменава във “Времето и календарния проблем” с автори В.Умленски 
и др., С. 2005 г.(66,с.92,93). В тях се сочи, макар и мъгливо и 
неаргументирно, че “Българската ера” е с корекционната константа 
5504 г.  В “Календарь и хронология” на И.А.Климишин, 1985 г., КК 
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на Българската ера е посочена като астрономически 5504 години, 
което съответства на разработката ми за 5505 исторически години.  

Патриархът на българската медиевистика В.Златарски далече 
преди посочените по-горе автори, т.е. още през 1927 г. е установил 
категорично и убедително, че  българската цивилизация е 
разполагала със своя Българска ера в летоброенето. По този повод 
той отбелязва в “История на българската държава през средните 
векове” редица случаи на изчислени в хрониките дати посредством 
“Българската ера 5505”, както той я формулира(50, с. 371-376). А 
на стр. 376 пише: “От приведените тук примери-години, които са 
достатъчни да ни убедят, че наистина е съществувало собствено 
българско летоброене, могат да се направят следните заключения:   

1.че и след приемането на християнството българите са 
продължавали да водят летоброенето си по своята собствена ера-...” 

Нещата стават още по-сложни, ако се вгледаме в Съчиненията на 
М. Дринов в издание на БАН, където той съобщава, че в един от 
ръкописите на “о Писменех” “...вместо число-то 6363 год. стои 
друго едно...”. И авторът се пита “...да ли и неговiи преписвач не 
е побръкал това число”?(74,с.18).  За мене не съществува съмнение, 
че по-скоро преписвачите, отколкото преводачите от български са 
променяли годините от оригиналите, за да ги пригодят към желаните 
от тях методи на изчисления и резултати. В случая е била неизбежно 
пренебрегната годината от с.св. по “Българската ера 5505”, поради 
обстоятелството, че българската календарна система е била вече 
забравена или съзнателно пренебрегвана. 

Не е разбираемо безразличното мълчание на българските 
историци и литератори по един толкова значим за българската 
гордост факт! Впрочем това мълчание е срамно за всички българи! 

Въз основа на горното съставям за прегледност таблицата за 
преход от година 6363 от с.св. по различни летоброения към 
християнския календар. 

 
                                                                 
                                                   Табл. 6 

Хронолигична система, чрез която  
са правени изчисленията 

Корекционна 
константа(г.) 

Христ.година на аз-
буката и преводите  

1.Цариградска ера 5508 855 
2.Александрийска   ера 5500 863 
3.Моравско-панонско летоброене 5501 862 
4.Българска ера 5505 858 

 
При анализ на съществуващи практики да се преминава от една 

календарна система в друга установих, че съвременните анализатори 
и изследвачи като че ли не държат да имат указанието на хрониста 
за използваното от него летоброене. При това те започват да 
налучкват с коя КК да изчисляват, за да получат зададената, т.е. 
желана от тях християнска годишна дата. Някои учени в тази област 
като че ли приемат Началата на света на различните хронологични 
системи да съвпадат в една времева точка, а си позволяват да 
работят с различни КК, което само по себе  си е абсурдно и води до 
изчисляването на различни християнски години според използваната 
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КК, какъвто е нашият пример. Ето защо трябва да се постулира, че 
преминаването от едно произволно летоброене към християнския 
календар може да става единствено като се използва КК на 
съответното летоброене съвместно с посочената дата от неговото 
Начало на света до годината на датираното събитие. Всяко 
отклонение от това правило води до фалшификация на резултатите и 
се налага да се извършват ПОПРАВКИ на известни от източниците 
дати, което насочва потребителя на научния продукт не към 
съмнение, а към чиста увереност в тенденциозно нагласяване. Такъв 
пример се даде по-горе, в който Д.Петканова толерира тази странна 
практика, съобщавайки за поправянето на смъртната дата на Кирил 
като година 6377 от с.св. (32,с. 54). С този пример като се 
позовавам на един авторитет, мотивирам основанието си за следното 
заключение:  

Произволното опериране със случайна КК  за изчислението на  
годината 6363 от с.св. по християнския календар е ненаучно по 
същество и мотивировка и носи порока на една за съжаление нерядка 
практика. 

Този извод е провокация да се продължи анализа на 
възможността 863 г. да е година на създаване на азбуката и 
превеждането на книгите и се докаже окончателно безпочвеността на 
славистичната теория относно делото на светите Братя.   

Както беше споменато, от съчинението на Черноризец Храбър се 
установява, че преводите са били  създадени в технологичното 
време, което той определя като “малко години”. Формулата “малко 
години” отговаря най-малко на 3 години, защото както "две",така и 
"едно" не са синоними на “малко години”. Само тази податка отнася 
времето, когато Глаголицата е била готова за изписването на 
Кирило-Методиевите текстове, назад от лятото на 863 г. най-малко 
до 858 г. Несъмнено изчислението се оказва вярно като се отчисли 
пероида от година и половина на пребиваването на Братята в Хазария 
и пътуването дотам и обратно.  

Освен датоопределящият смисъл на формулата “книгите преведе 
за малко години”(29,с.100) е задължително да се види в нея и 
указанието на автора за безпроблемното превеждане от гръцки на 
езика на Кирил и Методий с новите букви. Обяснението на тази така 
важна податка на автора може да се търси най-вече в най-вероятното 
наличие на  граматична норма на този език! Намирам в израза едно 
силно потвърждение на предположението, че бързото превеждане на 
християнските служби има характер на рутинна работа, която е 
освободена от сложността да е включвала паралелно към превеждането 
и разработване на граматична норма на Кирило-Методиевия език. 
Несъмнено този език е притежавал книжовна норма, която е могло да 
бъде установена, когато на него са писали с други азбуки. В 
трактата “За буквите” има достатъчно доказателства за високата 
ерудиция на автора му и е невъзможно, ако такъв проблем е 
представлявал за Философа Константин научна трудност, да не му е 
било отделено от Храбър дължимото внимание. Напротив, той ни 
насочва към вярната обстановка с израза си “малкото години”. 
П.Динеков пределно ясно обяснява в дадения по-горе цитат защо 
славистите се стремят да минимализират периода на 
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експлоатационните проби. Вече се разбра, че в този откъс от време 
азбуката се е донагласявала, а християнските термини и 
фразеологията на Кирило-Методиевия език са се изковавали. Не мога 
да имам съмнения, че преводите извършени от Просветителите са били 
започнати години преди 863 г. Изхождам от факта, че варварският 
(според първосвещениците  на Апостолическата катедра) език на 
Кирил и Методий  е бил вероятно лингвистично беден да пресъздаде 
сложните религиозни термини от езици, имащи многовековно 
религиозно и маниерно обогатяване.  

Според житията Братята са отнесли със себе си в Моравия през 
драматичната 863 г. определени заглавия на преведени християнски 
служби. Списъкът им е поредната провокация да се посочи ново 
различие в двете Пространни жития за обема на направените от 
Братята съвместно преводи. Казаното в ЖМ подсказва, че до 866 г. 
двамата Братя са превели “Псалтира, Евангелието с Апостола и 
избрани църковни служби” (36,с.76),а ЖК съобщава, че са занесени 
на Растица готови към 863 г. “...целия църковен чин” и в т.ч. 
“...утренната, часовете, вечернята, повечерието и 
литургията”(36,с.58).   

Недостатъкът на Житията, състоящ се в нееднаквите данни за 
количеството и естеството на преведените до лятото на 863 
г.“книги”, прави невъзможно да се изгради добре обосновано 
предположение за годишна дата, когато азбуката на светите Братя е 
била вече годна и успешно използвана в практиката на превеждането. 
Така става невъзможно да се обоснове умозрително дата, която да 
може да бъде противопоставена на обявената от славистичната наука 
863 г. като година на Глаголицата. Независимо от посочените 
препятствия не може да има съмнения, че християнската 863 г. не е 
“година на азбуката”. Да се мисли, че току що завърнали се от 
Хазарската мисия през 861 г. Просветителите са могли да се 
организират за конструирането на буквите, да осъществят 
съответните фази на разработката и да направят първи сериозни 
преводи на християнска книжнина на Кирило-Методиевия език  с 
новите буквознаци  до лятото на 863 г., е според изложеното дотук 
чиста фантазия. Още веднаж твърдя, че буквите на Глаголицата са 
били годни за писане и преводаческата дейност е започнала 
значително преди 863 г. Този предполагаем срок би станал 
неколкократно по-дълъг, ако езикът на Кирил и Методий не е 
притежавал книжовна норма. 

Изложените обстоятелства дават повод за съмнения в 
коректността на преводите на “За буквите” на съвременен български 
език. На първо място стои несигурността за записаната в  
протографа на българския автор година, която се подсилва от  
изличаването на неизбежно посочената от него календарна система. 
Вижда се, че промените в “За буквите” са производни на нагласените 
в ЖК данни за датите и организацията на изпращането на Братята в 
Моравия. Това е очевидно от анализа ми на опита за привързване 
между година 6363 и християнския календар и усилията на славистите 
да не се отклонят от предпочитаните от тях години на азбуката (862 
г. или 863 г.).По тази причина те се ограничават да третират като 
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подходящи за изчисленията само Александрийската ера и Моравско-
панонското летоброене.  

Разсъжденията могат да се разширят с предположението, че 
завършването на по-обемни преводи може да се отнесе към посочения 
интервал между 861 и 867 година.  

До тези изводи са достигнали редица наши анализатори. Един от 
тях е Ив.Дуйчев, за чиято хипотеза П.Динеков пише: “...подговката 
за създаването на слав. азбука и писменост започва през петдесетте 
години на IX век, по време на престоя на двамата братя в манастира 
на Олимп, и е свързана с нуждите на българските преселници в Мала 
Азия.” “С оглед на това Дуйчев приема, че азбуката е създадена 
през 855 г.” (16б, с.409). В същия източник откриваме удивителната 
податка, че хипотезата на Дуйчев се основава на известния 
исторически факт за значителни преселения на “слав.(бълг.) 
население в Мала Азия” (16б, с.402). Ако следва да съм 
удовлетворен от общността на убежденията ми  с тези на нашия 
крупен учен по това, че азбуката на Братята е била във 
функционална годност за ползване далече преди периода 861 – 867 
г., не намирам основание  да се твърди, че “азбуката е създадена 
през 855 г.”. В КМЕ П.Динеков предава безкритично твърдението на 
Дуйчев за създадена от Братята азбука и писменост за анонимен 
адресат ОСЕМ ГОДИНИ преди онази императорска “поръчка”. Не е 
обосновано също така ползването на Цариградската ера при 
изчисленията на Дуйчев. 

Неведнъж съм забелязвал, че да се вярва на сведенията от 
руската редакция на българската книжнина е рисковано. 
Разнопосочните литературни свидетелства плуват в мръсните води на 
предимно гръцки политически  фалшификации и всеки опит да се 
внасат “целесъобразни” корекции е твърде рисков за българската 
историография. Въпреки направените уговорки би бил правилен 
подходът  да се приеме посочената в текста на Ч.Храбър година 6363 
от с.св. по българското летоброене, като година на ГОТОВНОСТТА НА 
ГЛАГОЛИЦАТА ЗА РУТИННИ ПРЕВОДИ  на езика на Кирил и Методий и се 
изчисли християнската година  с “Българска ера 5505”, която е  
естествена за българските културни условия. Следователно годишната 
дата, през която се възприема тук Глаголицата като усвоена и годна 
да бъде използвана за писане на значими по обем и сложност Кирило-
методиевски текстове е 858 г. 

Изложеното ми дава основание да предположа един по-коректен  
авторски текст на Черноризец Храбър в следния вид: 

“Обаче ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш: Кой 
ви е създал азбуката и превел книгите?, всички знаят и в отговор 
ще рекат: Св.Константин-Философ, наречен Кирил, той ни създаде 
азбуката и брат му Методий в годината 6363 от създаването на света 
по българския календар. И ако попиташ в кое време преведе книгите, 
то знаят и ще рекат, че през времето на гръцкия цар Михаил и на 
Бориса българския княз, и на Ростица моравския княз, и на Коцел 
блатенския княз”. Така предложеният текст разграничава дейностите, 
предмет на коментираната творба на Черноризец Храбър,и уточнява 
времето на тяхното извършване. Направено е в стила на старите 
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книжовници, за чиято интелигентност не следва да имаме обиждащо 
мнение.Проблемите са другаде.  

В обобщение на коментара на “За буквите” мога въз основа на 
опит в инженеро-внедрителската дейност и с достатъчно логически 
основания да предположа, че с успешните първи експериментални 
преводи на Кирило-методиевия език с глаголически букви през 858 г. 
е завършил етапът на усвояването на азбуката (“създаде буквите”). 
Преводачеството е продължило още по-активно до 866 г., когато е 
финализиран етапът на внедряването на Глаголицата чрез “преводите 
на книгите”. А тези преводи са били готвени да бъдат представени 
пред Апостолическия престол по поканата на Предстоятеля му.  

        
3.3.Разрешение на мистерията 
 
Славистите-изследвачи се обединяват около представата, че 

6363 г. от с.св. е година, когато “азбуката е създадена” (16б, 
с.409), но не отчитат, че Черноризец Храбър е включил в работите 
до тази дата и времето за извършването и на редица преводи. 
Разполагането на година 6363 от с.св. в периода между 861 и 867 г. 
в текста на съвременен български език има за цел да докаже, че 
Братята не са работили върху Глаголицата преди 862 г. Крепителите 
на официалната старобългаристика са  положили неимоверни усилия да 
бъде отнесена датата на изобретяването на Глаголицата към времето 
на отпътуването на светите Братя в Моравското княжество. Този 
стремеж може да се обясни с огромното значение на породения вече 
въпрос, по чия поръчка е била създадена Глаголицата толкова време 
преди прословутото, но очевидно фиктивно нейно възлагане през 862 
г. от император Михаил III. Невъзможността на славистите да дадат 
съответен на философията си и значим за науката отговор все още не 
е превъзмогната. Несъмнено  този първи въпрос поражда производния 
му: А с каква цел този тайнствен поръчител е сторил това? Всъщност 
славистите, като че ли не са забелязали, че Черноризец Храбър 
въобще не споменава за император Михаил като фактор в делото на 
светите Братя, което в житията е крайъгълен камък на митологичната 
им част. Авторът на “За буквите” не  посочва важната от 
доказателствена гледна точка мисия на Кирил и Методий сред 
склавите на Растица, която за славистите е непосредствено свързана 
с мотива за “създаването на славянските букви”. Странното е още и 
това, че същите учени приемат Черноризец Храбър да е бил запознат 
с Пространните жития на Кирил и Методий, но ако това е било 
наистина така, то бих казал, че той е познавал един друг 
оригинален текст на житията, а не манипулирания до известния ни 
днес техен вид. Фундаментално значение за настоящата работа има и 
фактът, че Черноризец Храбър не коментира естествените 
затруднения, които би породила за преводите липсата на граматична 
норма на езика на Кирил и Методий. Значи не е имало такава липса!  
Твърде неразбираемо е пренебрегването от нашите изследвачи на 
значителните несъответствия, съдържащи се в основните литературни 
източници, споменати по-горе, както и отсъствието на съотвтното им 
обяснение. Мога да предположа, че древните фалшификатори на нашата 
културна история не са били достатъчно умели и са допуснали да 
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оставят редица несъобразности, които ни предизвикват да потърсим 
днес истината. Но именно разкриването и обяснението на тези 
манипулации е било непреодолимото политическо препятствие за 
разширяването на познанията за българското минало. 

Въз основа на извършените дотук разсъждения и привлечените 
фактически и логически мотиви за окончателна преценка на 
поставения проблем намирам, че  подсказаната информация от ЖК и ЖМ 
се примирява с коригирани в известен  смисъл данни от “За 
буквите”. Така се формира основание да приемем, че 6363 от с.св. е 
дата по Българската ера 5505, според което  Глаголическата азбука 
е била готова за изписване на свободен текст и извършване на 
преводи вече след 858 г., а първите по-значими преводи са били 
приготвени до 866 г., преди отпътуването на св. Братя за Рим по 
покана на папа Николай I.   

Изложеното тук не е проява на формална логика. Нейните изводи 
ни подтикват да търсим  отговори на предизвиканите по-горе от тях 
въпроси. Защо са правени толкова настойчиво опити да бъде отнесена 
датата на сътворяването на Глаголицата към времето на евентуалното 
пребиваване на Братята в Моравското княжество? Това можем да си 
обясним единствено с усилията да се прикрие действителният повод 
за създаването на Глаголицата и значението й за истинския 
поръчител. 

 

4.0. МОРАВСКИ ПЕРИОД НА БРАТЯТА 
4.1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ВЕЛИКА МОРАВИЯ 
 
Разполагам Моравският период на Братята между 863 година, 

когато те са пристигнали във Велика Моравия, и изпращането на 
архиепископ Методий в затвор през пролетта на 870 г.  

Един от многобройните проблеми за източноевропейската и в 
частност за българската историография представлява същността и 
местоположението на княжеството Велика Моравия. 

Като се опира на богат исторически материал, включващ 
съчинението на Константин VII Багрянородни “За управлението на 
империята”, размишленията на Ю.Скленар, свидетелствата на 
Баварския географ и Франкската хроника от 864 г., Фулденските 
анали и трудовете на П. Пюшпьоки Над, И. Боба, японеца Сенга Тору 
и единствения сред тях  българин П. Коледаров, П. Юхас информира и 
обстойно доказва, че Велика Моравия е българска провинция, която е 
разположена около и предимно на запад от българската река Морава и 
на юг от Дунав(45, с.25-26). 

В том IV на Кирило-Методиевската енциклопедия се съобщава: 
“Сравнително по-малко анализирано е мнението на И.Боба (1971), че 
Моравия на князете Ростислав (846-870) и Светополк и на Методий 
трябва да се локализира южно от р. Дунав, в гр. Морава (Сирмиум, 
дн.Сремска Митровица, Сърбия)” (48, с.88). Не бих искал да 
издребнявам, но гр. Морава или Маргус лежи на изток от Белград, на 
устието на р. Морава в Дунава, а гр.Срем (днешната Сремска 
Митровица) е на запад от Белград на брега на р. Сава. Впрочем 
срещат се известни обяснения за не съвсем прецизно ползване на 
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посоките на света при локализиране  на някои географски обекти от 
онзи период. 

 Историографията съобщава, че склавите от  тази българска 
провинция са били от  племената тимочани, абодрити и моравци. В 
началото на IX в. (през 818 г.) племенните им вождове се опитали 
да се откъснат от Омуртагова България и да заживеят на територията 
на кралството на източните франки. Бивайки в състава на 
Българската държава още от времето на Тервел, те се отметнали от 
подчинение на кана на България и изпратили свои пратеници при 
франкския император Людовик Благочестиви в Херистал, предлагайки 
му да минат под неговата върховна власт. Вождовете поискали от 
императора да запазят известна вътрешна самостоятелност. При двата 
си опита в следващите няколко години Омуртаг не постигнал 
споразумение с Людовик Благочестиви, поради което през 827 г. 
изпратил българска флота по реките Дунав и Драва, и “...българите  
...разорили с огън и меч славяните, които живеели в Панония, 
изгонили техните князе и им назначили български управители” (45, 
стр. 56). През 829 г. Омуртаг повтаря набега си по Драва без 
съпротива. Смята се, че след тази акция България е получила 
областта Срем  и важната крепост Сингидунум (Белград) и се  сложил 
край на франкската офанзива към Балканския полуостров, като 
българската граница се оформила от устието на Тиса до  долното  
течение на Сава(45, с. 56). По-нататък П. Юхас пише, че от гл.13 и 
40 на споменатото съчинение на Константин Багрянородни  се 
разбира, че “...Мегали Моравия се е намирала между р. Драва и р. 
Сава, (включвала-б.м.) областта Сирмиум, и оттам на юг (всъщност 
на изток-б.м.) до р. Морава (българска Морава или Маргус-б.м.),а 
на север Мегали Моравия се е простирала до района на р.Тиса при 
нейното устие в Дунав.  Вижда се още и това, че Константин 
Багрянородни локализира мястото на Мегали Моравия  и очертава 
границите и** така, както независимо от него го е направил 
Баварският географ. Нещо повече, Дуклянският презвитер (средата на 
XII в.) изтегля границата на Мегали Моравия  още по** на юг”(45, 
с.19,20).   

Приема се, че очертаната територия е била българска, на която 
тези моравци са били федерати (погранично население). Има податки, 
че Велика Моравия е стигала на юг и до изворите на р. Дрина. 
Областта Сирмиум с център сегашната Сремска Митровица(бивш гр. 
Срем) е разположена на северния бряг на р.Сава, малко на изток от 
устието на Дрина в Сава и на два дена път от Белград. Градът Срем 
е бил приеман като седалището на св. Андроник. Това е, казва Юхас, 
най-точното сведение от Панонските легенди, което не е било взето 
под внимание от славистите с мотив, че Методий не го е знаел. 

Цитирайки Н.Туницкий, В. Златарски пише за географското 
взаимно разположение на България и Моравия: “2. “в 
пространствената близост на България с Моравия, която 
непосредствено се допира до нея”(51,с.221). Тази много сериозна 
податка не се нуждае от коментар. 

Седалището на Растица е записано от византийците като 
Велеград, което се превежда от тях като Белград и което за 
българския район е лесно обяснимо. Но в никакъв случай то не е 
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било далече от р. Маргус (р. Българска Морава). Константин VII 
Багрянородни споменавал  укрепленията на Велеград и Морава, които 
били на брега на Дунава.  

Доказателствата, представени от П. Юхас, тезите на И. Боба и 
другите посочени автори са така добре разработени, че безплодните 
усилия на чешко-словашките археологически експедиции да намерят 
следи от историческото минало на химеричната Велика Моравия в 
Словакия (49,с.85) правят по-нататъшните дирения на тази територия 
на север по чешката р. Морава  безсмислени. Не може да има 
съмнение, че територията на Велика Моравия около и предимно южно 
от Белград е по онова време българска и този факт следва да намери 
тук своето логично вплитане в сагата за Моравския период на 
българските просветители в западните български земи. 

Много убедително свидетелстват за балканската принадлежност 
на Велика Моравия податките за това, че Методий бил изпратен от 
папа Йоан VIII като архиепископ на Илирик със седалище в гр. Срем. 
Известно е, че Илирик не включва земи на север от Дунав, където се 
намира територията около левия му приток  р. Чешка Морава 
(16б,с.107). Според Анастасий Библиотекар в Илирик влизат  
България, двата Епира, Дардания, Дакия, Тесалия и още други 
провинции(57,с.200). 

В цитирани вече текстове от житията на Просветителите се чете 
как византийският император бил одобрил да бъде създадена 
“славянската азбука” за западните склави. Братята в проява на 
“славянски патриотизъм” превели  посредством тази азбука 
християнска книжнина на езика на македонските и моравски склави. С 
посочването на техните етноними се създава успоредица, която ни 
отвежда отново до бреговете на р. Българска Морава.  

Твърде показателно е свидетелството на Г. Симеонова: 
“Поразително е това, че първоучителите според Паисий отиват да 
учат и поучават с български книги в земи, които отначало са били 
местоживелища на българи” (7,с.65). Мисля, че това е едно твърде 
убедително потвърждение за българската принадлежност на Велика 
Моравия, намираща се на юг и запад от Белград. 

В същия смисъл Дж. Шепард прибавя:  “Към средата на 20-те 
години на IX век те (българите, б.м.) се стремели към някакъв тип 
върховенство над славяните и аварите, които обитавали отвъд 
Железни врата, източно от р. Тиса” (60, с.34). 

Оценявам конспектираните по-горе доказателства като 
убедителни и достатъчни, поради което постройката на работата ми 
ще се основава на заключението, че Велика Моравия е описаната 
българска територия предимно на юг от Белград. 

 
 4.2.ЛЕГЕНДАТА ЗА ИСКАНАТА ОТ РАСТИЦА 

РЕЛИГИОЗНО-КУЛТУРНА ПОМОЩ ОТ ВИЗАНТИЯ 
След известни повратности в отношенията си с Людовик Немски 

кан Борис I прави съюз с източните франки през 862 г., с което 
застрашава амбициите на Великa Mоравия за независимост от България 
и от кралството на франките. В общуването между съюзниците Борис 
проявява намерение да  покръсти народа си (1,с.226). С това 
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предизвиква апетитите на Апостолическата катедра за привличане на 
Българското канство към своя църковен диоцез. Неизбежно 
информацията за намеренията на кан Борис достигат до Цариградската 
патриаршия и подбуждат интереса на Византия да се възползва от 
географската си близост с България със същата цел. От резултата на 
това естествено противопоставяне са заинтересовани огромни за 
времето си сили.  

Византийската империя забелязва, че политическото образувание 
на склави, наречено от Константин Багрянородни Велика Моравия, 
създава трудности на българските канове. По този повод вероятно се 
е съхранило сведението, че Борис заварва проблеми около 
“господството над славянските племена  в Тракия и 
Македония”(1,с.225).Световната практика е доказала 
предразположението на държавите с националистическа външна 
политика да подкрепят сепаратистки сили и движения у съседите си. 
Това обяснява специалното внимание, проявено от  Константинопол 
към събитията в Моравия, която е в зоната на неговите военно-
политически интереси. Нищо ново! Но то ни помага да намерим 
обяснение на поведението на Византия по повод събитията на 
западните  граници на съседна България. В този факт се намира и 
допълнително указание за действителното местоположение на 
Великоморавия на юг от Белград, а не около р. Чешка Морава, която 
тече северно от средното течение на Дунав! Впрочем няма данни за 
принадлежност на земите около посочената чешка река към зоната на 
византийските стратегически интереси.       

За развитието на отношенията между княза на Моравия Растица  
и съседните държави съдя от текста на Пространните жития. ЖК ни 
подсказва, че като търси подкрепа от Византия, Растица бил 
изпратил писмо-молба за уж религиозна помощ от империята, което е 
повод за нея да вземе  мерки да укрепи съюза си с Велика Моравия, 
предвид изградената вече враждебна коалиция между франките и 
българите(1,с.226). Според изписания в ЖК текст на писмото  
Растица моли императора да изпрати “епископ и учител”, който да 
обяснява на народа “истинската християнска вяра”  на техния език. 
Императорът Михаил III и логотетът Варда решават да замине за 
Великоморавия Константин поради това, че “...никой друг не може да 
свърши тази работа като тебе”, а и Философът е доказал вече 
качества на дипломат в мисиите при сарацините и хазарите. От  ЖК 
не се разбира да е искал Растица от Михаил писменост или да е било 
възлагано на Философа да създаде оригинална азбука за склавите.  
Константин Философ бил подхвърлил идеята, че една азбука би 
улеснила нещата (?)(“...стига да имат писменост на своя език”), за 
да легализира готовите си вече букви (добавям аз) и насочва 
владетеля към съответната санкция. Михаил реагира на провокацията 
положително и дава  указание с мъглявите слова: “Ако ти поискаш, 
това може да ти го даде Бог, който...отваря на ония, които чукат” 
(36,с.57). Тези думи следва да се разбират само като указание за 
Константин да използва за целта гръцката азбука. Не мога да приема 
внушенията на славистите, че горният цитат е израз на агиографски 
похват, след като се ползва от тях за основание да се прозре 
византийска тенденция в поведението на Братята. Така достигаме до 



 67 

поредица необяснени постановки в житията. На първо място стои 
молбата на Растица да му бъде изпратен “епископ и учител”. 
Удовлетворявайки искането на княза, Михаил III му бил изпратил 
Константин с придружително писмо, в което съобщава,че провожда 
“многоучен философ”, автор на буквите, който ще помогне на 
моравците “да се причислят към великите народи, които славят Бога 
на свой език...”(36, с.57). Но очевидно императорът е преценил, че 
населението от тези територии не е приело християнството до степен 
да бъде   назначен епископ. Освен това същите територии се числят 
към диоцеза на конкурентната Римска курия. Така може да се обясни 
изпращането на Братята, без да имат те духовните санове да 
ръководят християнското паство в Моравия и евентуално в Панония. 
Изказвам признание на хората, които са моделирали биографията на 
Константин философ, наречен Кирил, като с голям финес са изключили 
от епизода патриарх Фотий, а са въвели кесаря Варда, с което да 
подскажат на читателя, че “изпращането” на Константин е акт на 
светската власт. Това личи още и от факта, че Константин не е 
представен в придружителното писмо с определено служебно 
достойнство във Византийската църква.  Очевидно църковните 
фалшификатори подсказват на читателя очакването на императора да 
бъде занесена в Моравия адаптация на гръцката азбука и Константин 
и хората му да я предадат на моравците.  

Разбираемо е, че след скандалното разкритие за същинската 
азбука, занесена в Моравия и при положение, че не е  била 
възложена на Братята религиозна функция в Моравия, престоят им там 
е станал необоснован. Също така безсмислено е било пребиваването 
на Братята в Моравия до 866 г. с хипотетична дипломатическа мисия, 
след като Растица  става васал на немците през 864 г. Ерго, 
версията на житията, възприета от славистиката като съдбовна 
истина, става ненаучна.   

Използвам случая да внеса нови съмнения в качеството на 
преводите и преписите от българските протографи на биографичния 
труд, посветен на Константин-Кирил Философ, като изхождам от 
многобройни констатации на изследвачи на българската книжнина. 
Например   по повод на установените от П. Юхас  фалшификации на 
изворите, които са осветявали българската история от наблюдавания 
тук период, той пише: “Споменът за Южна (Българска) Морава е 
заличен от византийското, а после от османското робство, тъй като 
много от изворите през тези векове са били унищожени”. Към това се 
присъединява и Петър Коледаров: “Много от тях са били съзнателно 
унищожени още през византийското робство в българските земи (1018-
1186г.) и по-късно, а други с оглед целите на Византийската 
империя и Цариградската патриаршия да погърчи българите - са били 
съзнателно и умело фалшифицирани”(45,с.46,47). 

В този смисъл отец Паисий отбелязва: “Някой си Маврубир 
(вероятно Мавро Орбини, б.м.), латинец, превел от гръцки една 
кратка история за българските царе, но съвсем кратко – едва се 
намериха техните имена и кой след кого е царувал. Самият този 
Маврубир е написал: “Така казват гърците, поради завистта и 
ненавистта, която имали към българите. Не са описали храбрите 
постъпки и славните дела на българския народ и царе, но накратко и 
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противното писали, както им е било удобно, за да не се срамуват, 
че българите много пъти са ги побеждавали и са взимали от тях 
данък”(69,с.161). 

 Доказателства за свободно, а аз бих казал целенасочено 
изработване на преводи и преписи дава Д. Петканова в “Черноризец 
Храбър”. Тя пише: “В Лаврентиев препис и в Хилендарския, Зографски 
и др..” е записан изразът “... смили се над рода ЧОВЕШКИ...”,а в 
Московския препис от XV век - “... смили се над рода СЛОВЕНСКИЙ". 
“На някои учени прави впечатление, че изредените букви са според 
кирилицата. Излиза, че Храбър защищава кирилицата, което пък може 
да означава, че творбата е създадена след появата на кирилицата. 
Такъв тип разсъждения обаче са погрешни”. И по-нататък: “Имаме 
обаче доказателства, че първоначалният текст на Храбър е бил 
написан на глаголица, а буквите са били групирани и изброени 
според глаголическата азбука”. Отново същият извод: в преписите са 
правени твърде свободни и “механически” промени и транскрипции на 
азбуките и датите. И пак Д. Петканова: “В други преписи 
несъответствието с кирилската азбука е било отстранено” (32,с. 
54,35,37,38).  

В бележка 4 към ЖК по повод известния текст за прибавяните 
"труд към труд" четем следното мнение:  “Този тъй важен и 
съдържателен пасаж се намира само в настоящия препис; във всички 
други преписи той липсва”(59,с.148). Няма да въвеждам спор за 
достоверността на тази част от ЖК, чието съдържание очевидно не 
харесва на някои учени и институции. Важно е да направим извода, 
че от определени начални за преписвачите копия липсват неслучайно 
подбрани текстове, както и че има вмъкнати такива с целенасочени 
внушения. 

За да се направи един изискан анализ на правдоподобността на 
Панонските легенди, следва да си отговорим на  въпроса, дали те са 
агиографски творения. Агиографският жанр е бил утвърден при 
възпоминания за християнски герои от далечното минало, за живота 
на които  са останали само хиперболизирани героични или 
себепожертвувателни  мъченически подвизи и почти никакви реални 
биографични данни. Те са били наречени от римляните “легенди”, 
синоним на жития. Ал. Милев казва: “Понеже в житията има твърде 
много невероятни и измислени неща, то думата “легенда” добива и 
значение на “измислица, басня, лъжа”(44,с.2).  А какви са двата 
разказа за Константин-Кирил и за  брат му  Методий, за които се 
знае, че са писани от техни най-близки хора и то малко години след 
кончината им? Да започнем с  многобройните в тях  текстове с много 
конкретни сведения за героите, като тези, че Константин бил на 24 
години, когато бил изпратен при сарацините, като името и войнската  
длъжност на баща му, имената на учителите му Лъв Математик и 
Фотий, имената на църквите, в които е работил, и длъжностите, 
които е имал там, презрителното прозвище “Анис” на патриарх Йоан 
Граматик, и още много, много подобни данни. Нали тези 
фактологически сведения дават биографичен облик на житията?! 

Срещу това обаче в тях липсват най-елементарни житейски 
данни, и в т.ч. рождените им дати, етническият  произход на 
предците им по бащина линия и реалният сан на дядо им, дати и 
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същност на филологоческите  им  постижения по създаването на 
Глаголицата и писмената норма на техния Кирило-Методиев език, 
наименования на техни произведения, точната годишна дата на 
кончината на Кирил и твърде много други такива? Не е ли очевидно, 
че житията са две обичайни биографични творби, от които 
целенасочено са изличени редица? Не се ли използва внушението за 
житиен характер на тези важни за миналото ни трудове, за да се 
оправдаят  липси на важни информации  и наличие на противоречия и 
исторически неверни съобщения, които са плод на  по-късни 
византийски недобре координирани текстови промени и преводачески 
манипулации? А не е ли това и опит за съвременна маскировка на 
древните фалшификации?!  

И понеже съвременните фалшификатори си дават сметка за 
тежестта на  изложените съждения и конкретно за липсата на 
основание да бъдат наречени биографиите на двамата български 
Просветители “жития”, им е прибавен маскировъчният халат 
“пространни”. Така с използването на  утвърдения в жанрологията 
термин се оправдават липсите на основателно очакваните биографични 
данни и заедно с това се придава удобна достоверност на останалите 
след прочистването такива.  

 
4.3. ПЪТУВАНЕТО НА КОНСТАНТИН ФИЛОСОФ И БРАТ МУ 

МЕТОДИЙ ЗА МОРАВИЯ 
 
ЖК и ЖМ са били  посветени след съответната обработка на 

идеята да се документира отпътуването на Братята за Моравия с 
наредени от императора просветителски поръчения. Неверността на 
подобни пожелателни уверения може и ще бъде доказана с данни от 
последвалото развитие на  събитията и предизвиканото от това 
развитие  поведение на заинтересованите фактори и сили.  

Бих допълнил, че версията на ЖК би могла да изглежда 
правдоподобна от гледна точка на съществуващата необходимост  от 
дипломатическа интервенция на Византия в зоната на нейните 
интереси в западните земи на България. Би могло и така да е било, 
но било ли е? В крайна сметка няма категорични свидетелства, които 
да доказват, че пътуването на Братята през 863 г. за Моравия е 
организирано и извършено по заповед на императора дори и с 
дипломатически задачи. Текстовете от т.н. жития на българските 
просветители ми напомнят за онзи цар на астероид от “Малкия принц” 
на Екзюпери, който не можел да допусне да се извършва нещо извън 
неговата воля и разпореждане и когато Малкият принц му заявил, че 
напуска планетката му (неговия свят), “владетелят” извикал след 
него, че го назначава за свой посланик в далечните светове. 

Славистиката търси доказателства за верността на 
противоречащите си две Пространни жития на Кирил и на Методий в 
“осъщественото” от тях в Моравия културно-просветно дело. Науката 
е единодушна, че в резултат от пребиваването на Братята в Моравия 
в региона на западните склави е останала и е била ползвана стотици 
години в променен или не вид тяхната оригинална азбука – 
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Глаголицата. Но тези научни констатации не са доказателства, че  
новата азбука е била резултат от византийска инициатива и енергия.  

Ако се вгледаме по-внимателно в легендите, можем да намерим  
основания да сглобим някаква идея за пребиваването на 
Просветителите в Моравия. От представите за това пребиваване обаче 
не става ясен механизмът на осъщественото им придвижване на север 
от Византия. Тук са в конкурентно противопоставяне от една страна 
версията на легендите, и от друга - хипотезата за евакуацията на 
научния състав на школата за българската книжовност от специалните 
части на българския владетел в съответствие с една от постановките 
на ЗАВЯРАТА. Канът на България е бил длъжен да гарантира 
сигурността на Сътрудниците предвид извършваната от тях крайно 
рискова според имперския кодекс на Византия работа. Беше 
коментирана обстойно представата за извършената от Братята и 
техните Съратници тайна литературна и религиозна подготовка за 
придаване на писмена форма на българския език с ползването на 
оригинална и създадена за неговата фонетика азбука. Споменатата 
евакуация на българските книжовници от Византия показва 
оперативност на  кана, която  е напълно целесъобразна и 
своевременна, след като плодовете от труда на Просветителите са по 
обем и същество опасно компрометиращи пред властите в империята. 
Висока информационна стойност има фактът, че заедно с Братята 
отпътува от Византия една значителна група Сподвижници, за които 
оставането е криело смъртна опасност. Вероятно е имало инцидентен 
повод за екстрено преместване на творческия екип и разполагането 
му вероятно в седалището на Растица (може би Белград под името 
Велеград). Не е възможно да е извършено изнасянето на книжовния 
център по идея и със силите на самия Константин. По този повод 
следва да се отчете обстоятелството, че едно такова пътешествие е 
представлявало значителен материален разход, чието поемане от 
Братята е несъстоятелно. Самото преминаване на българските граници 
и територия, за чийто режим знаем от отговорите на папа Николай I, 
сигурно не е било възможно за “агентите” на Византия, отправили се 
към бунтуващата се българска провинция Велика  Моравия.  

Изборът на Борис да установи Константин и Сътрудниците му в 
Моравия е бил вероятно основан на няколко съображения и в т.ч.: 

1. Велика Моравия е към разглеждания период относително 
неутрална територия, което е позволявало на българската 
администрация да не се легитимира формално все още като поръчител 
на работите  на школата за българска нижовност. Ако това 
съображение няма стойност, Братята биха били приети в Плиска. 

2.Велика Моравия е в диоцеза на Светия престол, което е знак, 
че присъствието на българските учени мъже там е проява на известна 
готовност да работят за сближаването му с България.  

3. Настаняването на школата за българска книжовност в Моравия 
е целесъобразно и поради това, че придвижването на Константин и 
сподвижниците му до Рим по искане на папата би било бързо и с 
минимални препятствия. Това съображение е в съответствие с една от 
главните цели на ЗАВЯРАТА. 

 По този начин владетелят Борис I е обезпечил сигурността на 
своите партньори и максимална мобилност за осъществяване на 
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стратегическия замисъл на ЗАВЯРАТА. Фактът, че няма сведения за 
враждебно към Братята отношение от страна на властите във  Велика 
Моравия по време на пребиваването на учените български мъже там, 
свидетелства, че княз Растица, макар и антибългарски настроен, се 
е съобразявал с обстоятелството, че княжеството е било почти 
обградено от български земи и че то е в диоцеза на Римската курия, 
която е конкурент на императорската патриаршия. Поне до пролетта 
на 864 г., когато се е заклел във васална вярност пред съюзника на 
Борис, Растица е бил принуден да запази някаква неопределена 
позиция по повод пребиваването на Братята в Моравия. След тази 
дата той вече не е имал избор. 

Загадката, поставена от житията за това, в какво качество са 
пристигнали Константин и Методий в Моравия, следва да решим, като 
търсим отговора не в литературни съобщения със съмнителна 
стойност, а в историческите събития, които са последвали 
обсъжданото пътуване, и в проблемите, които е предизвикало то.  

Вече беше установена липсата на данни за резултатно включване 
на Братята и Сподвижниците им в църковната структура на 
доминираната от немски духовници местна църква. Един любопитен 
откъс от ЖК за посрещането на Братята в Рим от папа Адриан II ни 
казва: “След това папата заповяда на двамата епископи Формоза и 
Гаудерик да посветят славянските ученици”(36,с.61). В ЖМ този 
епизод е предаден така: “...и заповяда на един епископ...да 
ръкоположи от славянските ученици трима свещеници и двама 
четци”(36, с.72). Тези кратки текстове ни нашепват, че в Моравия е 
нямало епископ, така както съобщава  и Растица (“изпрати ни такъв 
епископ и учител”), и водят до извода, че Братята не са били 
включени там в определена църковна  йерархия, ако въобще е имало 
структурирана по това време такава. 

Не са намерени също убедителни данни за преводаческа дейност 
на Братята в Моравия на езика на склавите. Фактът, че авторите на 
двете Пространни жития, които са познавали героите си, правят 
нееднакви списъци на готовите преди пътуването  преводи, ни 
убеждава, че измислиците се съгласуват трудно. 

В славистичната литература има въобразени твърдения за 
организирането на училища за изучаването на “славянската” азбука и 
“славянската” писменост от местни моравски ученици, но не е 
останала следа от хипотетичните усилия на Просветителите в тази 
посока. Трудно е да се възприеме хипотезата на традиционната 
кирилометодиавистика, че пребиваването на Братята в Моравия до 866 
г. е било посветено   на  преподаване на Глаголицата и 
извършването на преводи от гръцки на езика на склавите. Това е 
период, когато току що сразен на бойното поле (864 г.), Растица се 
е врекъл във васална вярност на Людовик. И с оглед на тази 
обстановка следва ли да си самовнушим, че немските и латинските 
свещеници от всякакъв ранг са били така толерантни да  допуснат 
пропагандирането на склавинска азбука и ритуален език в територии, 
традиционно възприемани за техни. За вероятността на подобна 
търпимост на западните църковници можем да съдим от  показаното от 
тях през 885 г.? Подобни самозаблуди са възможни и ние ги 
познаваме. Но не звучат  ли вече твърде наивно?!    
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Отхвърлена беше и версията – намек за дипломатическа мисия на 
Братята в Моравия с невъзможността да се отговори  защо са 
останали там след 864 г., когато Растица е приел васално 
подчинение пред Людовик Немски, а може би и пред Борис. 
Дипломатическите и военните отношения на Моравия с Константинопол 
не са били вече актуални. Следователно и присъствието на 
“дипломатическите агенти” - неудобно. Но тези “агенти” са там още 
две години!   

Понеже беше признато от КМЕ, че и литературните им дела не са 
били така активни, както някои слависти предполагат, а и като 
вземем предвид изложеното дотук, можем да направим единствения 
възможен извод:  опровергава се версията на славистите, че Братята 
са изпратени в Моравия от императора на културно-религиозна мисия 
с някакъв дипломатически нюанс.   

Тук не ще оспорвам версията за пренесения в Моравия уж 
склавински Кирило-Методиев език, но ще отбележа, че в откъса от 
ЖК, в който се разказва за първото посещение на Братята при 
Растица след пристигането им в Моравия няма недвусмислено записано 
съобщение за етнолингвистичната специфика на този език. Не мисля, 
че описаната първа среща подсказва с нещо, че са били  представени 
на владетеля на моравските склави  преведени на неговия език 
християнски текстове, които да са били  записани със създадена за 
фонетиката на неговия език азбука.  

 
4.4.ГОЛЯМОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ ВИЗАНТИЯ 

 
Изпълнявайки повелята на император Михаил III, светите Братя 

били пристигнали, според описанието на ЖК, в средата на май в 
двора на Растица във Велеград, носейки преводи на някои 
християнски църковни книги от гръцки. Вместо преводи на 
християнска книжнина на езика на склавите, както уж бил поръчал 
императорът  (и то изписани с гръцка азбука, както несъмнено би 
желал той),  отнасят в двора на Растица своите изписани с 
глаголически букви християнски текстове в превод на 
български(именно на Аспаруховия български език). Става дума за 
величави културни достижения, осъществени от Братята и техните 
Съратници за нуждите на богослужението в бъдещата Българска 
християнска църква. Това тяхно поведение е в съответствие с 
договореностите на братовчедите и представлява пилотно реализиране 
на техния замисъл в една българска територия. Дали Първоучителите  
са направили опит да заменят за местното население сакралния 
латински език с българския, не можем да знаем. Знаем, че 
значително по-късно се появява книжнина, дело на Гръцката и 
Руската църква, в  която се говори за писмен език на склавите в 
Моравия, създаден от Константин и Методий. Това твърдение би 
трябвало да предполага макар и случайното запазване на какъв да е 
автентичен документ от началото на втората половина на IX в. 
Славистиката е твърде заинтересована да може да представи на 
скептиците подобно доказателство, но високоавторитетен учен не се 
е решил досега на подобен риск. Уви, не са намерени оригинали на 
езика на склавите от моравския период на Братята. Моето обяснение 
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е едно единствено - не се представя такава книжнина, защото, ако 
можеше да бъде намерена, тя би била на български език, а  каквото 
и да е останало от работите на Българската школа под ръководството 
на Кинстантин Философ, то е било перфектно унищожено или надеждно 
скрито в годините на гръцкото робство.  

От събитията последвали пристигането на светите Братя в двора 
на Растица, можем да съдим, че  князът е побързал да уведоми 
император Михаил III за обстоятелства, които са били очевидно от 
силен интерес за империята. Императорът вероярно  е бил поставен 
пред необходимостта да реагира светкавично, след като е разбрал, 
че потомците на кан Омуртаг, смятани за верни висши служители на 
византийската дипломация и Патриаршията са разкрили поведение, 
неприемливо за управляващите имперски сили. Правдоподобна е 
версията, че Растица и шпионите на Михаил са се добрали до 
информацията, че Борис се готви да приеме християнството от 
Римската курия, в който акт българската азбука и книжовната норма 
на българския език са немаловажен елемент. Всичко това е 
подсказало на империята опасната за нея възможност българите да се 
измъкнат от византийската сфера на културно и бъдещо верско 
влияние. Тревогата на императора се е основавала на вестта за 
преведената на български християнска литургична литература и на 
еднопосочността на целия масив от съображения и данни за интереса 
на България да приеме религиозното покровителство именно от Рим, а 
не от вековния си и традиционен враг Византия. В крайна сметка 
историографията ни насочва към убеждението, че за българите 
възприемането на юрисдикцията на Апостолическата църква е било 
предпочитано. Такава теза не се нуждае от доказателства! Още 
повече не намерих в специалната литература изчерпателни и 
достатъчно логични обяснения за “светкавичната война” на 
византийците против България, които да извеждат от противоречието, 
формирано от гръцката инициатива за т.н. Моравска мисия на Братята 
и проведената от Византия агресия на българска територия. 

Изводът за Михаил III  е бил един: Там, в Моравия, Борис 
прави нередни неща, трябва да бъде спешно спрян и наказан! 

И това е последвало.  
 
4.5.ВИЗАНТИЙСКАТА РЕАКЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА 

И КУЛТУРНА ИНВАЗИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МОРАВИЯ 
 
Непосредствено след победна битка на предводителя на ромеите 

Петрона  против арабите на 03.11.863 г. при р. Гирин на 
Малоазийското причерноморие, гърците нахлуват на българска 
територия “по суша и море”. Кампанията се провежда като 
неподправена импровизация и използва организирана военна сила за 
светкавичен поход в необичайно за региона годишно време. Българите 
били така изненадани и неподготвени, че не могли да окажат 
съпротива. Нещо повече - през 863 г. грозни природни бедствия  
сполетели България; тя била сломена от незапомнена суша и 
епидемии. Историците допълват: “...византийските войски нахлуват в 
страната, но, както изглежда, не за да водят истинска война, а да 
принудят българите на отстъпки”(1,с.226). Резултатите от 
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византийската светкавична война стояли като непреодолим аргумент, 
всъщност изнудване,  за подписването на мирния договор, с който 
Михаил III е спрял Борис и неговия имперски устрем. В “История на 
Българите” се фиксират няколко важни момента, които се отнасят към 
късната есен на 863 г.:  

1. “...княз Борис е принуден да преговаря с империята. 
Византия веднага поставя условията: българското пратеничество да 
се покръсти, а след това и целият народ”.  

2. “Двете страни подписват договор за “дълбок мир” с 
продължителност от 30 години”. 

3. “В късната есен на 863 г. мисия от Константинополската 
патриаршия пристига в Плиска и покръства кана, неговото семейство 
и приближените му сановници”(1,с.226). 

Продължителят на Теофан отбелязва: “...били покръстени много 
други между българите, които се отличавали по род, значение и 
богатство” (1, с.226) 

По този повод император Михаил III  е записал в дневника си: 
“В 863 г. мир с княза на българите Борис. Борис получава областта 
между Железната врата (Демиркапу) и Дебелт (при днешен Бургас), 
наричана от българите “Загоре”, Борис преминава към християнството 
- изпращане на един епископ и няколко свещеници за мисионерстване” 
(45,с.46-47). Несъмнено това е израз на постигнато в духовната 
сфера споразумение (1,с.226). Може да се предположи твърде 
основателно, че покръстването на кана е станало по силата на 
документираната с договора за “дълбокия мир” принуда. Според 
тогавашните традиции договорът е бил потвърден и с полагането на 
клетви. 

Не стои под съмнение взаимовръзката на тези военно-
политически събития с религиозна закваска. Но те потвърждават 
допускането, че Константинопол е бил както възмутен от 
извършваното в културната и религиозно-политическата сфера от 
Борис с помощта на Братята в Моравия, така и  мотивиран за 
вземането на крути мерки. Разбирането за историзъм обяснява 
събитията и в т.ч. предприемането на радикални средства от 
империята за решаването на проблема, предизвикан и изострен от 
България, с много дълбокото  засягане на византийските интереси.  

Анализът на събитията и поведението на кан Борис подсказва, 
че клаузите на договора относно просветителската политика на кан 
Борис  са важали може би и за територията на Растица. Вече беше 
изтъкното, че за пребиваването на учените от школата за българска 
книжовност в Моравия не е характерна особена активност, което 
показва, че Братята са изчаквали по-скоро развитието на 
преговорите между Борис и папа Николай, с готовност да се явят на 
изслушване и евентуално ръкополагане на Константин от папата за 
първосвещеник на Българската църква. Канът на България е скрепил 
договора за “дълбокия мир” с клетви, които не си е позволил да 
наруши до края на пълния 30-годишен срок на договора. 

С покоряването на Растица през пролетта на 864 г., а после и 
с ликвидацията му през 870 г. не е бил анулиран ограниченият 
суверенитет на Велика Моравия, което идва да подскаже, че в обема 
на Борисовите клетвени задължения по Дълбокия мир е било включено 
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да се запази политическото статукво в княжеството. Впрочем има 
податки, които свързват пряко бъдещия цар Симеон Велики с 
ликвидацията на княжество Моравия, когато клаузите на 30 годишния  
договор вече не са го ограничавали.  

Съществува версия, че по внушение на сестра си кан Борис се 
покръстил, за да омилостиви разгневения християнски Бог и да спаси 
от убийствената суша, глад, земетръси  и  епидемии българското 
население(1,с.226). Може би не се е покръстил, а е бил готов да се 
покръсти. За този български владетел Отец Паисий пише: “В това 
време Бог пратил на България голям глад и мор. Тогава Муртагон 
(всъщност кан Борис-б.м.)започнал да се моли прилежно на Христа 
бога и дал обет, ако престанат гладът и морът, окончателно ще 
приеме християнската вяра. И веднага бе чут. В малко време 
престанал божият гняв, който бил над България”(69,с.185). След 
положените в договора от покръстения кан може би и християнски 
клетви бедствията отшумели. Това изглежда дало  сериозни мотиви на 
кана да бъде верен на своя обет пред новия Бог. Много е вероятно 
тази версия да намира известни основания в крайната религиозна 
мистичност, проявена от кана в следващите десетилетия.  

За верността на кан Борис към положените от него клетви можем 
да съдим от изследванията на В. Златарски, според когото всяко 
отклонение от отношенията с Цариградската патриаршия, които били 
договорени с дълбокия 30-годишен мир, биха предизвикали конфликти, 
“каквито Борис избягвал през цялото си управление”(50, с.262). 

И отново В. Златарски: “Няма съмнение, че както за отричането 
от престола, тъй и за покалугеряването на Бориса голяма роля 
играло неговото религиозно-мистично настроение, в което той 
изпаднал като най-усърден и най-искрен християнин, особено като се 
вземе предвид оная строгост и дори жестокост, с която той въвеждал 
новата вяра в държавата си...” и още:  “За религиозно-мистическото 
настроение на Бориса, за отричането му от престола и 
покалугеряването му съгласно говорят всички – византийски и 
западни - книжовни извори” (51,с.244). 

 
4.6.ПРЕБИВАВАНЕТО НА БРАТЯТА В МОРАВИЯ 
 
Представлява загадка създадената в двора на Растица 

обстановка в резултат от появяването на светите Братя и донесените 
от тях книжовни достояния. Правдоподобно е да се приеме, че 
положението им е било съгласувано между Растица и кана на 
българите и за тях  не са съществували сериозни опасения за 
репресии от страна на княза, възможно повлияни от византийците. 
Последният не е могъл да пренебрегне факта, че подготвената от 
българските просветители книжнина е за религиозните нужди на 
бъдещия християнски български народ. Може би князът е оценявал, че 
представените текстове на църковния български  език са били по 
много причини за предпочитане и за неговото население пред езиците 
на двата религиозни полюса. Освен това вероятно Растица се е 
съобразявал с главата на Западната църква, в чийто диоцез се 
намирала папската област Сирмиум със седалището на свети Андроник 
в гр.Срем, който е бил обитаван от неговите склави. Несъмнено не е 
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останало тайна за Растица, че папата е в процес на активни 
преговори с Борис поради значителните му интереси от 
присъединяването на бъдещата Българска християнска църква към 
римската юрисдикция. Възможно е гръцките шпиони да са се добрали 
до определени документи, носени от Братята и да са разбрали, че се 
предлага на Римската курия Константин да бъде назначен от папата в 
подходящ момент за предстоятел на българските християни. Коя от 
споменатите информации се е оказала най-притеснителна за империята 
е трудно да се реши днес.  

Вече стана дума, че папата пише на Людовик чрез епископа на 
Констанция Соломон през лятото на 864 г. за намеренията на Борис 
да покръсти България. В същото си писмо папата със закъснение 
поздравява необходимия на  българския кан съюз с краля на 
източните франки, за да се справи с отцепниците склави, които са 
имали всестранната, включително и военната поддръжка на общата 
съседка  Византия. Значи тази вест не е нова за съответните среди 
и  обяснява заповедите на император Михаил до Петрона. 

 Споменатата информация за интереса на българския кан да 
приеме християнството от Римската църква се обяснява със страха на  
Борис и неговите боили българският народ да попадне под опеката на 
Константинополската патриаршия, което неминуемо би довело най-
малко до църковна зависимост на България от Византия. Една опасна 
зависимост! Предпочитанията на Борис към Римската курия като 
носител на каноничната юрисдикция за България се подсказва и от 
Отец Паисий: “Тогава Муртагон (всъщност Борис-б.м.) изпратил 
пратеници при римския папа Николай в Рим, също и в 
Цариград...”(69,с.185). 

Периодът 863-864 г. е един мътен период от пребиваването на 
Братята в Моравия поради липсата на категорично потвърдени  
сведения за развоя на описаните военно-политически събития.  Не ни 
остава друго, освен да се позоваваме на здравата житейска и 
управленска логика, в която поради малката историческа 
отдалеченост няма основание да се допускат значителни различия от 
днешното  човешко мислене(57, с.62). И така, независимо от острата 
и категорична реакция на Византия по повод на българската 
религиозно-културна подготовка  за договаряне с папата, няма 
указания в литературните източници за прекратяването на работата 
на Просветителите в Моравия. Напротив, от ЖК се разбира, че 
Конастантин Философ без усложнения е  обучавал  “ученици, (които 
Растица) му даде да ги учи” (29,с.58). От всичко това произтича 
изводът, че Растица, който е бил очевидно противоречиво мотивиран, 
може би не е посмял да прекрати работите или присъствието на 
Константин и Методий в Моравия до войната през 864 г. Или по-скоро 
няма данни за подобно развитие.  Не по-малко вероятно е, че както 
са били византийците снизходителни към унизения български владетел 
след нахлуването на Петрона “по суша и море”, така след 
подписването на договора за мир може би не са били дадени указания 
на Растица да предаде на империята нейните граждани Константин и 
Методий, с известните им роднински връзки с кана, и така да се 
затрие донесеното и извършеното от тях в Моравия.  
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Борис е бил ухажван активно и от двете страни и те са се 
съобразявали с личността на Учителите поради  близостта им с него! 

Многобройните публикации в славистичната литература - наша и 
чужда, убеждават, че българският народ е потънал и се е загубил в 
морето от склави заедно с езика си, а  “старобългарският език” на 
Борис е всъщност език на тези склави. Остава една мистериозна 
загадка: Защо, ако нещата наистина стояха така, византийските 
светски и духовни власти изпращат новата склавинска азбука и първи 
преводи на този език в Моравия, а не в източната "славянска" 
държава, каквато е България?! Още повече, когато България е 
напълно покорена и унизена след подписването на договора за 
Дълбокия мир?! Защо няма данни да се е работило за въвеждането на  
склавинския език в България след завръщането на Учениците, а е 
трябвало да се чака Преславският събор, който го бил обявил за 
държавен и църковен език? Славистът В. Златарски обяснява това с: 
“....липсвали подготвени лица из средата на народа, които да 
образуват народна йерархия и да подемат национализирането на 
Църквата и народната просвета”(51, с.204). А нима в Моравия е 
имало вече народна йерархия, когато се знае, че християнското 
духовенство, ако го е имало, е било латинско и немско? Сякаш 
такава липса не е съществувала и през 893 г., когато Симеон 
възприел уж склавинския език за църковен и държавен! Защо новият 
кан Симеон  ще приема на владетелско-религиозен събор езика на 
склавите  за държавен, след като владетелят и народът му са самите 
те склави!? Защо Глаголицата е била лишена от византийска 
подкрепа, след като Йоан Цимисхи завладява българската столица и 
“Горната земя” на България и тя е била заменена постепенно от 
гръцката “кирилска” азбука?! Нали сътворяването на Глаголицата е 
проява  на стратегическата външна политика на Византия спрямо 
склавите и нейното приложение би следвало да намери основно почва 
в най-голямата за момента и обявена векове по-късно като 
“славянска държава” – България?! И нали тази политика беше 
одобрена от кесаря и от императора!? Отбеляза се, че  патриарх 
Фотий не е посочен в ЖК като активно действащо лице, когато се 
дават указания на Константин да направи “азбука” и да занесе 
“писмена” за склавите в Моравия, а решенията са се взели от 
императора и неговия премиер - министър Варда?! Дали по този начин 
не се цели да ни бъде внушена идеята за дадени на Братята 
дипломатически заръки, с което да се направи по-правдоподобно 
присъствието им в Моравия по византийски поръчения?! И накрая, как 
така новопръкналите се “славяни” от “славянската” държава България 
изпревариха всички други склави с най-малко век и половина да 
проявят интерес към книжовност и духовна култура и да създадат 
върхови постижения?!  

Славистите има върху какво да се замислят. Трудни биха били 
отговорите на тези въпроси! А това, че не са били дадени до сега 
значи ли, че са невъзможни?     

Описаната вече религиозна обстановка в България в края на 863 
г. е предпоставка “за проникване на византийско влияние, тъй като 
устройството на Църквата не могло по никакъв начин да мине без 
участието и дейното присъствие на византийския клир”(1,с.229). Не 
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би могло правнукът на Омуртаг и син на Персиян да не оцени 
опасността за българската независимост от нахлуването на гръцките 
свещеници и всички последствия, които той не би желал да  се 
случат. Гръцкото духовно влияние не би могло да остане в рамките 
на чистата църковна практика. Данни за конкретни и преки 
византийски попълзновения не са запазени (пък и не биха могли!). В 
същия смисъл В. Златарски е убеден, че в България, в процеса на 
утвърждаването на  новата църковна организация след приемането на 
християнството през годините след 863, гръцкото духовенство “...си 
присвоявало права, които били от компетентността на княжеската 
власт, или поне Борис ги смятал за такива”(51, с.69).  

Не по-малко интересна, но също некоментирана от българската 
историография е военната кампания на Людовик Немски против Моравия 
през 864 г., т.е. само месеци след нахлуването на Петрона в 
България. В резултат на победата над княз Растица последният е 
принуден “да даде васална клетва” на Людовик Немски.  

Като цитира К. Я. Грот, В. Гюзелев пише, че Людовик Немски “в 
началото на 863 г. постигнал  с българска помощ решителен успех 
във войната с Великоморавия”(37,с.69). Това сведение има 
значителна тежест при разбирането на отношенията и зависимостите 
между участниците в конфликта. Може би Де Грот греши годината, 
защото други източници потвърждават 864 г. Петер Юхас: “През 
средата на 864 г. “...Борис I сe срещнал с Л.Н. и уговорил 
едновременното нахлуване в Моравия. В резултат на това обсаденият 
в крепостта Довина княз Ростислав “доброволно” положил клетва за 
вярност към двамата владетели” (45, стр. 53). КМЕ го потвърждава: 
“...през 864 г. Людовик Немски предприема поход срещу Ростислав, 
побеждава го и го принуждава да даде васална клетва” 
(16,т.II,с.413). 

Не мисля, че различието в годината отнася сведението към 
друго събитие, за каквото няма податки. 

Завоевателят Людовик Немски не екстрадира Братята, независимо 
от вероятния  натиск на застрашените немски и латински духовници 
от въвеждането на нова литургична книжнина на български  език сред 
склавите.Няма и данни да е прекратил евентуалната им дейност на 
местна почва. Търпимостта на Людовик към Константин и Методий е в 
пълно противоречие с версията, че те са изпратени от Михаил III с 
културна мисия при склавите, насочена против западните имперски и 
църковни интереси. От същността на може би осъществяваната от 
Братята след 864 г. езикова и евентуално религиозна дейност и  при 
височайшата българска протекция за Людовик е било ясно, че те не 
са действащи византийски агенти. Вероятно в немската инвазия в 
Моравия през 864 г. има пръст и римският първосвещеник, който, за 
да покаже специална добронамереност и отстъпчивост към българския 
владетел, е демонстрирал благоприятно за Борис въздействие върху 
Людовик в горния смисъл. В ухажването на Борис папа Николай I 
търси реализацията на своите цели. Може смело да се предположи, че 
военната акция на Людовик  е съюзен отговор на византийското 
нахлуване в България през ноември на предходната 863 година и е 
опит да се възстанови военното равновесие на западния фронт. 
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Заедно с това се запазва посоката на подкрепяната от Борис 
културно-религиозна дейност на Кирил и Методий.  

КМЕ оценява събитието единствено като промяна на 
политическата обстановка в Моравия, която била затруднила 
дейността на Братята. За което няма податки в източниците. Тук си 
позволявам да оценя високо овладяването на властта в Моравия от 
Людовик, и след като това не е довело до желаните “затруднения” за 
работите на Константин и Методий, значи тяхното присъствие в 
Моравия не е било третирано като проява на византийска политика. 

Положилият васална клетва княз е бил поставен в положение да 
се подчини на българо-немския съюз, а това значи на общия интерес 
на съюзниците. След принудителното покръстване на Борис от 
Патриаршията в края на 863 г. нетърпимостта между Римската курия, 
от една страна, и цезаропаписта и неговия патриарх в 
Константинопол, от друга, се е изострила. Както немските, така и 
папските свещеници не биха търпели замяната на латиницата с 
някакви славянски букви, а още по-малко извършването на 
религиозното служение на “славянски език”, което би могло да е 
“дело” само на византийските интриганти. Каквито и да са действия  
на Константин и Методий в качеството им на императорски емисари са 
щели неминуемо да предизвикат  да бъдат  най-малко отпратени от 
франките в къщи. А такива санкции не са последвали поражението на 
моравския княз. Следователно ако приемем, както е казано в 
литературните  източници, че светите Братя са представили на княза 
на моравците нова азбука и са написали с нея преводни текстове на 
някакъв варварски език, а светските и духовните власти на 
източните франки са проявили неочаквана търпимост, значи Азбуката 
и езикът са били на военно-политическия съюзник на Людовик и 
владетел на потенциалното паство на римския първосвещеник, т.е. на  
българския кан. Очевидно новата книжовност се е ползвала с 
достатъчната подкрепа и на папата. Именно авторитетът на кан Борис 
пред немския крал и благосклонното отношение на Апостолическата 
катедра към България са били факторите, които са запазили 
българските просветители и представители на кан Борис I от 
ревността и алчността на немските християнски църковници. 
Описаната обстановка е богата с факти, които вече не са  странни. 
Те само все още не са обяснени!  

 Немският крал си е давал сметка, че Кирило-Методиевият 
църковен език, ако е бил език на склавите, би бил език на 
моравската политическа независимост и църковен език на 
религиозната им самостоятелност под византийско влияние. Не е 
възможно да е убягнало на стратезите на  Римската курия, че една 
самостойна книжовна култура на западните склави би могла да ги 
обедини политически по начин, твърде опасно застрашаващ нейните и 
на немската империя интереси. Ако тези обстоятелства са били 
оценени като реални, поведението на Философа и брат му в Моравия 
са щели да бъдат крайно неприемливи за немската страна. Не само 
неприемливи, а и недопустими! Както се каза, владетелят на 
източните франки не предприема репресии спрямо тях. Значи нещата 
около присъствието и работите на Константин и Методий не са били 
възприемани от папата и краля по съществото, припознавано от 
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славистката теория. Всъщност единственият, който оценил драматично 
моравското присъствие на Братята, е император Михаил III. И е 
осъществил не по-малко драстична намеса. Имало е защо! 

За да не допусна двоен стандарт в разсъжденията си, следва да 
посоча, че с приблизително същите чувства биха се отнесли 
западните църковници и към българския  църковен език на Кирил и 
Методий, поради което за някаква особено активна мисионерска 
дейност в Моравия в този смисъл податки няма. Можем да 
предполагаме, че Братята и сътрудниците им са насочили усилията си 
към преводи и преписи от тях на необходима на бъдещите български 
църковници литургична книжнина. Тази им дейност не може да е била 
скрита, защото тя е служила по-късно пред папата за признаване на 
българска културна самостойност, което е използвано от 
братовчедите като основание да искат статут на независимост за 
Българската християнска църква. Освен това е почти сигурно, че 
като убедени християни Братята, не са могли да си позволят 
богослужение на техния църковен език, преди да получат 
разрешението на римския първосвещеник.  

Славистите обаче биха защитили своята теза със съждението, че 
“князът” на българите, които са за тях вече фактически “славяни”, 
е защитил “славянската мисия” на “славянските просветители”, които 
са в Моравия да разясняват на “славянския” народ църковната 
“славянска книжнина”, изписана със “славянската азбука”. Само няма 
обяснение за незавоевателното нахлуване на Петрона в България, 
след като съгласно руските преписи на Пространните жития на 
Братята те са в Моравия по императорска поръчка с азбуката, 
изработена с неговата протекция, и “свещенодействат” в 
християнските църкви посредством преведената от “гръцки на 
славянски език” книжнина. И връх на военно-политическите 
странности е фактът, че, с подписването на крайно унизителния 
договор за Дългия мир от страна на кана, България получава 
териториални придобивки. С този акт Михаил III прави унижението на 
България някак по-приемливо и е успокоителен жест на 
добронамереност от византийска страна! След обвързването на кана и 
негови велможи с религиозната примка!  

Другаде(47) вече доказах, че склавите в езическа България не 
са могли да претопят българския етнос; това не би могло да се 
случи както поради неподходящи за това политически условия, така и 
по причина на огромното различие в цивилизационните и 
етнографските характеристики на българи и склави. Невъзможността 
да е бил осъществен този процес се дължи на устойчиво 
съхраняваната идентичност на властващата в Българската държава 
народност, както и на нищожно малкия исторически срок от Аспарух 
до Борис.  Съответно и говореният при Борис I български език не е 
бил език на  склавите. Ако се признава, че Борис е от българската 
династия на Крум и Омуртаг, и че цялата българска аристокрация и 
запазената мощна институция на българските родове (клановете) са в 
този период носители на българския дух, и дума не може да става за 
завършена или дори влязла в ход склавинизация на българите.  

Не съществуват данни за изостряне на противоречията между Рим 
и Константинопол по повод българския църковен въпрос до 866 г. 
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Едно от възможните обяснения е изчакването на Борис да получи до 
това време съгласието на император Михаил III  и патриарх Фотий за 
независимост на Църквата с първосвещеник поне архиепископ. Фотий и 
особено императорът с неговата мания за изключителност отказват да 
бъде задоволено искането на българите. Борис се възстановява бавно 
след катастрофалното си поражение през 863 г. и унижаващия 
достойнството му мирен договор и е в процес на изчакване. 
Доминиращо значение за неговата пасивност са тежките и разкъсващи 
българското общество недоволства по повод приемането на 
нетрадиционната за източния български народ религия, а още повече, 
че покръстването е станало под егидата на Византия. Обвиняват 
Борис, че не прави необходимото да промени създаденото положение. 
В средите на боилите назрява брожение, което според някои автори е 
било поощрявано енергично от Западната църква и немците. 

Гениалният стратег на българската религиозна промяна си е 
давал сметка, а за това са му говорили и първите директни или чрез 
кралството на източните франки контакти с Римската катедра, че за 
да може да предяви изпълними искания пред светия отец, българите е 
трябвало да регистрират определена степен на християнизиране. За 
тази цел канът  съсредоточил вниманието си върху всенародно 
покръстване, което ако не е станало, то поне е било афиширано през 
866 г. Не по-малко внимание е било отделено от администрацията 
върху организацията на църковните структури и църковния живот.  
Изолирането на кан Борис от пререканията на религиозните колоси се 
дължи още и на клетвените задължения, които той поема - да не 
накърнява политическите и религиозните интереси на Византия в 
западно направление. Значение за създаденото спокойствие имат и 
франко-моравските отношения, след като Растица се врича във 
вярност на българския съюзник Людовик Немски през 864 г. 

Противоречието в датите, с които се свързва покръстването на 
българите, може да има много обяснения.  Така, ако чрез приемането 
на християнската вяра от кана и първите му хора през 863 г., е 
поставено неговото официално начало,  през 866 г. е било широко 
оповестено завършването му. Афиширането на уж приключеното 
покръстване е било задължително необходимо на Борис, за да убеди 
Римската курия в готовността на българите да получат признание за 
църковна независимост. Вероятно и твърде правдоподобно е, че Борис 
не е посмял през 863 г. да признае пред своята аристокрация, че е 
преклонил глава пред Михаил III и е  приел Христовата религия. 
След като това се разчува и недоволните от верската измяна на кана 
боили правят заговор и тръгват въоръжени към Плиска да го свалят 
от власт, той  смазва бунта на недоволните боили като избива 52 
рода. Според Н. Драгова Борис бил оправдавал това си деяние с 
присъдата издадена от  гръцки духовен съд(55). Според Й. Андреев 
общественото недоволство е намерило израз в една откровена 
конфронтация по време на “народен събор”(61, с.100) през 865 г., 
чиято въоръжена проява Борис сломява с меч. Дали не става дума за 
една и съща форма на обществена намеса? От своя страна отговорът 
на папа Николай под № 17 не дава никаква допълнителна информация  
за фактическата разправа на кана с пучистите. Дори и 
привързаността към старата вяра да е имала съществен дял в 
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мотивите на тези протести, същинската причина за съпротивата на 
болярите трябва да се търси в опасенията им от гръцка духовна и 
военно-политическа заплаха. 

Господстващата днес версия определя случилото се  като 
потушаване на метеж на група боляри против кана, властта  и 
религиозната му политика в частност. Някои допускат, че 
размириците са били предизвикани от светските оръдия на Западната 
църква в стремежа и** да вземе реванш от империята, която е 
наложила на България своята църковна протекция със сила. Споделям 
такова обяснение на събитията въз основа на правилото, че не 
съществуват спонтанни социални явления – те могат да бъдат само 
резултат от умела и с много пари насочена обществена енергия. Няма 
съмнение – обществената енергия е била в категорична опозиция на 
установилата се духовна зависимост на България от Константинопол. 
Този обществен протест е в пълна подкрепа на предположената в 
раздела “ЗАВЯРАТА” версия, че българите са били против 
приобщаването на своята Християнска църква към  
Константинополската патриаршия. Както и да е протекло потушаването 
на бунта, Борис е защитил държавността и просперитета на България, 
трона, династията и живота  си пред съда на историята. Трябва да 
се признае, че авторитарният стил на управление на кана, доказан  
през годините, не  позволява  да си мислим, че той би стоял 
настрана при вземането на толкова драматични за Българската 
държава и нация решения. Това се доказва и от болката, която 
спътства Покръстителя и търсеното от папата опрощение. 

 
4.7.ПОКАНАТА И ПОСРЕЩАНЕТО НА БРАТЯТА И ТЕХНИТЕ 

СПОДВИЖНИЦИ В РИМ 
 Събитията през 863 г. принуждават кана  да подпише 30 

годишния мирен договор и ускоряват развръзката  по верския 
български проблем. Неукротимата враждебност на българските боили 
към византийското религиозно нахлуване в страната, а вероятно и 
традиционният български национализъм на кана, го подтикват да 
продължи изпълнението на своите задължения по ЗАВЯРАТА. Той 
активизира постъпките си да търси задоволяване на българските 
църковни въжделения под юрисдикцията на Апостолическата църква. 
Борис I е бил достатъчно мотивиран и категоричен. Както се знае от 
наличните източници, той прави един решителен ход, като праща през 
август 866 г. кавкана Петър в Рим с мисия да потърси сближаване 
между църковно-политическите позиции на папския престол и 
българския владетел (57,с.184). В този смисъл са и въпросите на 
Борис до папата и върнатите му отговори през втората половина на 
ноември с.г. Въпросите на Борис до папа Николай I разкриват 
устоите на българската държавност и  стремежа на владетеля на 
България да намери разбирането на Апостолическата катедра по 
проблемите на българската нравственост. В тях кан Борис полага 
усилия да представи в критичен стил дейността на българската 
държавна машина - сурова и резултатна, а не дива и безпринципна, 
както византийците я злепоставят пред християнския свят. В края на 
своите питания Борис “...молел папата да назначи в България 
патриарх”(69, с.186). Въз основа на пълномощията си и без много 
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протакане кавканът договаря с папата непосредствени и съвместни 
действия по подготовката да  премине Българската християнска 
църква към Римската курия. За да направи тази капитална промяна, 
очевидно Борис е имал подкрепата на българската знат и е получил 
обещания на папа Николай, най-малко да обсъди желанията на 
българите да бъде ръкоположен Константин Философ за предстоятел на 
Българска независима църква. Не може да се твърди категорично днес 
дали папата е дал някакви задължаващи обещания по нейния статут и 
нейния първосвещеник, или е обвил в мъгляви апостолически фрази 
намеренията си по поставените искания. Политиката на Борис 
вероятно е целяла като най-важно за момента да се отстранят от 
България гръцките духовници, а чрез тях и византийското влияние и 
с това да се успокои политическата обстановка в страната. 
Съществуват достатъчно основания да се предполага, че разговорите 
на папата с кавкан Петър са дали основание на понтифекса да поиска 
среща с намиращите се в изчакване в Моравия Константин Философ и 
Методий. Вероятно споменатата среща на папа Николай и Константин – 
Философ да е била замислена като опознавателна за евентуалното 
бъдещо назначение на Константин от папата. Тя би му помогнала да 
се запознае с  възможното влияние, което би могъл да има бъдещият 
предстоятел върху сложните отношения на Апостолическата катедра и 
България по църковните дела. Не може да има съмнение, че за  
Престола на св. Петър е бил от важно политико-религиозно значение 
успехът на Константин да изнамери нова оригинална (негръцка) 
азбука и да даде книжовна норма на ирано-памирския български език. 
След постигнатото споразумение с пратеника на Борис папата трябва 
да е изпратил покана до Константин и Методий за разговори в Рим. 
Да се възприеме такава една представа, е от изключителна важност 
за проникване в същността на процеса. Можем още да предполагаме, 
че братовчедите са настоявали дори за патриаршеско достойнство на 
българския първосвещеник, което е оценявано всъщност като абсурдно 
и от двете основни християнски църкви. Логично е да се предположи, 
че като са отчитали голямото конкурентно напрежение между Рим и 
Константинопол, българите са си определили много висока цена, с 
което реално са преиграли. Обяснението може да се потърси в 
изключителността на положението и в съществуващите договорености 
между братовчедите да се преследва постигането на патриаршеска 
катедра в България. Както може да се очаква, папа Николай е 
възприел гъвкава позиция, за да запази традициите на Църквата си 
при решаването на българския църковен проблем. Неговото протакане 
както по принципния въпрос за статута на Българската църква, така 
и по кандидатурата на Константин за патриарх е продължило няколко 
месеца до собствената му кончина.   

Действителното развитие на отношенията в триъгълника Рим- 
Константинопол-Плиска между 863 и края на 869 г. показва,  че 
наистина искането на Борис е било прекалено, но може би тактически 
правилно в светлината на почти нулевата готовност на българите да 
имат от канонична гледна точка Църква начело с патриарх. Тази 
целесъобразна дързост оправдавам с търговския принцип да се иска 
максималното (патриаршията), за да се получи достатъчното 
(архиепископията). Вероятно в очите на конкурентите е изглеждал 
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абсурден и компромисът да бъде  задоволен Борис с  архиепископ  
начело на своя клир. Дебнейки се, двата полюса са отказвали и този 
вариант, но колкото и да е бил той нереализуем, накрая се оказва, 
че императорът и папата почти едновременно дават съгласие, в 
резултат на което Българската   християнска църква се сдобива с 
двама алтернативни архиепископи. 

Друг много уважителен мотив на папата да покани Братята на 
среща в Рим е бил интересът му да се запознае с тяхната уникална 
азбука и със създадената от тях писмена форма на езика на 
българите за християнско богослужение. Това е единственото 
възможно обяснение на разноезичните свидетелства от Панонските 
легенди за това, че “...папата, като прие славянските книги, 
освети ги и ги положи в църквата на света Мария...”(36, с.61) и 
“Той благослови тяхното учение, като положи славянските книги 
върху олтара на “Свети апостол Петър”(36, с.72). 

С голямо задоволство от политически ход на Борис да заяви 
готовност за  присъединяване към Апостолическия престол, папа 
Николай I дава такива отговори, че да не отблъсне неукрепналата 
християнска религиозност на владетеля и да обещае мъгляво 
приемането на желанията му.   

Кавкан Петър отнася отговорите на папата в Плиска, придружен 
от двама епископи – Формоза Портуенски и Павел Популонски, които 
“да изготвят почва за окончателно преминаване на българския народ 
в лоното на римската църква”(51, с. 108). Те “предали на българите 
целия култ на християнската вяра”(57,с.185). В църковната римска 
делегация били включени остийският епископ Донат, презвитер Лъв и 
дякона на апостолическата катедра Марин, които трябвало “да 
обърнат във вяра българския народ” (57,с.184). Римската делегация 
дава надежди на Борис, че ще бъдат удовлетворени неговите 
претенции от папската институция и той нарежда на византийската 
мисия да напусне страната, след като вече  години (след 863 г.) 
Константинополската патриаршия не  взема решенията, очаквани от 
кана. Извършва се смяна на византийските с латински 
свещеници.Пристигналите в България римски духовници проявили 
завидна активност. Епископ Формоза станал много близък на 
българския кан.  

Твърде важно е да се отбележи добавеното в писмото с  
отговорите на папата  до Борис, че архиепископ ще му бъде даден 
“след като изпратените легати, т.е. двамата епископи Павел и 
Формоза, се завърнат в Рим и известят за множеството и 
единодушието на християните в България”(51, с.112). Може би тази 
формула дава допълнително  обяснение за забавената срещата между 
светия отец и Философът Константин в Рим.  

Както вече се каза,  в резултат от разговорите на кавкан 
Петър с папата и неговите приближени, папският престол  поканил 
Константин Философ на разговори в Рим. Една подобна покана не може 
да има случаен смисъл. За конкретната историческа обстановка, 
поканата на папата е проява на интерес към Константин, който бил 
не само предложеният от Борис кандидат да оглави Българската 
църква, не само член от семейството на българския владетел, а и 
създател на азбука, което е научно и културно достижение от 
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световна класа. По повод на папската готовност да даде аудиенция 
на Константин, Братята отпътуват през есента на 866 г.за Рим, но 
забавят пристигането си при папата поради негови здравословни 
проблеми или по причина на дипломатически усложнения. Така или 
иначе, пристигането на Братята в Рим преди завръщането на двамата 
епископи от България е станало в смисъла на посоченото по-горе 
папско послание преждевременно. Набива се в очи странното пътуване 
на Братята за Рим в продължение на две години, за да пристигнат 
там едва в началото на  868 г. Кой ли е поемал крупните за 
пътуването разходи? Може би Растица? Или императорът на Византия? 
Защо? А кой ли е плащал пребиваването на Братята и сътрудниците им 
в Рим? Папата ли? За да види “славянските книги” или за да бъдат 
ръкоположени някои от Следовниците в религиозни санове? Възможно 
ли е това?  

Според В. Златарски Борис (вероятно въз основа на 
свидетелство на Анастасий Библиотекар) (57, с.186) прави първото 
си предложение пред папата за въздигането на епископ Формоза за 
архиепископ на Българската църква. Борис е могъл да си позволи 
подобна постъпка само ако е получил категорично уверение от 
латинските епископи, че понтифексът не би се решил в никакъв 
случай да ръкоположи за предстоятел на Българската църква 
византийския възпитаник и братовчед на кан Борис Константин 
Философ. Не е било трудно за големите политици на Римската курия 
да очакват сериозни бъдещи затруднения от двамата братовчеди: 
владетелят кан Борис и евентуалният първосвещеник на българската 
църква Константин. Не може да се очаква, че при един такъв 
партньорски екип българите биха запазили зависимото си от Папската 
курия положение.  Предположението за издигнатата кандидатура на 
Формоза може да се оправдае и с други аргументи. Известно е, че 
епископът не се ползва с благосклонността на Светия престол. Така 
направеното владетелско предложение в замяна на искането за 
Константин е елегантен натиск за  връщане към  първоначалната 
кандидатура.  Формоза е все още в Плиска, но мълвата за неговото 
сближаване с кана на българите се раздухва от враговете му и 
създава у мнителния папа Николай I впечатлението, че ако 
амбициозният Формоза оглави Българската църква, той ще я откъсне 
от Римската курия и с това ще дискредитира върховенството и**  над 
царства и църкви. Дали можем да се доверим на Анастасий 
Библиотекар и на съобщенията му, че Борис е повдигал кандидатурата 
на епископ Формоза за български църковен предстоятел не веднаж е 
трудно да се каже. Дори и да е било така, не е необясним за 
аналитика този дипломатически похват на Борис, като се знае, че 
неговата кандидатура стои до 870 г. и пред следващия папа Адриан 
II(14 декемврий 867 г.) и дублира отхвърляните предложения за 
Константин, а по-късно и за Методий. Епископ Формоза бил предлаган 
и след отказ на папата да въздигне и дякон Марин. Според 
свидетелството на Анастасий Библиотекар Борис  бил пределно наясно 
с мощната съпротива на клерикалните среди в Рим против 
ръкополагането на Формоза за архиепископ на Българската църква. 
Нещо повече, Борис е знаел, че партията на папата, противник на 
Формоза, не би допуснала пробив в своите интереси с всякакви 
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средства, за което можем да съдим от “Животоописанието на папа 
Адриан II” от същия Анастасий. В него авторът разкрива крайната 
нетърпимост между враждуващите партии на епископите с разказа за 
това как Адриан получил “...благословение за върховен 
първосвещеник за утеха на много чада на светата божия църква, 
които били преследвани с различни заточения и били подлагани на 
всякакви затруднения, понеже необикновено разюздано бушувала 
тиранията на партиите между смъртта на единия и възкачването на 
другия папа”(57,с.188). Можем да предположим с достатъчно 
основание, че настояването на кана за Формоза, при предизвестен 
изход за крайното решение на папата, е било камуфлажно и е целяло 
най-вероятно да се принуди първосвещеникът от Рим да приеме  
кандидатурите на солунските Братя като по-малкото зло. Не може да 
има съмнение в почтеността на българския кан, която е доказана в 
сложните му отношения с папата и императора, и е освидетелствана 
от многобройни авторитетни мнения. Като се има предвид почтеността 
на Борис, отстояването на българския интерес при назначаването на 
първосвещеника е било въпрос на дълг по силата на ЗАВЯРАТА.  
В.Златарски уведомява, че “...преди да замине от България, Формоза 
се обменил с Бориса чрез взаимни клетви: последният дал клетва, 
че, докато е жив, няма да приеме от апостолския престол за 
архиепископ никого другиго, освен Формоза, а тоя се задължил, че 
ще се завърне при Бориса колкото е възможно по-скоро”(51, с.114). 
Дали е имало реално поето от Борис такова задължение, е несигурно. 
Самият В. Златарски не е допускал, че би могло да съществува друг, 
много по-значим за България персонален изход, поради което е 
формулирал почтено своята теза. А да очакваме, че Анастасий 
Библиотекар би съобщил  истинската драма с ръкополагането на 
българския първосвещеник, е наивно. Предполаганото от В.Златарски 
задължение на Борис към Формоза в посочения смисъл е могло да се 
отнася само до друг латински духовник! На това може да се възрази, 
като се посочи предложението, направено вариантно от Борис за 
дякон Марин. Обяснителни предположения могат да се произведат 
много. Например, че такова предложение е измислено от Анастасий 
Библиотекар, или че Формоза е освободил Борис от клетвата му, що 
се отнася до Марин, или че Формоза никога не е бил сериозна 
кандидатура на Борис, а само прикритие в сведенията на латинските 
фалшификатори, зад което са крили личността на Константин.  

През втората половина на 867 г. Борис “изпратил ново 
посолство в Рим, чрез което  той, известявайки папата за успешната 
дейност на неговите епископи”, “...поискал от негова святост 
презвитери за поучаването на народа си”(57,с.186) и повторил 
молбата си за назначаването на Формоза за архиепископ. Николай I 
посрещнал с голяма радост всички тия известия и побързал да 
отговори на Борисовите просби. “На първата просба той се отзовал 
положително, като незабавно сам подбрал немалък брой свещеници, 
които намерил за достойни, и ги определил да заминат за България 
начело с епископите Доминика Тривенски и Гримоалда Полимартийски; 
що се отнася до втората просба, папата отказал, като се позовал на 
това, че неприлично било сам Формоза да напусне повереното нему 
паство...”(51,с.112,113). Формоза бил отзован  със задължението да 
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мине на връщане през Константинопол поради почвалото се там 
разцепление(57,с.186).Подготвената от папа Николай I  нова мисия 
не могла да отпътува поради неговата кончина на 13.11.867 г. 
Заминаването на определените духовници било разрешено от новия 
папа Адриан II (51,с.114), който дал да се разбере, че ще бъде 
стриктен продължител на досегашната политика на Николай I по 
проблема на българската църква. Били дадени уверения, че Борис 
можел да си избере кой да е от изпратените му презвитери, който да 
“...се изпрати на апостолическата катедра за посветяване” 
(57,с.186). 

В края на 867 г.и папа Адриан II отказал да бъде ръкоположен 
епископ Формоза за български архиепископ. Римските висши 
църковници са били единодушни в противопоставянето си на подобна 
идея!  

Константинополската патриаршия също така не била бездейна по 
обсъждания тук църковен проблем на българите. В периода между 867 
и 869 г. патриархът праща нееднократно, но напразно посланици в 
Плиска. 

Важно събитие за решаването на българския църковен въпрос има 
преврата против Михаил III на 24.09.867 г. и изолирането на 
големия враг на папизма патриарх Фотий на 23.11.867 г. от 
извършителя на преврата - новия имп.Василий I Македонянин. Василий 
имал стила на гъвкав политик и вложил цялото си умение да укрепи 
мира във Вселенската църква в интерес според В.Златарски на 
собствената си династия. Извън подмолни действия той не 
предприемал нищо решително, за да подтикне Борис да се отметне от 
римското влияние, установено от присъствието на латинските 
свещеници в страната след 866 г. 

По повод на пребиваването на кавкан Петър в Рим по същото 
време, когато са вече там и Братята със Следовниците си, В.Гюзелев 
пише:“Не ще и съмнение, че пребиваващият тогава в Рим български 
пратеник кавхан Петър е имал възможност не само да види 
славянските просветители, но и да се запознае с дейността и делото 
им.”  Авторът е убеден: “Той бил първият представител на България, 
влязал ако не в пряк, то в косвен контакт с тях”(37, с.235). 
Излаганата в монографията теза е много благодарна на подобно 
становище, защото то потвърждава пребиваването им в Рим по едно и 
също време. 

В началото на февруари 868 г. в Рим се завръщат епископите 
Формоза и Павел, с които пристига там нова (трета) българска 
делегация начело с кавкан Петър и византийския монах Власий 
Аморийски(1,с.232). От състава на пратеничеството може да се съди, 
че преговорите са влезли в решителна фаза. Кавканът и 
придружаващите го са в Рим и подготвят в разговорите си с папа 
Адриан II посрещане на българските Просветители и Следовниците им 
от Апостолическия престол (37,с.235). Папа Адриан приема 
Константин и придружаващите го тържествено, съгласно литературни 
източници на 20 февруари 868 г. Според автора на ЖК римският 
първосвещеник “...излезе да го (Константин  Философ, б.м.) 
посрещне с всички граждани, със свещи в ръце, понеже носеше мощите 
на свети Климент, мъченик и папа римски”(36, с.61). Нека си 
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спомним разказа за намерените и извадени от Константин през 861 г. 
мощи на св.Климент, пренасянето и съхранението им във Византия, 
транспортирането им през Моравия, Панония, Венеция, за да ги връчи 
накрая с предпочитание на понтификатора, като е пренебрегнал 
Констанополската патриаршия. Самият този факт идва да 
засвидетелства специалното отношение, което са имали Братята към 
Римската курия, и вероятното използване на мощите на св. Климент 
като дипломатически похват в диалога им с папата, когато този акт 
е могъл да носи максимална политическа изгода за техния светски 
вдъхновител кан Борис.  

Не може да има съмнение, че в посрещането на Константин и 
хората с него е участвало и българското посланичество начело с  
кавкана. В свитата на папата е бил и завърналият се в Рим епископ 
Формоза, който според позоваващия се на ЖК В. Златарски бил един 
от епископите, които “посветили учениците на свсв. Кирила и 
Методия”(51, с.115). 

Независимо от много вероятното предположение, че папа Николай 
I е бил против възшествието на Константин за български църковен 
предстоятел, приемането на Братята и хората им от папа Адриан II е 
много показателно. Вниманието, оказано на Константин от страна на 
папа Адриан  е било несъмнено ловък политически ход, който да 
запази благоразположението на Борис и да го доведе деликатно до 
съмнение в готовността на папата  да възприеме неговите  
предложения. Действително папа Адриан не е взел решение по 
предлаганото от Борис чрез кавкан Петър въздигане на българския 
Просветител Константин за предстоятел на независима Българска 
църква. 

От друга страна, е трудно да се разбере и осмисли 
снизходителността на римския първосвещеник Адриан II към 
носителите на “славянска азбука и писменост”, когато няма очевидна 
цена за афиширания от славистите негов компромисен и ограничен 
отказ от триезичната ерес и уважителното му отношение към тях. 
Разказът за многобройните литургии на "славянски език" в римски 
църкви манифестира реален отказ на папата от триезичната догма! 
Възможно ли е било това?  

От ЖК и ЖМ получаваме доста разнопосочни сведения за 
посещението на Братята в Рим, но общото е уважението, което е 
оказал папата на труда на Просветителите, положен в нивата на 
човешкото просветление. Бих искал да бъда ясен и разбираем в 
убеждението си, че предстоятелят на Западната църква не би проявил 
интерес и не би канил на аудиенция някакви дипломатически агенти 
на византийския император в едно мимолетно склавинско княжество, 
ако те не бяха кръвно свързани с владетеля на огромната източна 
варварска държава, която е в процес на присъединяване към диоцеза 
на Престола на блажения Петър. Следва да отбележим, че за 
Апостолическата църква Българската империя е важна със своя 
огромен военно-политически и икономически потенциал. Още повече 
тежи с вероятността си предположението, че Константин и брат му са 
фигурите, които имат обществения кредит да оглавят Българската 
църква, което и става факт, макар и не цялостно реализиран от 
архиепископ Методий. Да привиждаме в техните лица значими за 
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папската институция културни и просветни дейци, създали една 
конкурентна на латинската и напълно самостойна азбука и заченали 
да превеждат християнската книжнина на езика на едно твърде 
примитивно племе склави, е невероятно. В очите на йерарсите от Рим 
те са могли да изглеждат не повече от еретици и смутители на 
църковните порядки. Да се разглеждат Просветителите изолирано от 
връзките им с владетеля на България, като обект на специално 
внимание и ухажване от страна на папата, е безпочвено. Защото нито 
те са труден за отстраняване проблем, нито епохата няма 
подходящите за това похвати, нито зад тяхната “славянска” или дори 
българска просветителска дейност има непреодолими обществени сили. 
Напълно достатъчно и убедително доказателство за горните твърдения 
е осъждането и заточаването на архиепископ Методий през 870 г. и 
затриването на Научната школа за българска книжовност с нейния 
творчески състав в Моравия след 885 г. Не може духовният връх на 
Европа в онова време - Папската институция - да има друга 
мотивировка освен икономическата, когато в разрез с религиозните 
си интереси оказва специално внимание на две високоиздигнати 
интелектуално и духовно личности. Още повече когато тези дейци 
нямат значими служебни позиции или  родови богатства, освен 
близките си роднински отношения с така ухажвания от двете 
християнски църкви владетел. Несъмнено твърденията на 
славистиката, че това внимание към Братята се обяснявало с тяхната 
значимост на културни и религиозни емисари, а може би и 
дипломатически  пратеници на Константинопол е безпочвеноЗнае се, 
че с амбицията си да владее  света, владетелят на Византия е 
непримирим противник на Апостолическия престол. И още веднъж ще 
заявя, че смислено обяснение на политическата логика в отношението  
на папата към Константин и Методий  може да се намери единствено в 
представителната функция  на тези лица и ролята, която им е 
отредила историята като доверени люде на българския владетел Борис 
I и достойни кандидати за първосвещеници на Българската църква. 
Малко е вероятно, че йерарсите около папата са имали респект  от 
религиозната и културна висота на Братята, а още по-малко от 
работата им за просвещение на склавите, когато има достатъчно 
доказателства за  вълчите нрави на римските кардинали от онова 
време (57, с.188).  

Не може да има съмнение: поведението на римския първосвещеник 
става разбираемо с неговия стремеж да включи в диоцеза на своята 
църква Българската империя и тази ми убеденост намира солидна 
опора в съобщението на В.Златарски за начина, по който е била 
приета първата българска делегация в Рим през август 866 г.: 
“Пристигането на българските пратеници в Рим донесло извънредно 
голяма радост за папа Николая, който по тоя случай устроил големо 
църковно тържество, като прославял и благодарил Бога, задето 
“извършил такова големо чудо”. В забележка авторът продължава: 
“Сам папата писал в 867 г. на Хинкмара по същия случай така: 
Когато се стеснявахме отвсекъде с тия безпокойствия и се 
притискахме с твърде големи затруднения, ето изведнаж ни 
известяват, че пратеници, от....българския крал пристигнали. Де е 
оня, който би могъл да каже с каква радост и с какъв възторг бехме 
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изпълнени поради това, че узнахме за техното спасително по 
богатството на божията добрина покръщане и задето се научихме, че 
те, макар телом да се намират далеч, но по вера присъствуват с 
нас”(51,с. 86 и 87). Тези извънредно показателни цитати се дават 
като свидетелство за значението, което се е отдавало на 
присъединяването на България към диоцеза на св.Петровия престол. В 
този смисъл следва да се разгледа и информацията, с която 
разполага литературната история за посрещането, направено в Рим  
на Братята Константин и Методий от папа Адриан II. По-горе беше 
даден цитат от ЖК, описващ това посрещане. За разлика от него, в 
ЖМ се споменава лаконично, че “...папа Николай прати да ги 
повикат, понеже искаше да ги види като ангели божии” (36, с.72), 
но не се обсъжда по-подробно самото посрещане, както това е 
направено в ЖК. Предвид значимостта на събитието, 
маргинализирането му е обяснимо единствено с външна намеса в 
текста на оригиналите. Да не говорим за подмененото име на папата 
посрещач. 

Едно сравнение на посрещането на кавкан Петър през 866 г. и 
това на Братята през 868 г. от първосвещениците на Римската църква 
ни навежда на мисълта, че набиващата се в очи еднаква 
тържественост на двете събития има само един аргумент, който ги 
обединява. Това са преговорите между кана на българите Борис и 
Римската курия за приобщаването на Българската църква към диоцеза 
на Престола на св. Петър; едни преговори  с придадените им от 
българите трудности: да се признае статут на независимост 
(автокефалност) на същата Църква и се даде на предстоятеля и** 
катедра на патриарх или архиепископ. Определянето на еднакво 
угодна на двете страни фигура на първосвещеника е било не по-малко  
препятствие за достигането на желания  успешен завършък при 
договарянето. 

И в двете жития описанията на посрещането на Братята от папа 
Адриан II са последвани от славословия за “славянските книги”.  
Казано е, че папата е одобрил и “осветил” “славянските книги”, но 
няма и намек за това, че светият отец е отдал признание на 
Константин и Методий за ролята им в изнамирането на т.н. 
“славянска азбука” и за създаването на книжовната норма на този 
език. Странно, нали?! Поради това имам основание да се съмнявам в 
достоверността на наличните днес текстове на житията, както и 
поради някак изкуствено вмъкнатите фрази и липсата на значими и 
важни в тях съобщения. Още повече че разполагаме с една 
констатация на Ал. Милев, която колкото и славистка да е, 
впечатлява читателя с казаното според него в Италианската легенда, 
че като пристигнали в Рим, Братята носели “светото евангелие, 
преведено от споменатия философ (Константин-б.м.) на техния 
собствен език” (44,с. 4). Не мога да си мисля, че е изискано да се 
използва с такава лекота едно безпочвено мнение за произхода на 
автора Константин, за да се определи етнолингвистичната 
принадлежност на определени текстове с израза “на собствения му 
език”.(Кой е собственият му език?) Несъмнено Ал. Милев е цитирал 
текста от Италианската легенда, като е имал предвид “славянски 
произход на Константин” и чрез това да ни внушява “славянски 
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превод” на Евангелието. Обективното мислене дава право да се 
противопостави на внушението на Ал.Милев твърдението, че авторът 
на Легендата е имал предвид българския произход на Константин. 
Основанията си за това намирам в огромната разлика между дадения с 
пълния обем на настоящата студия доказателствен материал за 
български произход на Братята и предполаганите в славистиката 
доказателства за техен славянски произход. 

Би било в рамките на добрия тон да изложа и свидетелства за 
другия поглед върху етнолингвистичния характер на представената на 
папата кирило-методиевска книжнина. Във Второто житие на Наум 
Охридски е записано по повод  на приемането на Просветителите от 
папа Адриан II(868 г.): “След свършването на литургията над всички 
книги, преведени от гръцки на български език, [папата] ги показа 
на всички [хора], понеже и самите книги се разгръщаха и се 
показваха. И рече папата: "Благословен Бог, тия книги са истинна 
жертва, приношения на живота, благоугодни на Бога!”. А по-нататък 
се допълва: “...и заповяда да се извърши цялото вечерно и утринно 
богослужение по българското писание във великия храм на светите 
апостоли Петър и Павел, което и стана”(36,с.82). 

Не е трудно да се осмисли съобщението. Това е литературно 
отражение на представянето на българска християнска книжнина, с 
която кан Борис и Константин Философ са освидетелствали 
подготовката на християнската Българска църква да придобие по 
достойнство статут на автокефална църква. Но тук не става дума да 
са отслужени литургии на кирилометодиевия език! 

Цитираното от Житието на Наум е в пълно съответствие с 
използвания в писмото на папа Йоан XIII до чешкия княз Болеслав II 
от 972 г. етноним за българската християнска книжнина: “...с 
апостолическа власт и с властта на първия апостол св. Петър, на 
когото сме наместник, ако и недостоен, одобряваме, възхваляваме и 
узаконяваме при църквата на мъчениците светите Вит и Венцеслав да 
се учреди епископия, а при църквата на мъченика св.Георги да бъде 
учреден манастир според устава на свети Бенедикт ...Обаче не 
според обредите или според сектата на българския народ или на 
руския, нито пък на славянски език...”(16б,с.165). Независимо от 
анахронизма отнасящ се до “руско” присъствие, не би могло при най-
упорито желание да се предположи, че “български обреди” и 
“българска секта” са произволно въведени от Козма Пражки(1045-
1125) в неговата Хроника, или дори в по-късни преводи. Невероятно 
би било да се допусне, че хронистът ще  вмъкне необосновано данни 
за съществуването на ОБРЕДИ И СЕКТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, което 
говори за българско духовно присъствие в Рим и водеща религиозна 
следа в Източна Европа през XI и XII век. Няма защо! 

Не би могло да се приемат без резерви както от ЖК, така  и от 
Житието на Наум съобщенията, че папата бил наредил и “...отслужиха 
литургия  в църквата на свети апостол Петър на славянски език...” 
(36, с. 62), и  “...заповяда да се извърши цялото вечерно и 
утринно богослужение по българското писание във великия храм на 
светите апостоли Петър и Павел...”(36,с.82). Отхвърлям като 
нереалистично допускането, че предстоятелят на толкова 
догматичната християнска религия би могъл  да си позволи така 



 92 

драстично отклонение от една категорично защитаваща интересите на 
основните църкви догма като триезичието. И то в сърцето на 
Западната християнска църква! Както не би могло да се случи  и в 
Константинополската патриаршия. За консервативността на 
Християнската църква няма защо да се позоваваме на примери от 
хрониките. Достатъчно е да влезем днес в една българска църква! 

Може да се допусне, че в Рим са  били показани “...всички 
книги, преведени от гръцки на български език...” и “...самите 
книги се разгръщаха и се показваха”. Но да се твърди, че е била 
отслужвана литургия на език извън трите канонични езика е просто 
житиен похват с политически ефект, обслужващ византийската теза 
през средновековието и славистиката днес. 

В началото на 867 година пристигат в българската столица 
духовниците, изпратени от Людовик Немски, но като заварват 
папската мисия, се завръщат доброволно в страната си. Този факт 
посказва известно пресичане на интересите на римските и немските 
клирици, което ще добие по-явен израз по-късно. 

868 година изтича при намалена или поне неизвестна за нас 
дипломатическа активност между Рим и Плиска, може би и поради 
факта, че новият император Василий I предприема курс на сближаване 
с Апостолическия престол, което за известно време притъпява 
напрежението между двете църкви.  

Според литературните източници Константин Философ се 
разболява тежко и след като приема монашеското име Кирил, предава 
Богу дух до една година от пребиваването си в Рим, на 14 февруари 
869 г. Доколко кончината на великият българин е била естествена, е 
трудно да се установи днес, но намекът в недостатъчно достоверното 
литературно свидетелство, че Философът бил болен (“Макар, че съм 
уморен и болен тялом,...”(36, с.57)  само подсилва съмнението ми. 
В този текст намирам опит да се отклонят възможни съмнения в 
историческото съзнание от развръзка, която е била дело на тези, 
които са вкарали по-късно в текста на житието алюзията за болестта 
на Константин. 

“По настояване на римските епископи тялото на Кирил е 
погребано в Рим, в храма на св. Климент, чиито мощи Философът бе 
донесъл от Херсон. Оказаната на Кирил почит дава надежда на брат 
му, че ще довърши  спокойно начертаното дело”(1,с.243). Преди да 
се представи пред Божия съд, Константин – Кирил  отправя към брата 
си Методий последна молба - да не преустановява своята верско-
просветителска дейност, т.е. да не се връща в манастира си на 
Олимп в Мала Азия, а да продължи общото дело. “Ето, брате, ние 
бяхме една двойка, впрегната да тегли  една бразда и аз, завършил 
своя ден, падам на нивата. Ти пък обичаш планината; но недей зарад 
планината да изоставиш своето учителство, защото чрез него можеш 
по-добре да се спасиш” (36, с.72). Можем да предположим още, че 
чрез молбата на Кирил авторът на ЖК призовава Методий да продължи 
да се подготвя за бъдещата си църковна служба на най-високо ниво и 
да не се връща във Византия, където за него е опасно. Впечатлява 
ме великолепната метафора на същия автор, в която пряката връзка 
на човешкия дух с Бога символично е предадена с “планината”, а 
християнското възпитание на духа – с “учителство”. 
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Вторият от Просветителите остава в Рим, докато папа Адриан се 
колебае как да удовлетвори претенциите на кана на българите. 
Невъзможно е днес да оценим всички аргументи, стоящи пред папата, 
за взимането на едно толкова трудно решение като признаването на 
независимост на една млада и неукрепнала Християнска църква и 
избора на нейния първосвещеник. Не може да се очаква, че след 
успението на св. Кирил кандидатурата на Методий за първосвещеник 
на българите би била оценена от Апостолическата църква като 
особено сполучлива. Аргументи биха могли да бъдат  както 
изложените вече съображения против въздигането на Константин, така 
и поради не толкова ярката представа за личността на Методий в 
сравнение с тази на прочутия му брат. Методий бива назначен за 
легат на Апостолическата катедра и изпратен в западните  земи на 
склавите, включващи Далмация и Западна Мизия. По настояване на 
папа Адриан II император Василий I организира по същото време  
провеждането на събора от 869-870г. на християнските църкви, който 
като бъде ръководен от папските легати, да “възстанови честта на 
папското достойнство и на целата римска църква, унижено тъй много 
от действията на Фотия”(51, с.123).  

В средата на 869 г. кавкан Петър прави ново посещение в Рим, 
където предлага отново за първосвещеник Методий, а след поредния 
отказ на папата - представляващия също така неприемлив за папския 
престол кандидат – дякон Марин или евентуално някой кардинал, но 
само след одобрението на българския владетел. От политическа 
гледна точка това е маневра на Борис да се предлага нереалистичен 
вариант, с което се цели връщане на светия отец към кандидатурата 
на човека от българското племе - Методий. От протакането на 
очакваното решение се съди, че папа Адриан е бил против да посвети 
Методий за архиепископ на Българската църква, както не е отстъпил 
и пред  Борис за дякон Марин. Адриан изпраща в Плиска като свой 
кандидат “някой си Силвестър”, придружен от епископите Леопард и 
Доминик. Възмутен от оказаното му неуважение, Борис връща според 
свидетелствата на Анастасий Библиотекар и тримата твърде 
нелюбезно(57,с.194). Тук ще се спра върху един много интересен 
пропуск в “Животоописанието на папа Адриан II” от Анастасий 
Библиотекар. Там, в т.639, е написано в превод на български: “Тъй 
като българите го върнали много бързо, папата го приел обратно 
заедно с епископите Леопард Анконски и Доминик Тривенски, като 
получил и писмо, с което най-дръзко се искало да се изпрати за 
архиепископ или епископ Формоза Портуенски”(57,с.194). В бележка 
1. под черта авторът на превода е отбелязал: “Лат.текст допуска и 
възможен пропуск. В такъв случай преводът би бил: “да се изпрати 
за архиепископ [дяконът Марин] или епископ Формоза”. Този коментар 
на преводача, зад който стои цяла редакционна комисия от 8 видни 
български авторитети(57,с.13), ми дава основание да твърдя, че 
първото име, което следва да е било вписано между думите 
“архиепископ” и “или”, би могло да е подозираното от мене 
“Методий”(57,с.194). Позволявам си да окачествя българския превод 
в ЛИБИ като целенасочено внушение и поредно доказателство за 
манипулираност на латинските архиви или на българските преводи и 
да изкажа предположението, че в протографа на Анастасий не е било 
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изпуснато по грешка нечие име, а е било изтрито името на  
българския просветител. За да сме убедени, че става дума за 
изпусната при писането дума, следва да имаме пред себе си 
фaксимиле на оригинала на Анастасий, от  което да се убедим, че 
няма интервал между споменатите по-горе две думи. (Давам си 
сметка, че предубеденият ще ме обвини в прекалена подозрителност, 
но когато подобни “грешки”, очевидно неправдоподобни текстове или 
“загубени” документи станат гръбнак на една съмнителна теза, 
основанието ми  да се съмнявам сваля твърде ниско своя праг.)  

Поради значимостта на очаквания църковен събор дякон Марин е 
бил изпратен в Цариград за участие в него още през юни на 869 г. 
Това назначение  е било формален мотив за отказа на папата на 
Борисовото предложение да ръкоположи дякона за български църковен 
предстоятел. 

Заедно с отказа на кандидатурите на Методий и дякон Марин 
папа Адриан (според Анастасий Библиотекар) отговорил на Борис, 
“...че  когото и да посочи по име благочестивият княз, него той 
без съмнение одобрява с първосвещеническа предвидливост за 
архиепископ на българите”(57,с.194). Използваната от автора 
формула, че когото и да посочи Борис, папата “одобрява с 
първосвещеническа предвидливост за архиепископ на българите”, 
деликатно намеква, че папата е готов да одобри при определени 
условия кандидатурата на  Методий, което  с първосвещеническата си 
предвидливост е допускал като потенциален вариант за решение на 
българския църковен проблем. Особено в тревожната обстановка пред 
църковния събор. Дали авторът е отразил нещата пост фактум или 
наистина е съществувало такова писмо не може да се твърди. Но 
цитирания текст има огромна историческа стойност за българското 
минало! 

В изложението на Анастасий Библиотекар може да се види 
литературно отразяване на исторически факт и оправдателното 
обяснение на скоропостижното решение на папата. Така разкрита 
обстановката около помазването на Методий за архиепископ не 
подкрепя, а е един от основните стожери на тезата ми.  

Несъмнено определени среди ще обявят гореизложените  мисловни 
постройки за фантасмагории, но когато такива фантасмагории се 
навържат въз основа на установената фактология в една логическа 
верига и поставят въпроси, на които традиционалистите нямат 
смислени отговори, те престават да са плод на свободни 
въображения. Тяхното опровергаване може да стане само от еднакво 
съответстващи на историческата логика предположения, които имат 
обаче и фактологическа доказателствена база. Стига тази база да е 
реална! 

Прави впечатление, че Коцел,  а не Растица, е посочен в 
Житията да проявява активност в съдействието си за посвещаването 
на Методий от Апостолическия престол. Обяснението на податката 
може да се потърси в създадените добри контакти на Коцел с 
канартикина Борис на престолонаследническо ниво по време на 
неговото пребиваване в България заедно с баща му Прибина след 833 
г.(57,с.13,134). Този факт неизбежно хвърля отражение върху цялата 
сага на моравския период и подсказва, че авторите на 



 95 

манипулираното съдържание на Житията са се съобразили с известна 
историческа фактология, за да дадат тон на достоверност на 
въведените представи за началото на българската християнска 
култура и на съпричастието на  склавите. А може и наистина Коцел 
да е имал определена пробългарска роля в отношенията между Светия 
престол и Българската държава! В този смисъл отбелязвам, че твърде 
съмнителните информации от литературните извори посочват, че 
князът на Долна Панония Коцел бил поискал от папа Адриан 
изпращането на Методий като “блажен учител”(ЖМ). Цитираното в ЖМ 
послание на папа Адриан “до Ростилава, Светополка и Коцеля” е 
съмнително по много причини: 1. В бележка № 42 от Стара българска 
литература, т.2, се казва:  “Съществуват различни мнения относно 
автентичността на това послание. Повечето изследователи приемат, 
че в житието е цитиран с известни изменения и съкращения 
действително съществуващ текст” (36, с. 518). Ще ми се да добавя, 
че може би става дума за писмата на папа Йоан VIII до Методий от 
879 г. насетне, в които могат да се открият подобни клишета; 2. 
Забелязваме отново да е посочен Светополк, едва ли не като 
подгласник на Растица, или пък Растица е бил вече отстранен от 
власт след поражението му от Людовик Немски в средата на 869 г.; 
3. Авторите на дошлото до нас съдържание на ЖМ са допуснали да 
научим, че в това послание папата, след ръкополагане на Методий и 
учениците му, го изпраща “...да ви поучава, както вие поискахте, и 
да ви обяснява  на ваш език книгите  на целия църковен ред в 
пълнота,...” (36,с.73) Много е вероятно авторът на бележките към 
ЖМ да е изразил записаното си там съмнение към достоверността на 
горния текст поради факта, че споменатото писмо не се намира в 
ЛИБИ, II. 4. Споменава се в обяснителните бележки, че Методий е 
изпратен като легат с прекалено широки религиозни  пълномощия и 
задачи, което не е обичайна практика в Римската курия; 5. Не е 
определена територията, в която е отредено на легата да обяснява 
книгите; 6. Вмъкването на понятието “славянски” не съответства на 
лексиката на тези години; 7. Даденото уж пред владетелите-
склавински князе разрешение да се ползва като литургически езикът 
на  склавите не съответства на твърдението на В.Златарски, че 
проблем с триезичната догма не съществува в кореспонденцията на 
папа Адриан с владетеля на Плиска. Всеки може да установи, че 
писма на папа Адриан до владетелите на Моравия няма публикувани в 
ЛИБИ, II. Славистиката  не би ги пропуснала; 8. Тук е почти 
сигурно, че фалшификаторите на житието от по-късните векове не са 
се решили да дефинират ранга, с който Методий е бил изпратен при 
тримата князе. В хипотетичното писмо от ЖМ има:  “...и да ви 
обяснява на ваш език книгите...както беше започнал философът 
Константин...”. Вижда се едно смесване на назначението на Методий 
като легат и “ръкополагането му” за архиепископ, което на свой ред 
поставя под съмнение коректността на житието и автентичността на 
проблемното папско писмо(36,с.73). Направената в цитата съпоставка 
на задачите на Методий в Моравия с положението на Константин там, 
подсказва, че писмото  е изфабрикувано от хора, които са въвели 
несъзнателно в съдържанието му информацията си за създалата се 
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обстановка, според която легатът е следвало по същия начин да 
изчаква развитието на българския църковен проблем. 

Традиционното славистко познание  за изложените събития, 
което се базира основно на литературните източници и всъщност на 
ЖМ, намесва Коцел като инициатор и двигател за ръкополагането на 
Методий за архиепископ от папа Адриан. Едно вглеждане във 
“владетелската позиция” на Коцел дава повратна представа за 
реалността на такива представи. Според П. Юхас “...сам Коцел едва 
ли е могъл да моли папата да посвети за епископ на Панония 
Методий, защото неговото княжество е само бенефиций, получен от 
Франкската империя, и въз основа на това той е трябвало стриктно 
да изпълнява всичките изисквания на франкския император, т.е. 
Коцел не е бил владетел на някакво самостоятелно, независимо 
княжество, та дори и на васално, каквото през тази епоха е било 
това на Ростислав и Светополк. С една дума, немската политическа и 
духовно-културна опека над Коцел е била пълна. Последният не е бил 
даже и управител на Панонската марка, защото такъв, както ни 
съобщава Фулденският хронист в бележка от 865 г., е бил Веринхар. 
В “столицата” на Коцел се е намирало и седалището на залцбургския 
епископ. От казаното се налага да си зададем риторичния въпрос: 
дали е било възможно при изброените обстоятелства Коцел да си  
позволи да кани Методий в Блатноград?”(45,с.113,114). Напомням, че 
молбата на Коцел към папата била според ЖМ “да му отпусне 
Методия”. С уважение към религиозните традиции от онези години бих 
си задал още редица въпроси и в т.ч.: 1. Може ли да се мисли, че 
статутът на Моравското и Панонското княжество и религиозно-
културното ниво на техните населения са били основание за 
“владетелите” им да аспирират за самостоятелни църкви начело с 
архиепископ? И по-точно: дали склавите в споменатите земи са по-
цялостно християнизирани от българите в тяхната държава, и дали 
масата на потенциалните християни в тези малки мимолетни 
княжества, от една страна, и в България, от друга, са съпоставими 
като обект на интереса на Римската църква? А знаем колко упорито и 
продължително Светият отец отхвърля настоятелните молби на кана да 
му признае архиепископска катедра! 2. Доколко е смислено да се 
предполага, че предстоятелят на Вселенската църква би задоволил 
подобни претенции на князете на склавите? 3. Какви могат да бъдат 
предпоставките за назначаването на архиепископ в епархия без нито 
един друг епископ?(57, с. 174); 4. Не е ли твърде настъпателно и 
по-точно неправдоподобно да излиза от фигура с ранга на Коцел 
предложение до папата да бъде назначен Методий за предстоятел на 
една епархия с територия от целия Илирик, в която според Анастасий 
Библиотекар влизат  България, двата Епира, Дардания, Дакия, 
Тесалия и още други провинции(57,с.200)?; и накрая 5. Не са ли 
коментираните внушения от достъпното ни съдържание на ЖМ 
доказателство за груба историческа фалшификация на това 
произведение от заинтересованите държави и институции? 

Много сериозен аргумент в полза на предположеното тук 
положение на Братята в Рим е престоят им там след февруари 868 г. 
Не подлежи на обсъждане потенциалното възражение, че 
Апостолическата катедра ще да е проявявала продължителен интерес 
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към авторите на “славянската азбука” и създателите на книжовна 
норма на “славянския литургически език”. Не е имало подобна 
практика и не би могло да има! 

Не може да бъде обяснено с никакви аргументи и логика 
специалното отношение на папа Адриан към “византийските” 
“религиозни и културни” емисари, и още по-малко продължителното 
непотребно престояване в Рим на  “дипломатическите агенти” на една 
прикрито враждебна на Римската курия велика сила. СЛЕДОВАТЕЛНО 
ПАПАТА НЕ Е ПРИЕЛ Константин Философ, БРАТ МУ МЕТОДИЙ И 
следовниците  ИМ КАТО СВЪРЗАНИ С ВИЗАНТИЯ И СКЛАВИНСКОТО ПИСМО 
ПРОСВЕТНИ ДЕЙЦИ. Това мое твърдение намира подкрепа у В.Златарски, 
който установява недвусмислено: “В преговорите и преписките между 
папата и него (Борис), като се почне от 866 до 880 г. както 
видехме, нийде не ставало дума нито за славенски книги, нито за 
славенско богослужение”(51,с.220). Даденият тук цитат е 
неопровержим както като отражение на документална историческа 
наличност, така и като солидно свидетелство, че българският кан 
Борис не е бил заинтересован от въвеждането на азбука и език на 
склавите в християнското богослужение в Моравия и България. От 
това пък се прави изводът, че след като този проблем не е бил 
повод за обсъждане между Борис и Апостолическия престол, 
признаването на хипотетичната религиозна книжнина на склавите от 
папата не е обслужвало държавните интереси на българите. При 
извода, че България не е имала намеса в официализирането на 
писменост на склавите от Римската курия остава проблемът да се 
определи заинтересованата страна. Ако тази страна е била Византия, 
не е понятно защо тя е търсила решението му в Рим, когато нейната 
мощ и културен престиж са били достатъчни, за да го стори 
посредством компетентните институции на империята. Нещо повече, 
значителна част от склавите на Балканите са били подчинени на 
Византия, а чрез създадената за  тях оригинална азбука и писменост 
гърците биха получили изключителни бонуси за културно, религиозно 
и оттам политическо влияние върху останалите племенни образувания 
от склави. Което е справедливо само на думи. Намирам настоящия 
възел от противоречия като основа за категоричното анулиране на 
всякакви намеци за гръцка културна интервенция в света на 
склавите. А след като отпадне Византия като активен играч в 
разглежданата постановка, няма друга сила освен България, която би 
могла да има роля в драмата с участието на Константин и Методий. 
Но защо в Житията няма и една дума за България, българския кан и 
за отношенията им с Братята? Изводите могат да бъдат два: или  
1.България не е имала отношение към делото на светите Братя 
Просветители, или 2.Житията са били грижовно фалшифицирани от 
гърците, за да се скрие действителната историческа роля на 
Просветителите в полза на българската идея. 

Една фраза има емблематична стойност: Никой не може да 
твърди, че Кирил и Методий не са представили в Рим през 868 г. 
религиозна книжнина, на база на изконния български език, след като  
не съществуват преки доказателства да са били показани от Братята 
преводи на език на склавите? Извън изложената тук аргументация, 
двата варианта имат равни права на съществуване. 
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4.8.ПАПА АДРИАН II РЪКОПОЛАГА БЪЛГАРИНА МЕТОДИЙ ЗА 

АРХИЕПИСКОП НА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА. ОТМЪЩЕНИЕТО НА ПАПАТА 
ЗА ПРЕТЪРПЕНИЯ НЕУСПЕХ В РЕШАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ 
ЦЪРКОВЕН ПРОБЛЕМ 

 
След като кавкан Петър не получава през късната есен на 869 

г. желаното категорично решение на Апостолическия първосвщеник, 
той се оттегля и спешно заминава през Плиска за Константинопол, 
където участва в една постановка на имп. Василий I на VIII  
вселенски (според класификацията на Апостолическата църква) събор. 
Българската  делегация потвърждава през февруари 870 г.(след 
приключването на събора), че завладяването на българските земи е 
заварило там гръцки духовници. Този  отговор е бил достатъчен на 
представителите на патриарсите на основните християнски църкви и 
“...отците постановяват, че право да попечителства българската 
църква има Константинополската църква - майка, която и преди това 
упражнява юрисдикция върху тези земи”. “С одобрението на княза и 
отците от събора, Българската църква се обявява за архиепископия, 
чийто предстоятел в бъдеще трябвало да се избира от клира с 
одобрението на владетеля." Първи архиепископ на Българската църква  
е гъркът Йосиф или Стефан (1,с.233).  

В.Гюзелев отбелязва, че на българския кан е бил предоставен 
елегантен изход от деликатното положение, съдържащ се в съборното 
решение на представителите и на двете църкви. Дипломатичният Борис 
връчил на епископ Гримоалд Полимартийски обширно писмо до папата, 
в което обяснява преминаването на България в диоцеза на 
Цариградската църква по решението на църковния събор. Той “не се 
посвенил” да подкупи римския клирик Гримоалд (“...който се 
завърнал пребогат в Рим, като напуснал поверената му 
проповедническа длъжност без знанието на Апостолическата 
катедра...”(57, с.194,195), с което направил оттеглянето му и това 
на западното духовенство безмълвно и безпрепятствено. Така за 
Борис не било проблем “да отстрани намиращото се в България римско 
духовенство, за да разчисти пътя на връщащите се повторно тук  
византийски свещенослужители”(37, с.254).   

Има един специален детайл, който характеризира както 
моралната обстановка в църквите, така и използваните от 
властниците в Константинопол прийоми. Анастасий Библиотекар  
описва патилата на апостолическата делегация по пътя за Рим, като 
прави намеци, че пратениците са били отпратени по начин да бъдат 
след неколкодневно плуване пленени от склави, които им отнели 
“...всички имущества и оригиналния екземпляр (на протокола от 
събора-доп.мое), върху който били подписите на всички”(57,с.193). 
Става дума за методите на империята да лиши конкуренцията от 
оригинални документи, които биха могли да бъдат основание за 
бъдещи спорове и противоречия. Не е ли това един по-тънък начин да 
се избегне фалшифицирането на документи?! 

Доброто разузнаване на латинските духовници в България 
съобщава на папата, че недоволен от нерешителността на папския 
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престол, Борис може би ще използва събора за решаване на църковния 
си проблем. На първо време папата не е допускал, че византийският 
император ще се реши на толкова ангажиращ ход - да признае чрез 
събора легитимността и юрисдикцията на Българската църква, което 
съгласно утвърдената традиция и** дава автоматично право на 
автокефалност. По този повод и притеснен от възможно нежелано 
развитие, папата пише писмо на патриарх Игнатий да се въздържа от 
изпращането на епископ в България (51,с.128), с което показва, че 
е предусетил новото настроение в Плиска. 

При подготовката на събора протекли много активни консултации 
между империята и канството. Новият император Василий I 
Македонянин показал изключителна гъвкавост, настойчивост и 
резултатност в политическите си ходове. Изхождайки от стриктното 
спазване на договора за Дълбокия мир от страна на Борис и 
проявявайки тънък психологизъм, император Василий I се решава да 
удовлетвори претенциите на Борис и да му изпрати архиепископ на 
Българската църква, която да остане в диоцеза на Патриаршията. 
Трябва да признаем, че до 893 г.Борис е бил верен на своите клетви 
и договорни обещания и не е опровергал или дори застрашил 
очакванията на императора. 

Предусещайки целия този заговор, папата решава да нанесе на 
конкуренцията за “ръката” на Българската църква изпреварващ удар. 
Според предварително направените му декларации, че е готов да 
назначи за български архиепископ всеки, който му е предложен от 
българския кан (стига да не е това Формоза или Марин), папата 
връща своя легат Методий  в Рим (ако последният е бил вече 
отпътувал) и го посвещава за архиепископ на България. Адриан е бил 
убеден в ефективността на този си ход, защото след кончината на 
Кирил Методий е бил предлаган на този пост от Борис нееднократно. 
Правя допускането, че за да набере аванс пред гърците, папата е 
обявил не по-малко изненадващо Българската църква за автокефална, 
като не е допускал същото от империята.  Папата посветил легата 
Методий в архиепископски сан, без да е извършил непосредствено 
преди въздигането му съгласуване с Борис I, с което доказва 
предположението, че Методий е бил вече предлаган на този пост от 
кан Борис. Назначението на новия архиепископ за църковен глава на 
Българската църква  се мотивира от получените от папата сведения, 
че Съборът в Константинопол е на път да  удовлетвори настоятелните 
искания на кана. Очевидно обстановката е била инфарктна и Адриан 
не е разполагал с време за пазарлъци и дори за уведомлението на 
Българския двор, още повече че за Борис латинският изход е 
очевидно предпочитаният, поради обстоятелството, че в България 
вече повече от три години ръководството на духовните дела се 
осъществява от латински свещеници. Борис е получил вестта от Рим 
след решението на VIII  вселенски събор и не е могъл да 
предотврати злополучния за България ход на събитията. Засега 
науката не е селектирала и обсъждала доказателства за развитата от 
мене версия, но в Охридската легенда на Димитър Хоматиан е 
написано черно на бяло: “...от папата за архиепископ на Морава и 
България бе поставен Методий...”(36,с.396). Българската 
историография не потвърждава това свидетелство, както и 
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твърдението на Димитър Хоматиан, че Методий бил назначил св. 
Климент Охридски “...за епископ на целия Илирик,  и на владеещия 
тази земя български народ”(36,с.396).  

Ръкоположеният в началото на 870 г. архиепископ на 
Българската автокефална християнска църква Методий бива изпратен 
от Рим за своето седалище в България, най-вероятно в Плиска, 
където да оглави християнското паство, ръководено дотогава от 
латинските прелати и свещеници. В същото време папата получава 
вест, че в Цариград е обявено присъединяването на България към 
патриаршията като решение на събора и българите вече имат 
независима църква начело с архиепископ – гъркът Йосиф или Стефан. 
Вбесен от неуспеха си и от унизителното положение, в което е 
изпаднал, папа Адриан разпорежда българският архиепископ Методий 
да бъде осъден и хвърлен в  затвор. От същия съд е бил осъден на 
смърт и княз Растица. Съдът е бил оглавен от краля на източните 
франки Людовик, което говори, че политическата власт не е била 
изолирана от църковната  при налагането на санкциите върху 
партньорите от новосформиралия се религиозен съюз между България и 
Византия. Несъмнено присъдата над Методий е акт на наказание за 
Борис като владетел (Методий е негов братовчед) и за българската 
църква (Методий е архиепископ на България към Престола на св. 
Петър),което е ново доказателство за тясната политическа, културна 
и роднинска връзка между кан Борис и архиепископ Методий. 
Отстраняването на Растица от власт е на свой ред удар върху 
неговата политическа опора – Византия. 

Обяснението на славистите за духовния съд върху архиепископ 
Методий с интриги на немското духовенство зад гърба на папата е 
меко казано наивно, тъй като  не звучи приемливо, че папата,  
току-що ръкоположил архиепископа, не ще проследи кога и как новият 
първосвещеник е бил приет в епархията си и как е започнал дейност 
в полза на Апостолическия престола.  

По силата на присъдата “Методий е изпратен на заточение през 
късната пролет на 870 г.” в баварски манастир за две години и 
половина(36,с.74). В “Бележките” към ЖМ се съобщава още, че 
“Мястото на неговото заточение според повечето изследователи  е 
манастирът в гр.Елванген в Западна Бавария” (36,с.519, по т.53, 56 
и 57). 

Няма исторически сведения за това, че до смъртта си папа 
Адриан II е показал интерес към българския църковен проблем и към 
съдбата на посветения от него първосвещеник на Българската църква 
в частност.  

В полза на направеното предположение за това, че папа Адриан 
II е дал право на самостоятелност на Българската църква заедно с 
ръкополагането на архиепископ Методий виждам следните аргументи: 
1.Папата възлага на краля на източните немци и немското 
духовенство наказанието на предстоятеля на независимата Българска 
църква архиепископ Методий. Съгласно обичайната практика папата е 
прехвърлил горещите кестени на други; 2.Папата е знаел отлично, че 
ако българският църковен въпрос се постави и реши на цариградския 
вселенски събор, независимостта на Българската църква се 
получавала по право. В. Златарски:“...всяка църква, възникнала по 
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решението на един вселенски събор, какъвто се представял 
проектираният такъв в Цариград, получавала право за независимост, 
каквито са били цариградската и иерусалимската”(51, с.130). 
Несъмнено крайното решение на папата не би могло да бъде по-малко 
удовлетворяващо взискателния български кан от очакваното решение 
на вселенския събор; 3.Няма данни да са  били наложени на 
архиепископ Методий духовни наказания и в т.ч. да е бил отлъчен от 
църквата. Адриан II не е могъл да си позволи да прекъсне връзката 
си с Борис, чийто гарант е именно архиепископът на България - 
братовчед му Методий, и затова е избрал посоченото решение за 
възмездие на своя неуспех, без да затваря вратата.  

Вероятно не съществува съмнение за назначението на 
архиепископ Методий от папа Адриан за предстоятел на Християнската 
църква в Илирик. Би било съвсем естествено да се посочат и 
сведения за позицията на патриаршията към този акт и към 
последвалата съдебна разправа над архиепископа. Самото посвещаване 
в архиепископски сан на бивш гръцки гражданин в една почти съседна 
на Византия провинция не може да не е в рамките на духовните и 
политическите интереси на империята. Такива данни обаче не са 
намерени. Впрочем КМЕ прави едно потресаващо признание: 
“...историческите извори не са запазили сведения за какъвто и да 
било интерес  на Византия  към слав.просветители, нито за контакти 
с тях...” (16б,с.645). И още веднъж: “Има още един факт, твърде 
мъчно обясним - липсата на ранни гръцки извори. Делото на 
славянските Първоучители не е оставило следи в съвременната 
византийска история и литература, сякаш е било подценено от 
византийските хронисти, при все че то е свързано с официални 
държавни мисии и е засягало международни отношения на империята.” 
(16б, с.  389). 

Няма свидетелства за изградени трайни или спорадични 
взаимоотношения между Братята и владетеля на България кан Борис I 
поне по религиозни или културни проблеми или засягащи да речем 
преминаването им през страната на път за Хазария или Велика 
Моравия. 

Mълчанието на историята не е съмнително, то е крайно 
красноречиво. Да не са съществували контакти и някакви конкретни 
взаимоотношения между посочените значими фактори на обществения 
живот на Балканите, е нереалистично. Обяснението може да е съвсем 
просто: поведението на историческите лица Константин Философ и 
брат му Методий е оценено като предателско към Византия и нейната 
история не е имала правото да съхрани памет за тях. Завладяването 
на България от византийците век по-късно е дало шанса да се заличи 
всякаква следа, оставена на българска територия от делото им. 
Българските Просветители Константин - Кирил и Методий са 
изневерили на Византия като са създали азбука и писменост за езика 
на българите и са работили за присъединяването на Българската 
църква към Престола на св. Петър. Не може да се определи в кой 
исторически период е била осветена византийската политическа 
стратегия за “склавинизацията на Балканите”(т.е. на българите), но 
когато това е станало приоритет и на църковна реализация, гръцкото 
духовенство е положило усилия да замени историческите представи за 
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реалната същност на Кирило-Методиевото дело, като му припише 
“прославянско” естество.  

Изключването на великите български Просветители Константин и 
Методий от византийската религиозна и светска памет на фона на 
исторически установеното развитие на българския църковен проблем 
са силно свидетелство за ролята  им във Велика Моравия на 
участници в политическите и административно-религиозни дела на 
българския владетел. Периодът от 863 до 870 г. е бил достатъчно 
дълъг за специалните служби на империята, за да разкрият ролята на 
светите Братя в религиозно-културната ЗАВЯРА на потомците на 
Омуртаг и да я доведат до знание на императора. Така в 
Константинопол са били наясно, че Братята са били представени на 
Понтификатора като създатели на българската религиозна книжнина, а 
и в качеството им на близки на българския кан - като кандидати за 
първосвещеници на  желаната от тях Българска независима църква.  

Не е трудно да се намери сходството между описаното състояние 
на документацията за историческото присъствие на българските 
Просветители и тяхното дело както в архивите на Ватикана,  така  и 
в архивите на Цариградската патриаршия. Лесно е също да се потърси 
приликата между споменатите сведения за Братята и запазената в 
архивите на Римската курия документация за епископа и после папа 
Формоза. Изводът е общ за двата случая: на неудобната  на 
държавата и църквата памет трябва да бъдат отнети всички 
метериални носители. Така е било и направено! 

Човешкото властване е известно с творенията и вандалските 
разрухи на ценности. Не е известно доколко приемниците във властта 
на “онези” папи,патриарси и царе ще разрешат в днешния европейски 
свят на търпимост и уважение към постиженията на другите достъпа 
на наши националистически почтени учени до скритите в техните 
държавни и църковни архиви извори. Може би е време за този 
разговор? 

По темата за възможната съдба на Методий като първосвещеник 
на българските християни може да се допусне, че би следвало 
патриарх Игнатий да препоръча на кан Борис през 870 г. да бъде 
ръкоположен за първосвещеник на Българската архиепископия именно 
Методий. Основание за това виждам в тезата на славистите, че 
според оставените ни в житията внушения той е фигурата, която е 
стояла най-близо до Константинопол по възпитание и до Плиска чрез 
преданост към “славянството”. Фактът, че Методий не е предложен от 
византийската светска и духовна власт за първосвещеник на 
новосъздадената Българска архиепископия е едно от указанията, че 
предположенията на славистиката не са правдоподобни. Несъмнено на 
патриаршията и на императора са били известни реалната му позиция 
и роля в държавната и църковната политика на България. Няма 
съмнение, Методий не е бил човекът на Патриаршията, а заедно с 
това - и  на Византийската империя. Доказа се с много аргументи, 
че нито Братята, нито делото им имат общо със съчинената  от 
традиционалистите воля на Михаил III те да работят за “славянската 
кауза”, т.е. за склавинизацията на българите.  

Папа Адриан II, който не загубил до кончината си  надежда да 
постигне попечителство над българското православие, пише писмо до 
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патриарх Игнатий от 10 ноември 871 г., с което иска да бъдат 
изтеглени гръцките духовници от България и да бъде низвергнат 
българският архиепископ-грък, изпратен от Патриаршията след VIII 
вселенски църковен събор(57,с.129,130). Дали обаче в писмото си 
папата споменава за свой избраник за този пост, не е известно. Не 
мисля, че споменаването на заточения архиепископ Методий би било в 
полза на смяната на караула в ръководството на Българската църква. 

Че пренебрегването на Методий за поста на български 
архиепископ  в юрисдикцията на Цариградската патриаршия още през 
пролетта на 870 г.  не е било неволен пропуск, се установава от 
факта, че никъде в източниците не е отбелязано да е била обсъждана 
неговата кандидатура за споменатата катедра след  874 г., когато е 
бил вече освободен от затвора-манастир в Бавария.  

Уважителна предпоставка за игнорирането на Методий от 
интересите на Византийската патриаршия  може да бъде единствено 
фактът, че в този период той е български архиепископ, който е 
заемал катедрата си на алтернативен примас на Българската църква 
със седалище в гр. Срем, под юрисдикцията на Престола на св. 
Петър. Изложените разсъждения и констатации за отношението на 
Патриаршията към архиепископ Методий  са толкова значими, че 
тяхното неглижиране от българската наука досега е твърде странно. 

Не се оспорва, че в гръцките анали не е запазена паметта за 
монаха Кирил и архиепископ Методий за времето до XII век. Не се 
коментира обаче моята теза за въпросната липса на историческо 
присъствие на Просветителите като съзнателно и мащабно дело на 
българофобите.  

На 25 ноември 872 г.умира папа Адриан. Избран е папа Йоан 
VIII(872-882). 

  
 

5.0.МОРАВСКИ ПЕРИОД НА АРХИЕПИСКОП 
МЕТОДИЙ 

 
Както вече беше посочено,  Моравският период на архиепископ 

Методий   се простира в моите представи между освобождаването му 
от затвора в Бавария и  неговата кончина.  За събитията през този 
период, които засягат неговата личност и развитието на църковните 
дела в България, се съди  предимно от латински извори и  от някои 
податки, извлечени от ЖМ.  

 
5.1.ПАПА ЙОАН VIII В КАМПАНИЯ ЗА ВЛИЯНИЕ В БЪЛГАРИЯ 
 
Освобождаването на Методий от страданията в немския манастир 

-затвор е било мотивирано от решимостта на новия папа Йоан VIII 
(872-882 ) да  възстанови позициите на Римската света църква в 
България от периода между 866 и 870 г.  Папа Йоан VIII предприема 
мощна кампания с пратеници и кореспонденция, като пише свързани с 
българския въпрос "...писма до българския княз Борис I Михаил, до 
български боляри, до византийския император Василий I, до 
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цариградските патриарси Игнатий и Фотий, до други византийски 
духовни лица и др." Тези писма са издадени в ЛИБИ, т. II. Там са    
"...поместени и писмата на папата относно дейността на Методий в 
Моравия и Панония – писмо до княз Светополк, до самия Методий, до 
сръбския княз Мутимир, до епископ Павел Анконски, (който бил 
изпратен нарочно от папата да защити Методий от немците), до 
немските духовници, ожесточени противници на Методий – Адалвин, 
архиепископ на Залцбург, Хермерих (или Херманрих-б.м.), епископ на 
Пасау, и Анон, епископ на Фрайзинген”(57, с.136). 

След като през 870 г. княз Растица е осъден и отстранен от 
властта, владението на княжеството се предава от съюзниците на 
племенника му Светополк, който е известен най-вече с факта, че бил 
неграмотен. Според съответно насочваща литературна информация 
новият княз на моравските славяни  Светополк се опълчил героично 
на немците в защита на “славянското” дело на Просветителите и през 
873 г. направил постъпки пред новия  папа за връщането на 
архиепископ Методий като духовен глава на Панонско-моравската 
епархия(36, с. 74). Това внушение в светлината на цялостното 
поведение на неграмотния и непостоянен княз е неправдоподобно. 
(“...вие проявявате колебание в правата вяра”, се казва в писмото 
на папа Йоан VIII от юни-юли 879 г. до Светополк – (57,с.16). Вече 
беше обсъждано, че владетелското ниво на Светополк и неговата 
васална зависимост от краля на източните франки не ще са били 
достатъчно престижни, за да му позволят подобна инициатива. Още 
повече от нищо не прозира интерес на Светополк от подобно развитие 
на йерархичната църковна уредба, когато неговата благодарност е 
нормално да бъде отправена към немския крал. Славистиката е 
възприела, че новият папа бил научил за затворничеството на 
архиепископ Методий от прошението на Светополк. Не би могло да се 
възприеме като естествена една неосведоменост на папа Йоан, която 
да се отнася до архиепископите в неговия диоцез и особено за 
личността на архиепископ Методий, който е важна фигура в сложния 
възел на отношенията му с Византия и България. Това, разбира се, е 
преднамерено изтъкване на славистични мотиви от съмнително 
естество в развитието на българската култура от Ранното 
средновековие.  

 
5.2.ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АРХИЕПИСКОП МЕТОДИЙ ОТ НЕВОЛЯ 

 
Не би могла да се поставя под съмнение започналата през май 

873 г. изключителна активност на папа Йоан VIII да освободи 
архиепископ Методий от баварския затвор, която е документирана в 
ЛИБИ, т. II. Според хронологичния ред на публикациите той изпраща 
писмо до принц Карломан с указание да се даде възможност на 
назначения от Апостолическата катедра Методий да изпълнява 
свободно според стария обичай епископските си функции (57, с.138). 
Следва напомняне до сръбския княз Мутимир да се възвърне към 
Панонския диоцез и се постави под пастирската грижа на назначения 
от Римската катедра епископ Методий. Ако се погледне внимателно 
картата на Балканския полуостров, ще се добие впечатлението, че 
папата се обръща с апел към сърбите да се възвърнат към Панонския 
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диоцез в качеството си на съседи на Моравия и Панония. И понеже е 
известно, че обитаваните от сърбите земи са били на северозапад от 
днешна Македония, то не е трудно да се отхвърли местоположението 
на Велокоморавия високо на север от Белград, както се проповядва 
от традиционалистите.  Папата пише по същото време на Залцбургския 
архиепископ да съдейства на Методий да приеме поверената му 
служба. Напомня му се, че именно Адалвин бил станал причината 
Методий да бъде свален от поста му и изпратен в затвор(57, 
с.139).(Впрочем ето откъде се съди за интригите на немското 
духовенство, навредили така много на делото на св. Методий сред 
моравските склави!) По същото време папата изпраща указания до 
Павел Анконски с пълномощия да въздейства върху крал Людовик и 
пред епископите Адалвин и Хермерих да  дадат възможност на Методий 
да заеме катедрата си, след като е изтърпял насилие три години. 
Специалното отношение на папата към българския архиепископ 
проличава в дадената му възможност да възстановява силите си в 
протежение на година и половина и в декларираната от папата правна 
закрила при евентуални опити на немските прелати да предизвикат 
нови съдебни спорове.(Ново документиране на папската 
"непричастност"(?!) към извършеното върху архиепископ Методий 
насилие.) В обсъжданото писмо четем: “А ако Адалвин заедно с 
Хермерих пожелае да започне съдебен процес срещу нашия епископ 
Методий, кажи им: Вие без каноническо постановление наказахте 
изпратения от апостолическата катедра епископ...и в продължение на 
три години го държите прогонен от катедрата му, докато 
апостолическата катедра през същите три години протестираше с 
много пратеничества и писма” (57, с. 141,142). Позволявам си да 
отбележа, че папата (ако е реално цитираното писмо), не декларира 
в прав текст минала загриженост  на Апостолическата катедра  за 
положението на архиепископ Методий, неканонично осъден от (може 
би) немски духовен съд. Твърденията, че светият Престол бил правил 
постъпки чрез пратеничества и писма за възстановяването на 
църковните традиции се слагат в устата на Павел Анконски. Папата 
не би си позволил да се злепоставя, като признае враждебна на 
Методий пасивност и  повелява на своя пратеник да изрече думите, с 
които да оневини Римската курия за поведението и** при осъждането 
и малтретирането му. Не звучи правдоподобно поднесеният намек за 
безсилие на светия отец пред немски епископи в този период по 
проблем като разкрития тук. Анализаторът се запитва дали би било 
разумно да се доверява на информациите на наличните латински 
текстове. 

 Следва писмо до епископ Хермерих от май 873 г., в което 
папата го обвинява в зверска свирепост, с която е налагал 
затворнически наказания над епископа Методий и го е отделил от 
повереното му ръководство на Църквата. В същото се разпорежда на 
Хермерих, на Павел и Методий да се явят в Рим, за да бъде изслушан 
същият Хермерих пред Методий(57,с.142,143). Подобно е и писмото до 
епископ Анон Фрайзингенски. Писмото до Хермерих дава основание да 
се предполага, че папа Йоан се е срещнал с Методий непосредствено 
след неговото  освобождаване от затвора и това е основание да се 
разглежда освобождаването му като прелюдия към нова поредица от 
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дипломатически ходове за връщането на България в диоцеза на 
Римската курия.  

  
5.3. АКТИВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА СВЕТИЯ ОТЕЦ 
 
Успоредно с посочените по-горе писма папа Йоан пише по същото 

време на българския владетел Борис–Михаил, за да го предпази от 
вероломството на гърците, за което говори и в изложението си до 
хърватския княз Домагой.  

От представените в ЛИБИ, т. II папски писма по българския 
проблем можем да заключим, че следващото писмо до Борис-Михаил е 
след един период от време, през който папата е изчакал да получи 
определен резултат от началото на кампанията и срещата му в Рим с 
архиепископ Методий. Така вече през 874 или в началото на 875 г. 
папа Йоан пише на българския кан, че Апостолическата катедра “не 
признава  за епископи тези, които са ви изпратили гърците” и 
нарежда, ако те не се вразумят, да се произнесе анатема за 
низлагането на тези и низлагането на изпращащите ги...”. Писмото 
завършва много решително: “Впрочем, ако приемате някакви тайнства 
от тези, които смятаме за отлъчени, ясно е, че не сте изоставили, 
както изглежда, идолопоклонството, за да станете истински 
християни, но за да станете схизматици”(57, с.145).  

Както вече беше казано, няма запазени писмени свидетелства за 
църковното дело на архиепископ Методий след освобождаването му от 
неволя. Как и къде е протичал животът и служението му и какви са 
били резултатите на литературното му творчество е неизвестно. Но в 
КМЕ е посочено, че по-активна преводаческа активност е 
регистрирана едва след 882 г. (16, с. 646). Нищо странно: 
архиепископ Методий не е могъл да се завърне във Византия, а 
договорните задължения на Борис към императора са били 
непреодолима пречка да  въведе прозападния български архиепископ  
на катедрата му на предстоятел на Българската църква в България. 
Отново стигаме до обяснението, че  след като е бил освободен от 
немския затвор през 873 г., той е трябвало да изчака развитието на 
политическите отношения на папа Йоан VIII  с кан Борис и да се 
включи в тяхната динамика според конкретната необходимост и 
разположението на силите. До следващата вълна от посланичества и 
писма на папата. 

“История на българите”: “След 874 г. княз Светополк е 
принуден да признае отново сюзеренитета на немците, което поставя 
в нова опасност делото на славянското просвещение. Методий е 
принуден да предприеме за трети път пътуване до Рим, за да изясни 
правата и задълженията си на великоморавски архиепископ”(1,с.246). 
Тук е подходящо да се добави коментарът, че Светополк е бил 
нападнат и унизен от съюзниците по препоръка на папата, предвид 
влиянието на немското духовенство върху княза в ущърб на 
предстоятеля.  

Несъмнено наименоването на катедрата на архиепископа, 
Панонско-моравска или Българска, е един от проблемите на 
монографията. Неприемливо от всяка гледна точка е допускането, че 
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папата е назначил архиепископ на една незначителна християнска 
общност, в която както стана вече реч не е имало други епископи и 
през годините на затворничество заместник на Медодий не е бил 
поставян.  

Запазено е  копие от писмо на папа Йоан VIII от 16 април 878 
г. до кан Борис, в което папата отново предупреждава владетеля за 
коварствата на гърците и обявява, че Римската курия не желае да 
получи управлението на родината му, а да вземе върху себе си 
грижата и управлението на епархията в тази страна. Светият отец 
призовава кана да се върне при блажения първоапостол Петър и да не 
общува с гърците, защото “...лошите разговори развалят добрите 
нрави”, както бил казал апостол Павел. По-сетне в писмото се 
казва, че евнухът Сергей, който е по произход роб, е възведен на 
Белградската епископска катедра от Георги, който пък с измама си 
присвоил епископско звание(57, с.147-151). 

Следват писма до император Василий и до патриарх Игнатий от 
април 878 г., в които се говори, че папата е изпратил епископите 
Павел и Евгений с мисия да се явят пред кан Борис и да му предадат 
поздравления и “да го осведомят за исканата от него книга на 
апостолските познания” с очакване, че канът ще направи декларация 
писмено, която “...ни най-малко не ще бъде нарушавана повторно” 
(57, с.151). В коментарите към писмото няма тълкуване за 
естеството на “декларацията”, но може да се предполага, че става 
дума за готовност да се върне България веднъж  завинаги в лоното 
на Римската църква.В писмото до патриарх Игнатий има интересни 
неща. Извън обвиненията за присвояването на българската територия 
от диоцеза на Апостолическата църква и споменаването на 
отправяните заради това вече две предупреждения, папата твърди, че 
“страната на българите...е управлявана от предстоятелите на 
Апостолическата катедра още от времето на ...папа Дамас и после 
чак до нахлуването на езичниците...” В случая за езичници е 
използвана думата “paganorum”, а не “sclavos”, както в следващите 
писма. По-нататък на Игнатий се повелява да изведе от България 
всичките си клирици до 30 дни. Писмото завършва със заплахи - 
лишаване от патриаршеско и на висш духовник достойнство. Според 
КМЕ писмото до патриарх Игнатий може да е от 877, а не от 878 
г.(според ЛИБИ), когато той не е вече предстоятел на Патриаршията. 

В подобен стил е и писмото от 16 април 878 г. до отлъчените 
гръцки клирици, които  заграбили български диоцез, с указания да 
напуснат българската земя, като са добавени и съответните заплахи. 

В рамките на същата тази масирана кореспондентска кампания 
папа Йоан VIII пише и до брата на българския владетел и до кавкан 
Петър с призив да говорят “на ухото на господаря  да не изопачава 
първата вяра”(57, с. 154, 160). 

Нова поредица от писма са изпратени от папа Йоан VIII през 
май 879 г.: до кан Борис, друго до Петър, Зергобула и Сондоке със 
съдържания подобни на предходните. Следва ново аналогично писмо от 
8 юни 879 г. с предложение до Борис да приеме папски легат в 
лицето на презвитер Йоан Венециански(57, с.164). 

От значение за убедителността на монографията е 
констатацията, че в цялата дотук изложена кореспонденция на 
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папата, която е проследена по ЛИБИ, II, няма поне до юни 879 г. и 
намек за претенции на Римската курия към ползвания  от българските 
Просветители Константин-Кирил и Методий  сакрален език, на който 
те са направили преводи на християнска литература. Става дума за 
преводите, пренесени от тях в Моравия и от там в Рим. Вероятно не 
ще се оспори и установеното в специализираната литература, че 
следващите четири писма от периода 879 – 881 г. на Йоан VIII  до 
Светополк и Методий са съхранени само в преписи “от края на XI 
век” (т.е. възпроизведени са 200 г. след посочената върху тях дата 
на изпращане), и които се съхраняват в “Секретния архив на 
Ватикана”(56,с. 502, 503). В тези четири писма намират място 
проблеми, свързани с църковната дейност на архиепископ Методий и в 
т.ч. с литургическия език ползван от Българския архиепископ, което 
е нещо ново в папската кореспонденция! Трябва да напомня, че 
Кирило-Методиевият език е бил известен на Римската курия още през 
863 г., по негов повод са провеждани редица теологични спорове, 
сред които най-известен е венецианският, организиран от фриулската 
марка. Още повече венецианският спор се провежда почти 
непосредствено преди посрещането на Константин, брат му и 
Сподвижниците им от папа Адриан! А би трябвало това да е езикът, 
на който според ЖК са били написани книгите, БЛАГОСЛОВЕНИ И 
ПОКАЗАНИ НА ГРАЖДАНСТВОТО В РИМ от папа Адриан при посрещането на 
Просветителите през 868 г.(36,с.62). 

 Едва в писмото от юни-юли 879 г. до архиепископ Методий и в 
това от юли 880 г. до Светополк се говори за първи път за склави, 
букви и език на склавите(именно на склавите). Подобни факти би 
трябвало да впечатляват научния свят и да чакат обяснение: дали 
става дума наистина за език на склавите, или с този термин е 
заменен етнонимът “български”. Впрочем някъде в началото на XII в. 
е написано Пространното житие на Климент Охридски от гърка 
Теофилакт Охридски, в което също се използва теминът  склавени и 
се прави паралел между българи и склавени. Д.Георгакас, както вече 
беше изтъкнато, доказва, че Σκλάβος  със значение  "слуга" и "роб" 
е и новогръцка дума, преминала в VIII-IX век  от Гърция в Италия 
(63,с.374). 

  
5.4. УПРЕЦИ НА ПАПАТА КЪМ АРХИЕПИСКОП МЕТОДИЙ ЗА 

ПОЛЗВАНЕ НА ЕЗИК НА СКЛАВИТЕ 
 
С дата юни-юли 879 г. фигурира в ЛИБИ т. II едно от 

споменатите вече четири писма на папа Йоан VIII. В него папата 
упреква архиепископ Методий, че в проповедите си “...тласка самия 
народ към заблуждение” и му заповядва да дойде незабавно в Рим, за 
да чуе от неговите уста и истински да опознае учението му. Този 
текст е толкова убедителен с липсата на конкретност, че може да се 
тълкува твърде свободно и според логиката на изложеното дотук като 
внушение Методий да съдейства на папата при формиране на 
отношенията му с кана на българите. Освен това там се говори, че 
Методий служи литургията на варварски, т.е. на езика на склавите 
(“...in barbara, hoc in Sclavina lingua...”) (57, с.168,169). 
Напомня му се, че е бил вече предупреден с писмо, изпратено чрез 
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анконския епископ Павел, с което му се забранява да отслужва 
божествените служби на друг език освен на латински или гръцки, но 
му се позволява да проповядва и да държи беседи пред народа на 
този език. Странното в случая е, че в нововъзникналите  
противоречия на Методий с Апостолическата катедра се въвежда нов 
проблем: проповядването от Методий на учение, чиято каноничност 
стои под съмнение. За пръв път се поставя от страна на светия отец 
чак през 879 г. и проблемът за литургическия език на  Методий. В 
едно по-късно писмо до княз Светополк се казва, че Методий вече 
бил уведомен от папата за слуховете, че не проповядвал, както е 
заявил с думи и писма пред Апостолическата катедра. На Светополк 
се препоръчва да не се доверява на лъжливи учения и му се 
съобщава, че е заповядвано на архиепископа да се яви веднага в Рим  
за обяснения(57, с.168). 

През август 879 г. папата изпраща две писма до император 
Василий I и синовете му Александър и Константин, а след смъртта на 
императора до приемника му Лъв VI(886-912), в които препоръчва да 
се възстановят патриаршеските достойнства на Фотий и да не се 
заграбва повече българския диоцез от гърците. Във второто писмо се 
повтарят в общи линии известните постановки и се предлага единна 
позиция към нарушителите на забраните да се заграбва българския 
диоцез и да се извършват на българска земя ръкоположения и 
освещавания (57, с.169,170). 

Кампанията разширява периметъра на активността си като в 
облъчваната зона се включват през август 879 г. епископите на 
Цариградската църква и на другите три източноправославни църкви: 
Антиохийската, Ерусалимската и Александрийската, с призив да бъде 
върната Българската епархия(57, с.171, 172). 

Надеждата и волята на Йоан VIII да си възвърне през 880 г. 
Българския диоцез личат от така подробно разкритата 
кореспонденция, но с това и очевидното безсилие на Престола на св. 
Петър в този период  да наложи интереса си.  

В резултат от очевидно осъщественото пътуване на Методий за 
среща с папата в Рим преди юни 880 г. папата известява  Светополк, 
че досточтимият архиепископ Методий е бил разпитан в присъствието 
на колегията от епископи, при което архиепископът Методий 
произнесъл ясна реч и изповядал, че вярва в Символа на 
православната вяра и го произнася така, както е възвестен от 
евангелската заповед на Господ Христос. Въз основа на установеното 
папата заключава, че Методий “...е православен във всички църковни 
учения и полезен за всички църковни служби...” и потвърждава 
“...повелението на апостолическата власт...” да остане 
архиепископската привилегия за Методий вовеки. Съобщава се на 
Светополк, че за епископ на Нитра е назначен Вихинг и че се 
препоръчва на княза да изпрати презвитер или дякон, за да бъде 
назначен за втори епископ. Папата обявява пълната си подкрепа за 
едноличната власт и авторитета на своя архиепископ Методий. По-
нататък в писмото си папата възхвалява “...буквите (не писмената-
б.м.) на склавите, изнамерени някога от Константин Философ, за да 
прозвучат на него дължимите на бога молитви, и заповядваме на този 
език да бъдат разказвани проповедите и деянията на нашия Господ 
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Христос; защото да славим Бога не само на три, но на всички езици, 
ние сме подбуждани от свещената власт, която предписва, казвайки: 
Хвалете Господа, всички племена, възхвалявайте го, всички народи”. 
Папата пише още: “За вярата и учението естествено никак не е 
препятствие това, дали литургиите се служат на езика на склавите и 
дали светото евангелие и божествените четения ...се четат и всички 
други служби се слушат добре, преведени и изтълкувани на този 
език,...”. “При все това ние повеляваме във всички църкви на 
нашата земя за по-голямо почитание евангелието да се чете на 
латински език и след това, преведено на езика на склавите...,за да 
бъде чуто от народа, който не разбира латинските думи, така, както 
изглежда се върши и в някои други църкви”( 57, с. 173-176). 

Интересен обект за анализ представляват направените в писмото 
връзки между буквите, изнамерени от Константин, и  прозвучаването 
на дължимите на Бога молитви. На първо място отбелязвам 
тенденциозния превод на латинския текст“...Litteras denigue 
Sclaviniscas...” със “...славянското писмо...”, вместо със 
“...склавинските букви...”, независимо от добре известната 
консолидация на славистките работници по този проблем. Не мисля 
по-нататък, че интелектуалното ниво на служителите в папската 
канцелария е било така ниско, че да не са знаели дали е необходима 
на варварите различна от латинската азбука, за да могат да 
произнасят на своя език молитвите, дължими на Бога. Та нали  и до 
днес западните славянски народи, четат молитвите си, написани с 
латиница, на техния език! Странно е още и наименоването на монаха 
Кирил с мирското му име Константин, което не съответства на 
квалификацията на канцеларистите. Горните бележки правя в проява 
на съмненията ми, че цитираните писма не са напълно достоверни и 
че те са може би маскировъчни покривала върху същинската роля на 
Методий в драмата на отношенията между България и Престола на св. 
Петър. Други убедителни доказателства за подобни усилия на 
Римската курия и Византийската империя да прикрият интимните 
мотиви в религиозната война за приобщаването на Българската църква 
могат да се посочат в изобилие. Така например са еднакви и 
деянията им за маргинализирането на участието на Братята български 
Просветители с  техния произход и културни достижения в тази 
война. Става ясно за непредубедения, че двете величия в църковната 
и културната област на Европа не биха желали да мерят  сили в 
религиозната култура с духовните гиганти от варварския  български 
народ. 

Понеже в писмото до Светополк  не се говори за заблуждаващо 
Методиево учение, може да се предполага, че  ползването на спорния 
при свещенослуженето език е било основание за подобни упреци, но 
те са отпаднали, след като Методий изповядал, че вярва в символа 
на православната вяра, “че го пази и произнася съгласно 
евангелското и апостолско учение, както учи светата Римска 
църква...”. Именно включеното във формулата “произнасяне на 
Символа на вярата” е намек за основанието да бъде повдигнато 
против Методий обвинение за нарушаване на триезичната догма, в 
смисъл, че отказа от догматичните литургически езици, води до това 
да не се произнася “Символът на вярата”. Така разбираме, че през 
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юни 880 г. папа Йоан използва и последните си лостове за влияние. 
През лятото на 879 г. той притиска архиепископ Методий директно, а 
през 880 г. чрез владетеля на Моравия Светополк - с обвинения за 
отклонение от вярата (едва ли не в ерес).  С писмото до Светополк, 
когато се очакват вече благоприятни резултати от упражнения 
предната година тотален натиск, се прави компромисно отстъпление 
от триезичната догма в полза на очакваната готовност на Борис да 
се възвърне под юрисдикцията на Римската катедра. Последният акт 
на сговорчивост на папата дава твърде красноречиво да се разбере, 
че той отчита мощната и влиятелна връзка между Методий и Борис и 
възможността да се чуе в Плиска становището на алтернативния 
български архиепископ, което би било за Йоан VIII важен актив. 
Впрочем нека още веднъж напомня, че отношението на папата и краля 
на франките към Братята е пулсирало според конкретната 
интензивност на папската политика спрямо кана на българите.  

Несъмнено натискът върху архиепископ Методий по повод 
ползвания от него език е бил насочен към Борис, от когото се 
очаквало да оцени съгласието на папата да се дублира 
литургическото четене на този език. Не е трудно да се досетим, че 
подтекстът на една подобна постановка е бил намекът за 
благосклонно разрешение на Светия престол да се ползва в България 
като литургически онзи Кирило-Методиев, а всъщност БЪЛГАРСКИ език, 
познат в Рим от 868 г. Естественото условие за това е да се 
възвърне Българската църква в лоното на Апостолическата църква и 
заедно с това архиепископ Методий да заеме полагащата му се 
катедра в българската престолнина. Може ли да се оцени това като 
куха логика? 

С дата 23 май 881 г. е публикувано в ЛИБИ, II последното 
писмо на папа Йоан VIII до архиепископ Методий, в което му отправя 
благодарност за ревностното почитане на православната вяра. Папата 
го успокоява по повод на неговите оплаквания от епископ Вихинг и 
отхвърля съмненията му, че Вихинг му е навредил с нещо пред 
катедрата на св. Петър. Папата обещава, че когато застанат двамата 
пред него, той ще въздаде правосъдие.  

В две последни в ЛИБИ, II писма от 881-882 г.  папа Йоан 
изказва на кан Борис съжаления, че не бил изпращал вече толкова 
дълго време свои пратеници до светата Римска църква и се надява 
той да си припомни, че е длъжен с пълна преданост да се върне вече 
към пастира и  първосвещеника на неговата душа. Изказано е 
напомняне и подкана да прати подходящи хора, за да осъществят 
желаното от светия отец кърмене от гърдите на Римската църква. От 
тона и съдържанието на тези писма става пределно ясно, че отговор 
от Плиска не е имало “много време”, а няма и данни да е последвал 
такъв преди да стане Формоза предстоятел на Апостолическата 
катедра.  

Засега българската историография няма данни Борис да се е 
поддал на натиска на папа Йоан VIII да възвърне българските 
християни в диоцеза на Римската църква, независимо от 
предимствата, които той е виждал от подобна промяна. Предположения 
могат да се направят обилни, но може би най-правдоподобното ще се 
открие в цената, която е обещал Борис на Василий, за да получи 
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автокефалност на Българската църква. А тази цена би могла да бъде 
устойчивото пренебрегване  на папските  съблазни от българска 
страна. В този смисъл е логично да се допусне, че е било подписано 
допълнително клетвено споразумение от края на 869 или в началото 
на 870 г.към договора за Дълбокия мир между Византия и България. С 
това споразумение империята се е задължила да даде чрез 
Патриаршията архиепископски сан на автокефалния предстоятел на 
Българската църква, а Борис - че няма  да продължава диалога си с 
римския първосвещеник за получаване на неговото църковно 
покровителство. И наистина след 870 г.Борис не е направил и най-
малка крачка в посока към Рим, с която да е поставил  под съмнение 
лоялността си към разширения договор за Дълбокия мир! 

 
5.5. КОНТАКТИ НА АРХИЕПИСКОП МЕТОДИЙ С ВАСИЛИЙ I 
 
Има не съвсем достоверни податки, че архиепископ  Методий бил 

възстановил връзките си с Византия и приел поканата на императора 
за посещение в Цариград.  През 881 – 882 г. бил отишъл там и бил 
приет “с велика почест и радост” от онзи владетел, Василий I, за 
когото в ЖМ се казва: “Царят е разгневен срещу него и ако го 
намери, жив няма да го остави” (36,с.76).Не бих казал, че нашата 
историческа наука е дала убедително обяснение на изразената с 
горните слова неприязън и закана на императора на Византия към 
останалия жив от Просветителите. А това може да бъде елементарното 
обяснение, което лежи в основите на настоящите ми постановки, че 
братята Кирил и Методий са извършили едно недопустимо за епохата, 
пък и за всяка епоха,  предателство към страната, в която са 
израснали, и нейната Патриаршия. За естеството на това 
предателство, изразяващо се в усилията на Братята да осъществят 
своя дял от ЗАВЯРАТА между братовчедите, беше  говорено тук 
достатъчно, но признанието му от съответните исторически и 
литературни среди предстои. 

Някои историци не гледат серизно на посещението на 
архиепископ Методий в Константинопол и на резултатите от него. 
Славистиката не го отрича, но се ограничава да признае, че “...за 
неговите подбуди и цели са изказани различни 
предположения”(36,с.520). В КМЕ Св. Николова не оспорва срещата на 
императора и Методий, но отделя внимание единствено на 
“...различни(те) мнения за времето, когато се е осъществило това 
пътуване:...”(16б,с.645). Впрочем признава се, че след като  
“...двадесет години след изпращането на Моравската мисия - период, 
за който историческите извори не са запазили сведения за какъвто и 
да било интерес на Византия към слав.просветители, нито за 
контакти с тях - могъщата империя отново проявява внимание към 
делото им” (16б,с.645). Ако обаче тръгнем от реалната международна 
политическа обстановка и си дадем сметка за вероятните последици 
от срещата на Василий I с алтернативния български архиепископ, ще 
се убедим, че нещата са твърде сериозни. На първо място 
императорът е намерил управленски основания да замени наказанията 
за изневярата на Братята с по-резултатни форми на взаимотношения с 
Методий в полза на династията си,  поставени в контекста на 
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имперския му интерес. Независимо от лютите закани на Василий I за 
разправа с Методий по повод на изложените дотук причини, той 
намира един нов, по-мек и снизходителен тон и може би наистина се 
среща с архиепископа през 881 или 882 г. в Константинопол, за да 
завоюва застъпничеството му пред Борис, а още по вероятно да даде 
ново направление на вековната борба на Византия с българите. 
Умният Василий е прозрял, че победата над България е малко 
възможна. Елинизацията на българите е скъпа, бавна и несигурна. 
Създадената от Братята българска азбука изостря проблема между 
съседите и налага спешни решения. Изход би се намерил в 
профанизирането на българското простолюдие и елинизирането на 
аристокрацията. А такива резултати могат да се получат чрез 
склавинизацията на българското племе с решителната помощ на 
водещото в България гръцко духовенство. В подкрепа на тази логика, 
Василий е забелязал, че независимо от гръцките религиозни и 
културни  влияния в България след 863 г., т.е. вече около 15 г., 
не са били регистрирани никакви значителни резултати в 
елинизирането на българите. Много са факторите, които влияят  в 
тази сфера: историческа обремененост, различия в бита, в 
традициите и т.н., и т.н. Може би именно император Василий I е 
владетелят на Византия, който е формулирал “склавинизацията на 
Балканите (в смисъл българите)” като държавна философска доктрина. 

 
5.6.СКЛАВИНИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В ПОЛИТИКАТА НА 

ВИЗАНТИЯ 
 

Василий е изправен пред наличието на много болезнени за 
Византия обстоятелства. На първо място съществуването на 
алтернативна българска архиепископия, начело на която стои 
братовчед на кана. Същият архиепископ е единият от създателите на 
българска азбука, предизвикателно различна от гръцката, с която се 
превежда на цивилизован писмен български език християнска 
книжнина. Борис е устойчиво верен на договорните си клетви да не 
въвежда този религиозен език в употреба, но сигурност не може да 
има с българите. Неизбежно българската писменост създадена от 
Константин ще попадне у българите и ще намери силна почва за 
развитие на културата им. Трябва да се търсят форми и средства да 
се противопостави на тази култура нещо чуждо. Папа Йоан е 
скандално настоятелен в усилията си да привърже отново българите 
към своята Апостолическа курия. Един негов успех би отдалечил 
мечтаната хегемония на гърците на Балканите с векове. Прекъснатите 
с Братята отношения вече близо 20 години не са донесли нищо добро, 
а са изолирали гръцката дипломация и политика от пряка информация 
за развитието на отношенията между Плиска и Рим.  

Василий продължава размишленията си с изчисляване на цената, 
която би могъл да плати на Методий и Борис за осъществяването на 
своите тайни стратегически концепции. Би могъл например да обещае 
признаването на Методиевата архиепископия като единствена, а за 
самия Методий – високия пост на предстоятел на единна Българска 
автокефална църква. Би могъл да направи компромис и вместо 
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категорично неприемливия за Византия български литургически език 
да допусне да се чете литургията в българските църкви на езика на 
склавите. За българите такъв изход би могъл да бъде възможен пред 
перспективата да остане за богослужението гръцкият език. Гръцката 
категоричност и непреклонност се проявява и днес. Гърците никога 
не биха приели българския вариант на сакралния език. Тук не може 
да се калкулират всички действени фактори за политически натиск, 
които са били използвани в онези години. Но е сигурно, че 
арсеналът на великата империя с такива средства е бил твърде 
богат. 

 
5.7.ДАЛИ АРХИЕПИСКОП МЕТОДИЙ СЪЗДАВА ПЪРВИ ОБРАЗЦИ НА 

ТЕКСТОВЕ НА ЕЗИКА НА МОРАВСКИТЕ СКЛАВИ? 
 

В стила на Василий е било да направи на архиепископ Методий 
предложение в духа на изложеното и да му препоръча да създаде 
склавинската писменост като пригоди за целта Глаголицата и формира 
книжовна норма на езика на моравските склави. Естествено този език 
и преводите, които ще се направят на него, ще са с религиозно 
приложение и то за склавите от византийските територии. Аргументи 
могат да се намерят в религиозните текстове за славенето на Бога 
от всички народи на техния език, използвани по-рано в защита на 
българските преводи от Братята. Василий е могъл да обещава на 
Методий отклонение от триезичната догма в полза на един 
литургически език на склавите, като е ползвал прецедента от твърде 
пресиленото признаване на  автокефалността на Българската църква  
през 870 г. Е в стила на Василий да покаже, че религиозните догми 
и политическите доктрини могат с умение да се  подчиняват на 
държавния интерес! Трябва да сме убедени, че дори и в пряка форма 
императорът ще да е опитал да изтъргува с Методий помощта му да 
бъде предотвратено  евентуално връщане на кан Борис към Римската 
църква. Би могло да е дадено обещание да бъде предоставена  
катедрата на български предстоятел на Методий при кончината на 
настоящия провизантийски първосвещеник или дори за низвергването 
на последния под гръцки натиск. Може да се предполага дори да е 
било обещано признаването на глаголическата азбука, което за 
Просветителя е имало особена морална стойност. За Василий е било 
от изключителна важност да постигне създаването на писменост 
конкурентна на българската и чрез нея да се направи опит за 
подмяна на народопсихологията и на други важни за духа на 
българите ценности. Всичко това са разбира се само логични 
предположения. Но не звучат ли реално и днес?  

Трябва да се отчете, че архиепископ Методий е бил безкрайно 
уморен от абсурдната обстановка на своята позиция на посредник 
между алчните латински прелати и кана на българите. Борис е бил 
безсилен да предприеме някакви решителни действия, защото не е 
могъл в мистичен унес да си позволи да пренебрегне дадените от 
него с договорите клетви и особено тези от 870 г. по повод 
признаването на независимостта на Българската църква. Методий е 
бил изолиран от своите и чужд на местния владетел–примитив. 
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Допускам, че в тази психологически неимоверна обстановка той, 
който от младостта си познава склавите и ги е “обикнал”, без 
особена  подозрителност се е отнесъл към императорското 
предложение и в името на целта да осъществи завета на великия си 
брат, е започнал с хората си работа в тази насока. Може да се 
предположи, че свети Методий е бил убеден в неизбежното предаване 
на писмена форма на езика склавите и без неговата намеса, както и 
че не си е давал сметка за възможното използване на склавинската 
писменост против българите. И не само е създал християнска 
книжнина на този език, а е допуснал да се чете и литургията на  
същия. Към това предизвикателство светият отец не е могъл да 
остане безразличен. И той пише писмото си до Методий от юни-юли 
879 г.., а след него и това до Светополк от юли 880 г. 
Разрешението на папата дадено в писмото до княза е декларация, с 
която Светият престол прави ограничен отказ от триезичната догма и 
допуска да се ползват склавински текстове, изписани с буквите, 
изнамерени от Константин Философ, да се произнасят на него молитви 
и разказват проповеди, както и "...евангелието да се чете на 
латински език и  след това, преведено на славянски език..." (57, 
с.176). Самият този факт е поразителен с признанието, че азбука е 
била показана в Рим през 868 г. в писмена на език, който не е 
предизвикал тогава недоволството на апостолическия престол! Това 
ще рече, че не азбуката е поводът за протест на папата, а 
установеното от Апостолическата курия използване на езика на 
склавите по неканоничен начин. От тези констатации се правят 
следните изводи: 

1.Не може да има съмнения, че отлично познаващите църковните 
догми от онези години Константин и Методий не са могли да очакват 
да бъде приет от основните две църкви техният български Кирило-
Методиевски език за равностоен на гръцкия или латинския в 
литургическата практика. От това можем да умозаключим, че те 
никога не са искали да бъде признат техният нов писмен език за 
литургически език и поради този разумен подход, българският език 
на Братята, който вероятно е бил ползван от хората на Методий в 
църквите на Моравия след 874 г. не е предизвиквал протестите на 
Римската курия. 

2.През 868 г.са показани в Рим на папа Адриан религиозни 
текстове, написани с Глаголица, което не само не е предизвикало 
протести, а е дало повод да бъдат показани на римския народ. 
Очевидно ползваният в тях език е бил различен от езика, за който 
се говори в това писмо от 880 г. на папа Йоан до княз Светополк. 
Искам да подчертая: Коментираното вече съдържание на писмото на 
папа Йоан VIII е сигурно доказателство, че става дума за един нов 
език на склави, изписван със старите букви на Константин. 

3.Доказателство, че българска църковна практика е 
съществувала и е била известна на западния християнски свят, е 
обсъжданото вече писмото на папа Йоан XIII от 972 г. до княза на 
Прага в превод на Козма Пражки. В него папата разрешава да се 
служи в престолната църква на Пражката епископия, но “...не според 
обредите или според сектата на българския народ...нито пък на 
славянски език,...”(16б,с.165). Фактът, че папата споменава 
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български християнски обреди или секта беше обсъдено вече като 
доказателство, че те са били много добре известни на 
Апостолическата катедра. Тези същите български църковен език и 
български обреди са били несъмнено съгласувани от българските 
представители през 868 г. и по-късно при ръкополагането на 
архиепискп Методий в началото на 870 г. с папската катедра, поради 
което не са предизвиквали противоречия.По-съществена за 
настоящатата тема е добавката в изписания по-горе цитат. Папата би 
желал да предпази християнската обредност в Чехия от неопределен 
“език” на склави.(В цитата думата не е членувана).Тази част от 
цитата е свидетелство, че през 972 г. е било известно на Римската 
църква за пименост на езика на склавите.  

4.Първите създадени текстове на склавински език с 
глаголически букви според книжовната норма на Методий, следва да 
се датират въз основа на направените до тук обосновки най-рано към 
878 - 879 г. Не съществува в историографията ни друго 
аргументирано датиране на първите текстове на езика на склавите, 
създадени от архиепископ Методий и неговите Сътрудници от школата 
за българска книжовност. 

5.При всичката осведоменост на първосвещеника на българската 
църква за традициите на Римската курия и Константинополската 
патриаршия, той озадачава с демонстрацията си да служи в Моравия 
през 878-879 г.литургия на езика на склавите. Този факт има едно 
логично обяснение - архиепископ Методий е предизвиквал реакцията 
на Западната църква от този акт, с което е целял да формира 
представа за потенциалната реализация на обещанията на император 
Василий. Колкото и да са били в икономически противоречия църквите 
на източните и западните ромеи, те до окончателния си разрив 
остават свързани организационно, догматично и политически. 

6. Използвайки Глаголицата за езика на БЪЛГАРСКИТЕ склави-
моравците, архиепископ Методий и неговите Сътрудници създават 
християнската книжовна норма на този език и с това стават първите 
книжовници и на склавите. Но трябва да се отчете, че неизбежно 
техните първи текстове на езика на моравските склави са носили 
силното влияние на изконния език на доминиращата България 
българска народност, както и майчиния български език на 
преводачите от Школата за българска книжовност. 

7. Не съществуват данни, че  по времето на Моравския период 
на Методий е използвана пригодената за българската фонетика гръцка 
азбука, наречена по-късно кирилица. Към тази констатация ще 
прибавя, че изключвам да имат дял в такова пригаждане книжовниците 
от Школата за българска книжовност начело с архиепископа. Моето 
становище намира подкрепа в направени от археолози предположения, 
за които четем в История на българите: “Направените през 
последните години археологически проучвания в Плиска и в с.Равна 
показват, че кирилицата е създадена в района на Плисковско-
Преславския книжовен център и е вторично възприета в Югозападните 
български земи (дн.Македония)” (1,с.247) 

Славистите приемат, че Методий наистина е пътувал до 
Цариград, и “е посрещнат от императора с големи почести,(а) 
дейността му е била одобрена.” КМЕ продължава: “Нещо повече, двама 
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от неговите ученици заедно със слав.книги са били оставени в 
столицата. Според някои изследователи император Василий I ги е 
изпратил в двора на бълг. княз Борис I...”(16б, с.645).   

Цитираната позиция на КМЕ е в съответствие със славистичната 
идея, че Борис вече е “славянин” и е готов да приеме с овации 
книжнината, може би донесена от Методий. Нищо ново!  

Самото пътуване на Методий до Константинопол би могло да се 
оправдае с готовност на архиепископ Методий да приеме или поне да 
обсъжда предложенията на императора, а може би и в разултат на 
поети вече задължения да представи преведена в Моравия книжнина на 
езика на склавите. Сведенията от посочените източници се включват 
в една логична схема, която е трудо преодолима.  

Няколко щриха от литературните податки допълват изградената 
представа за технологическия порядък  при създаването на 
книжовната норма на езика на склавите и я правят още по-
достоверна. Това са свидетелства на КМЕ, от които особен интерес 
представлява следното: “До този момент (до 882 или 883 г.- б.м.) 
от грц.език са преведени само текстовете на най-необходимите 
богослужебни книги – Евангелието, Апостола, псалтира и избрани 
църковни служби”. Беше вече посочен един друг кратък списък на 
църковни служби от ЖК, на които уж Братята са учили предоставените 
им от Растица ученици през 863 г. Излиза, че дългите години на 
пребиваването на Братята, а после само  на Методий в Моравия не са 
били плодотворни в литературно отношение. Но “След завръщането си 
от Византия М.се отдава на книжовна дейност. На първо място той се 
заема с преводаческа  работа”(16б, с.646). Този текст дава право 
на убеденост, че в Моравия, до намесата на Василий, не се е 
работило върху църковен език на склавите. 

Не следва да се пренебрегва мнението на Черноризец Храбър по 
повод развитието на езика, чиято книжовна норма е създал 
архиепископ Методий и за начина на прилагането на буквите, 
създадени от Константин. Черноризец Храбър пише: “Ако ли пък някой 
рече, че не ги е нагласил добре, понеже и сега още се нагласяват, 
ще дадем този отговор: и гръцките също така много пъти са били 
нагласявани... Защото по-лесно е да се нагласят отпосле, отколкото 
да се създаде за пръв път”(29,с.100). Това е едно отлично 
доказателство, че: 1. Буквите не са били създадени първично за 
фонетиката на обсъждания от автора език, наречен от преписвачите в 
Русия “славянски”; 2. Черноризец Храбър сравнява Глаголицата, 
която е била сътворена целево и за конкретна фонетика, с древната 
и заимствана от финикийците гръцка азбука, с което потвърждава 
първото доказателство; 3. Храбър пише не много време след 
появяването на първите писани текстове в школата на архиепископа 
Методий в Моравия и е напълно естествено да не е било отработено 
задоволително използването на българските букви за езика на 
склавите, както впрочем и самата граматична норма на езика; 4.В 
подкрепа на горните изводи ще прибавя още един цитат от Храбър: 
“...св. Кирил създаде буква "аз"...като първа буква и дадена от  
Бога на славянския род...”(29,с.99). Може би нямаше да бъде 
бдителният ум впечатлен, ако склавите са имали някога тази дума в 
езиците си!  
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  Не намирам друг верен мотив на императора да търси общ език 
с Българския алтернативен архиепископ Методий извън изложения по-
горе. За обективното мислене е безпроблемно да се разбере, че 
Василий I е изпратил на Борис книги с текст на езика на склавите, 
за да предизвика становището на българския владетел по 
прокарваната по този начин византийска идея за склавинизация на 
българската църковна практика и свързаната с нея култура. Данни за 
ответно поведение на Плиска не съществуват. Явно не са били удобни 
на Византия.  

 
5.8.ЗАКРИВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРХИЕПИСКОПИЯ В СРЕМ И 

УНИЩОЖАВАНЕ НА СЛЕДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ 
ПРОСВЕТИТЕЛИ В МОРАВИЯ 

 
 Архиепископ Методий предава Богу дух на 6 април 885 г.Ако 

папа Йоан в стремежа си да постигне споразумение с Борис се е 
колебаел в отношението си към християнския език на моравските 
склави, папа Стефан V (885-891) повелява решително да се 
възстанови латинският език като единствен литургически език в 
епархията на българския предстоятел. В наставленията си към своите 
легати епископ Доминик и презвитерите Йоан и Стефан папата 
“напълно забранява да се отслужват литургиите и свещените служби 
на езика на склавите(“...Sclavorum lingua...”). Заедно с това "Ако 
обаче се намери някой толкова обучен в славянския език, та след 
светото евангелско апостолическо четене да бъде в състояние да го 
разясни за поучение на тези, които не разбират,...,папата го 
похвалява, разрешава и одобрява” (57, с.291). Вижда се, че писмото 
на папа Стефан е  подобие на последната повеля на папа Йоан VIII. 
Тази повеля на новия папа се съпоставя елементарно с колебливите 
изисквания на папа Йоан VIII и отново ни окуражава да намираме в 
посланията на последния по-скоро опции и убеждения, отколкото 
принципни религиозни разпоредби.  

Второто писмо на папа Стефан V е адресирано до “славния крал 
Zventopolco” във време, когато, както се разбира от текста му, 
архиепископ Методий не е бил вече между живите. Първосвещеникът е 
обвинен според слухове, достигнали до папата, че е “залягал за 
суеверието, а не за правата вяра, и за раздора, а не за мира”. 
Отново се отправят упреци, че Методий е извършвал божествените 
служби, светите тайнства и литургиите на езика на склавите, 
въпреки клетвените му обещания да не го допуска.  

В писмото си до Светополк папата определя за предстоятел на 
Моравската църква епископа на Нитра Вихинг. “Ние се убедихме,че 
Вихинг, достопочтения епископ и прескъп наш събрат, е овладял тази 
църковна доктрина  и затова ви го изпратихме, за да управлява 
поверената му от Бога църква, понеже узнахме, че той ти е много 
верен и е достатъчно загрижен за тебе във всяко отношение. Искрено 
и със  съответната чест и дължимата му почит го приемете като 
духовен баща и собствен пастир, задръжте го и го обикнете,...”(56, 
с. 291-293). 
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Със съдействието на княз Светополк Вихинг репресира 
Сътрудниците на архиепископ Методий - “Едни от Учениците са 
хвърлени в затвор, други прогонени в робство, трети прокудени 
извън страната”(1,с.246) и затрива преводната българска книжнина, 
дело на светите Братя и тяхната школа, както и вероятната книжнина 
на езика на склавите от последните години на Методиевия житейски 
път. 

Отбелязвам, че Вихинг е само епископ и не е известно да е бил 
назначен междувременно втори епископ в подчинение на Методий. А 
фактът, че  Вихинг не е повишен в ранг до нивото на починалия 
Методий, носи необоримото потвърждение за продължаващата през 885 
г. липса на основание да има епископът на Панония и Моравия ранга 
на архиепископ. Което състояние на нещата не се е променило от 
назначението на Методий от  папа Адриан през 869(870)г. Това 
обстоятелство е пряко свързано с дипломатическата тактика  на 
Римската курия в усилията и** да задържи или  да върне България в 
Апостолическия диоцез. Още повече Вихинг не би могъл да бъде 
лансиран като нов алтернативен предстоятел на Българската църква 
по очевидни съображения.  

Недоволството на папа Стефан V  проличава в наставланията към 
епископ Доминик и придружаващите го презвитери от края на 885 г.: 
“Глава  XIII. На приемника, когото Методий противно на повеленията 
на всички свети отци реши да си остави, забранете чрез нашата 
апостолическа власт да служи, докато не се представи лично пред 
нас и не даде обяснение със собствената си уста”(57, с. 291). 
Обръщам внимание, че в папското писмо не се намира името на 
приемника. 

По-горе беше споменато, че в житието на Климент Охридски 
Димитър Хоматиан свидетелства за назначението на св. Климент от 
архиепископ Методий “...за епископ на целия Илирик,  и на 
владеещия тази земя български народ”(36,с.396). В тази насока 
В.Златарски свързва издигането на Климент в епископски сан с 894 
г., когато тежката зависимост на кан Борис от Византия е вече 
минало и когато “...Климент се поставя за пръв епископ на 
български език”(51,с.263). А всъщност дали този цитат не 
подсказва, че архиепископ Методий е предал на св. Климент преди 
кончината си (макар и неканонично според папата) катедрата на 
архиепископ на Българската църква? Та нали “пръв епскоп” си е 
архиепископ, а не първи по време?! И не е ли бил  Климент наистина 
архиепископ на цялата българска земя в началото на царуването на 
Симеон Велики, когато последният е поставил под десницата си 
църковната власт?! Овластяването на Климент с катедрата на 
архиепископ може да се обясни със самочувствието на архиепископ 
Методий като предстоятел на независимата Българска църква и който 
близо 11 г. е упражнявал тази власт върху неуточнени територии. 
Може да се предположи с голяма доза вероятност, че възмутен от 
споменатото "своеволие" на българския първосвещеник, станало 
известно след кончината му,  папа Стефан V е вдигнал ръце от 
българската архиепископия, което е довело до разгонването на 
сподвижниците на починалия архиерей  заедно с новия архиепископ. 
Дали това не е българина Климент, чието име е било заменено от 
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фалшификаторите в недостоверните литературни източници с името на 
моравския склав Горазд?! Ще си позволя само да маркирам една 
хипотеза с голяма доза вероятност: папа Формоза е посветил 
архиепископа на Българската църква Климент за патриарх на България 
и с това е предизвикал гнева на наследилия го папа Стефан.  Този 
гняв става още по-мотивиран с предположението, че титулованият от 
патриарх Климент "цар" Симеон е отхвърлил след смъртта на папа 
Формоза  неизбежната религиозна зависимост на Българската църква  
от Римската курия.  Хипотезата е много силна със значителен обем 
подкрепящи съображения и в т.ч. задълженията на Формоза към живия 
все още Борис, гръкофобската политика на Симеон Велики и 
известията за поруганата от папа Стефан VII(VI) чест и достойнство 
на папа Формоза (49,с.292)!  

Димитър Хоматиан пише в този смисъл, че св.Климент Охридски 
“... ръководил целия народ като един човек...по тесния и стръмен 
път към Христа”, както и че царят “...бил готов да изпълнява всяка 
негова заповед...”(29,с.,298). Зад тези думи прозирам не 
агиографски пресилвания, а свидетелство за големия авторитет на 
първосвещеника въпреки цезаропапизма на Симеон. 

М. Дринов подкрепя внушенията на Хоматиан: “Един грьцки 
паметникъ называ св. Климента архiепископъ Блъгарскiй” (74,с.,31). 
Н.Драгова на свой ред говори за “...повторно завръщане на 
Българската църква към Римския протекторат по времето на папа 
Формоза в 893 г. и целия период след това, когато Българската 
църква е под римско покровителство при владичеството на Симеон  до 
смъртта му в 927 г.”(55,с.,10). Не допускам, че Симеон би се 
примирил с архиепископия и би допуснал по-малко достоен 
първосвещеник от най-достойния св.Климент Охридски. 

Любопитно е написаното в КМЕ по повод Дюканжовия списък: 
“...по-нататък в Д.с. следват имената на предстоятелите на 
Охридската епископия – патриаршия през периода от края на IX до 
края на XI в. Тук на първо място се споменава Климент, посочен 
като епископ на Тивериупол (Струмица)...”. А  не е ли той патриарх 
в посочената “патриаршия”?! 

В Дюканжовия списък се казва още,"...че по повеля на 
българския "цар" (вместо княз) Борис (852-889) епископ Климент е 
натоварен да управлява “и третата част от българското царство", 
сиреч областта от Солун до Йерихо и Канина или (и) Тасипият”. 
Назначението на Климент за духовен глава на югозападни области на 
тогавашната бълг. държава става към 886 при княз Борис, а при княз 
(по-късно цар) Симеон (893-927) той е издигнат в сан епископ 
(около 893-894)” (16а, с.627). Отнасящият се за св.Климент текст 
потвърждава тезата ми, че най-вероятно Климент Охридски е първият 
български патриарх, въздигнат в резултат от договореностите между 
Симеон Велики и папа Формоза. Така току-що изложеното може да се 
отнесе към споменатите малко по-горе аргументи за друго 
конструиране на  църковната йерархия в България след 893 г.   

Не може да се отрече, че разгледаните фактори, сили, мотиви и 
форми,  свързани с хипотезата за създаването на първия писмен език 
на склавите, са дело на византийския цезаропапизъм на император 
Василий I и са били насочени против България. В тази посока 
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остават неизяснени развитието и успехите на политическата 
философия на императора. Следва да отбележим историческите 
сведения: 1.Няма данни да е започнало активно разпространяване на 
християнския език на моравските склави на българска територия; 2. 
Василий I загубва трона си през 886 г. и не е могъл да изпълни 
уговорките си с Методий; 3. Малко е вероятно Борис да е допуснал 
подобна проява на загуба на идентичност на българите; 4. Вероятно 
новият император Лъв VI(886-912) не е бил убеден в замисъла на 
Василий и е отстоявал традиционното високомерно схващане, че 
елинизирането е по-резултатен начин да  се елиминира  българската 
опасност; 5.Може да се предположи, че канартикинът Расате е 
придобил все по-голяма тежест в двора и е противодействал на 
разпространението на споменатия език. 

С изложеното се обосновава временния неуспех на 
“склавинизацията” на България. Тази изключителна стратегия  е 
претърпяла пълно крушение при Симеоновото царуване след 893 г. Но 
историческата съдба на българите е наклонила везните си в полза на 
гърците с възцаряването на Петър I и нахлуването на варягите на 
Светослав в България. Има основание да се мисли, че 
склавинизацията на българския дух се поставят от Василий I и се 
развиват не по-малко успешно от съименника му  Василий II, когато 
България е вече под византийска власт.   

В изградената логична схема има място убеждението, че папите 
са търсили срещи с Братята или само с Методий, когато е било 
необходимо да се активизира посредничеството им в отношенията 
между Римската курия и Борис. Такива срещи са били осъществявани 
или искани от папите редица пъти: 

-при третото посещение на българското пратеничество в Рим в 
началото на 868 г., когато папа Адриан е трябвало да вземе решение 
по искането на Борис за автокефална църква; 

-при ръкополагането на Методий за архиепископ на България от 
папа Адриан в началото на 870 г.; 

-при срещата на папа Йоан VIII с архиепископ Методий след 
освобождаването му от затвора през 873 г., като начало на 
масирания натиск за привличане на България отново към римския 
диоцез. В този смисъл се създава логичното впечатление, че папа 
Йоан е извикал св.Методий в Рим, за да направят сделката, чиято 
цена е била неговото освобождение. Може да се предполага, че едва 
след като е било постигнато обещанието на Методий да подкрепи 
Апостолическия първосвещеник по българския църковен въпрос, на 
него му е било разрешено да заеме своята епископия с височайшата 
подкрепа; 

-при посещението на архиепископ Методий при папа Йоан през 
879 г., за да даде обяснение за вярата си в началото на мощен 
натиск върху българите. ( “Преди това му нареждаме да се погрижи 
без каквото и да било забавяне да дойде при нас, за да чуем от 
неговата уста ДАЛИ ДЪРЖИ И ВЯРВА, КАКТО Е ОБЕЩАЛ ИЛИ НЕ”(16б, с. 
644). В текста на писмата на папата личат нескрити заплахи, за да 
бъде подтикнат Методий към по-активно влияние върху Борис в 
рамките на кампанията  на Курията на св.Петър; 
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-през 880 г. когато е била обсъдена възможността да се  
ползва българският език като втори литургически език, ако Борис 
върне България към диоцеза на папския престол; 

-текстът на писмото на папа Йоан от 881 г. предполага, че 
архиепископ Методий е посетил по-късно Светия престол, за да му 
бъде упражнен последен натиск за съдействие. В писмото си папата 
успокоява своя архиепископ по повод съмненията му, че Вихинг му е 
навредил със злословия, а на  оплакванията му от същия обещава, че 
когато застанат двамата пред него, той ще въздаде правосъдие. 
Папата  отправя на Методий благодарност за ревностното почитане на 
православната вяра. Това послание може да се оцени като авансово 
поощрение за очаквано от него и ползотворно за Римската курия 
въздействие върху кан Борис. Би могло да се окаже, че във връзка с 
това пътуване Методий е посетил и Константинопол. 

С изложеното дотук беше направен преглед на сведенията и 
логическите предположения за намесата на Методий в 
противоборството на двете основни християнски църкви за 
присъединяването на България към диоцеза на едната от тях.  Този 
преглед идва да докаже много близката връзка на Методий с кана на 
българите и важната позиция, която му е била отредена в йерархията 
на Българската църква от ЗАВЯРАТА между братовчедите. Фигурата и 
ролята на Методий се свързват пряко с България и с религиозния и** 
проблем.  

Обстойното конспектиране на писмата на папите след папа 
Николай е направено, за да се представи най-убедително тезата, че 
предстоятелите на Апостолическата църква са ползвали аргумента за 
спазване на догмата за триезичието единствено във възраженията си 
за отслужването на литургията на езика на склавите. Дали това е 
защото според литературните и епистоларните сведения Кирило-
Методиевия език е бил известен на Римската курия още от 863-864 г. 
и не е бил повод за противоречия или защото Братята, а по-късно 
архиепископ Методий, не са допуснали да бъде предизвикан Престола 
на св. Петър с четене на евангелието на български език, не може да 
се реши категорично. И все пак проблеми на тема азбука и език на 
българите не е съществувал. Нещо повече, папа Адриан приел 
Просветителите  с все книгите им (“...прие славянските книги, 
освети ги...”), наредил “...да посветят славянските ученици”, 
допуснал бил да отслужат литургия на “славянски език” в църквата 
на св. апостол Петър, назначил е за легат в Илирик Методий, а по-
късно(870 г.) го ръкоположил скоропостижно за архиепископ на 
Илирик. Това са все литературни сведения от манипулирани 
източници, но самото съобщаване на фактите говори, че е 
съществувал такъв език, само че в същността си български. Няма 
данни, че изпращането на Методий в затвора е било мотивирано да 
речем с нарушение на триезичната догма.  Следващият папа Йоан VIII 
освобождава архиепископ Методий от затвора и го изпраща в 
катедрата му, без да е известно да е правил уговорки и да е 
поставял условия, свързани с Кирило-Методиевия език. Едва през 879 
и 880  г.са били написани коментираните по-горе писма на папа Йоан 
VIII, обстойни изводи от които бяха направени по-горе. 
Обстоятелството, че проблемите с езика на склавите са поставяни 
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само пред Светополк и Методий, показва, че независимо от 
очевидното водещо положение на България сред варварите  в Източна 
Европа, Римската курия не  свързва повдигнатия езиков литургически 
проблем през 879 и 880 г.с кан Борис I, чието обяснение може да 
бъде:1. Докато Кирило-Методиевият език се е идентифицирал с езика 
на Борис, проблем не е съществувал поради регулирането му още от 
папа Адриан в полза на българите; 2. Би могло папската канцелария 
да не е желала да съхрани документация за азбука и език на 
българите и проблемът да е добил гласност, след като е бил 
използван в дипломатическата игра на папа Йоан VIII, а езикът е  
маскиран в известните писма на папата като “варварски или език на 
склавите”. В този смисъл папа Йоан не е занимавал Борис с езиковия 
проблем, създаден от Методий, поради това, че натискът му е 
следвало да стига само до посредника, за да се избегне обидената 
реакция на владетеля.  Наистина няма мотив Борис да е бил 
занимаван с това, ако случаят се третира в рамките на Моравия като 
проблем от местен характер. Още повече Борис не е идентифициран 
като склавински владетел на склавинска страна със зараждаща се 
склавинска култура. 

 В крайна сметка хипотезата ми, че в края на седемдесетте 
години на IX век е поставено началото на създаването на 
граматичната норма на езика на моравските склави не противоречи на 
аргументираното с цялата студия  противопоставяне на теорията на 
традиционалистите-слависти за живота и делото на великите 
български Просветители. 

 От писмото на папа Стефан V се установява, чe той дава в 
деликатна форма пълна свобода на епископ Вихинг и княз Светополк 
да ликвидират и най-малките следи от живота и делото на 
Българските просветители на моравска земя. Те осъществяват с 
немска методичност и ефективност една стара мечта на немските 
епископи. Няма данни за прояви на княз Светополк да съхрани 
създадената и ползвана българска писменост от Кирил и Методий. 
Същото се отнася и до евентуално  създадената  писменост на езика 
на моравските склави. Можем да съдим, че неговото властване от 871 
до 894 г. не подсказва да е бил глупак, дори да е бил неграмотен! 
Г. Симеонова също така забелязва: “Моравците и панонците, които 
благодарение на средновековните извори успяват да оставят 
впечатлението, че проявяват интерес към опознаване на Божиите 
истини на “славянски”, не се оказват особено ревностни в 
овладяването и отстояването на славянската книжнина” (7,с.102). Не 
намирам в нашата историография обяснение на това, как и защо след 
като в склавинското княжество Велика Моравия е било въведено в 
употреба склавинско писмо, то е било затрито със съдействие на 
склавинския му владетел. Да приемем, че свещениците-склави от 
различните нива, които са били издигнати и обучени от архиепископ 
Методий и неговите първи Сподвижници не са защитили езика, 
азбуката и писмената норма на “собствения” си етнически език и не 
са оказали съответното влияние върху Светополк, е равносилно да се 
съгласим със становището, че склавинското население в Западните 
Балкани не е достигнало в развитието си до разбирането за 
държавност и потребността от писменост на собствен език. Или иначе 
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казано, западните склави през IX век не са били дорасли за 
религиозна и книжовна култура. Подобен извод води до редица други 
следствия, които са предмет и на  студията “Една представа за 
сливането на българи и славяни”. Не може да се отрече ревността и 
нетърпимостта на латинските архиереи към чуждите културни 
достижения и църковни практики, но няма логично обяснение за 
позицията на княза на склавите Светополк и склавинския църковен и 
държавен елит, доколкото последният е имал съзнанието за 
склавинска идентичност.  

Струва ми се, че решението на загадката се крие в 
обстоятелството, че никой не е посмял да формулира един напълно 
закономерен въпрос: за фонетиката на чий език е била създадена 
Глаголицата и писмеността на кой език са представили светите Братя 
български Просветители през 868 г. в Рим? Твърдя, че такъв въпрос 
не е задаван поради априорно поддържаната славинистична догма. 
Отговорът става елементарен, когато си припомним изложеното дотук. 
Очевидно е, че Светополк с всичката си неграмотност и поради липса 
на обществена потребност  не е могъл да защити началната писмена 
форма на своя език в религиозен вариант, а да воюва за 
съхранението на българската книжнина не е имало защо. Ако можем да 
говорим за погром върху делото на светите Братя, това е всъщност 
унищожаването на плодовете на техния и на Сподвижниците им 
книжовен труд, създаден на български език, както и на първите 
писмена, написани на езика на склавите. Не ще и съмнение, бил е  
погубен  целият обем преведена на български богослужебна 
литература, както и собственото творчество на Просветителите и 
техните Сътрудници. Била е извършена физическа разправа със 
Учениците след смъртта на архиепископ Методий. След този реален 
вандализъм престоят им в Моравия се е обезсмислил. Бих изтъкнал, 
че прищевките на историческата съдба и успешните усилия на гърците  
са изтласкали в паметта на българския народ главната цел в живота 
на Първоучителите - да се християнизират  българите с използване 
на тяхната оригинална азбука и писмен български език. На преден 
план е извадено влиянието, което е оказало културното им дело за 
развитието на писменост и култура на склавите векове след техния 
богат на съзидания и достоен за българските поколения живот.  

Трябва да се заяви ясно и категорично: развръзката, настъпила 
след кончината на архиепископ Методий не е крушение, нито провал, 
нито неуспех на живота от Моравските периоди на светите Братя, 
защото целите на техните пребивавания в Моравия са изложените 
дотук, а не използването на "славянската" Глаголица за създаването 
на "славянски" писмен език и за популяризирането му сред западните 
склави, което е изкуствена постановка на славянофилството и 
панславизма и не почива на никакви сериозни основания. Ако бяха 
реални тези славистични митове и бяха действителни всички 
фигуриращи  във въобразеното им историческо пространство представи 
относно Моравските периоди на светите Братя, окончателните 
резултати от извършеното от тях в Моравия не биха били така 
нищожни. Немислимо е да очакваме определено желани резултати от 
исторически експеримент, в който е заложена постановка, която 
чужда на предполаганата и предизвиква развитие от друг характер. В 
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обсъждания случай не би могло да се очаква, че моравските склави и 
владетелят им ще прегърнат и ще защитават книжовността на 
собствения си език, защото не заради този език са били светите 
български Просветители в Моравия и не за него са работили те дълги 
години. Извършените работи за придаване на писменост на езика на 
моравците са били кратковременни и не е било възможно да им се 
създаде устойчиво възприятие от местни ученици и свещеници. Освен 
това съпротивата срещу този език е била както от Рим, така и от  
немските свещеници. Не на последно място застава недостатъчно 
развитата у склавите по това време потребност от писменост и 
съзнание за държавна и етнокултурна идентичност. Политическото 
образувание на моравските склави не е имало обществено-
икономически и технологически потребности от знания, то не е имало 
потребяващите ги “комплексни и централизирани политически 
институции”(60,с.295). А вероятността склавите да желаят да 
възприемат българския църковен език е еднаква по реализъм с 
готовността им да изучат и използват в църквите си латинския или 
немския език, независимо от доминирането на българите в региона.  

Църковните и културни дейци, за които погромът върху 
изнесената в Моравия Научна школа за българска книжовност  
(Кирило-Методиевия книжовен център) е било житейска драма, са били 
малтретираните и изгонени от областта Съратници на Просветителите 
от български произход Климент, Наум, Сава, Ангеларий, Константин и 
др. За кан Борис тази развръзка вероятно е поставила окончателния 
завършек на драмата на неговите колебания за  религиозната 
институция, в чийто диоцез да остане Българската църква. Но както 
се случва почти винаги в живота, прогонването на Учениците и 
Сподвижниците на архиепископ Методий е дало онзи грандиозен 
тласък, който постави българския дух в челната редица на 
европейските държави. 

Погромът върху работите и Сътрудниците на Братята в Моравия е 
бил възможен, защото те са останали без своя стожер и символ, 
който освен културната си същност, въплъщава сред склавите 
присъствието на владетеля на България. Освен изключителният 
престиж да бъде архиепископ Методий глава на Българската църква, 
той  символизира във великоморавските земи властта на общото с 
кана семейсто и тази важна позиция му определяла специалното 
отношение на папите в съответствие с  уважението, което дължали на 
България. Свети Методий си отива от белия свят, след като една от 
целите на ЗАВЯРАТА - да бъде оглавена Българската епархия от 
единия от Братята - се осъществява макар и по един уродлив начин. 
Следва да остане във вековете споменът, че своевременно и умело 
отправената заплаха да бъде използвана неговата личност в началото 
на 870 г. за оглавяването на Българската църква е принудила 
император Василий и патриарх Фотий на безпрецедентната отстъпка да  
предоставят на Българската църква статут на автокефална 
архиепископия. Което впрочем се прави едновременно и от папа 
Адриан II. По този повод М. Дринов пише: “Борис се отметнъ от 
Римска-та църква и се прилепи пак към Константинополската, която 
побърза да испълни негови-те желанiя, да не би той да има повод да 
се обръща пак към Рим.-Патриарх Игнатiй постави пак на Блъгаре-те 
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архиепископ, който освен гдето е признавал вселенскiи патриарх за 
свой духовен началник, во всичко друго е бил почти самостоятелен 
управител на Блъгарска-та църква по всичкото Блъгарско 
царство”(74,с.27). 

Това само по себе си е грандиозен успех на ЗАВЯРАТА за 
извисяването на България, но когато прибавим и другия не по-малко 
значим резултат - създаването на ОРИГИНАЛНА азбука за фонетиката 
на българския език и усъвършенстването на книжовната норма  на 
същия, се убеждаваме, че потенциалът и реализацията на българите 
от онзи период на тяхната история правят чест на всяка съвременна 
велика страна.  

 
6.0.ОТНОШЕНИЕ НА ВИЗАНТИЯ И СВЕТИЯ ПРЕСТОЛ КЪМ 
ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ 

 
Ще ми се да вмъкна тук като повод за размисъл един много 

любопитен факт: няма налични писмени сведения за връзки на папа 
Формоза(891-896) след 891 г., когато заема престола на предстоятел 
на Апостолическата църква, с неговия голям приятел кан Борис. 
Това, разбира се, не следва да се отминава с мълчание. Не би могло 
да се приеме с уважение аргументът, че Борис е бил извън властта. 
Обясненията са други. Споменът за Формоза е бил табу в аналите на 
Западната църква, така както паметта за  българите Константин 
Философ, наречен Кирил и брат му архиепископ Методий - за 
хрониките на византийците.  

Независимо че беше неколкократно обсъждан фактът за 
пренебрегването на историческите и културни следи на българските 
Просветители от средновековната гръцка историография, ще цитирам 
едно становище на Г.Бакалов:“На този твърде обширен изворов фон 
прави впечатление липсата на официални византийски известия. Може 
би причината се крие в неуспеха на Моравската мисия или, което е 
още по-достоверно, на резултатите от мисията за славяните и в 
частност за българите, които в крайна сметка създават своя 
самостойна култура”(1, с.235). Изказаното ми дава повод да го 
използвам и в малко страничен план: 

1.За неуспех на Моравската мисия за склавите и в частност за 
българите  можем да говорим, ако останем в смисловите рамки на 
твърдението за българите-склави и на мита за организираната от 
Константинопол “Моравска мисия”;  

2. Не е заявено ясно и категорично, че “липсата на официални 
византийски известия” “за двамата братя светители” е пряко 
доказателство за тяхното предателство спрямо Византийската империя 
и нейните интереси, което може да е единствената  причина да бъде 
много старателно изличена историческата памет за тях;  

3.Признанието, че “българите създават своя самостойна 
култура”, не си кореспондира пряко с определението на славистиката 
за българите като чисти славяни или като претопени сред склавите 
Аспарухови българи; Истинският смисъл на формулата следва да се 
подразбира!   



 127 

4. Признанието за самостойна култура на българите предполага 
наличие на 

-писмена норма на езика на българската народност, с особено 
отличаване, когато азбуката за фонетиката на нейния език е и 
оригинална, 

-литературни произведения, създадени от българи на техния  
език и с българската азбука и  

-е доказано наличие на книжовна школа за литературно 
творчесто, което свидетелства за системни и планомерни културни 
прояви;  

Българската културна история не може да отрече, че българите 
са  се ползвали при Симеона от изброените атрибути, което дава 
право на направеното от автора определение. 

5. От направения анализ по т. 4. се прави извод, че 
българската самостойна култура е  свързана с началния християнски 
период  на българската история,  чиито първи жалони са поставени  
от Братята  Просветители. Следовниците им като творци и 
организатори продължават делото на българското духовно величие под 
скиптъра на възстановеното от Симеон Велики държавно достойнство;   

6. В този откъс от време не би могло да се говори за културни 
прояви на Балканите, освен тези на гърците и българите. 

Фактът, че Римската курия преустановява усилията си да 
привлече България след кончината на Методий в своя диоцез, може да 
се обясни простичко с това, че със смъртта на Предстоятелят на 
българската църква, височайшият близък роднина и духовен водач на 
кан Борис е била загубена надеждата за успех в голямата игра на 
двете църкви за България. Впрочем разбирането на създалата се така 
обстановка в отношенията на първосвещеника от Рим и владетелят в 
Плиска подкрепя твърденията за роднинската близост и духовната 
връзка на Методий с кана на българите Борис I. 

Установява се липса на следи в кореспонденцията на папите от 
етнонима “български” на езика на Кирил и Методий. Това се отнася 
до запазените ПРЕПИСИ НА ПИСМАТА НА Адриан II, Йоан VIII и Стефан 
V, както и в работите на Анастасий Библиотекар ОТ ОНЗИ ПЕРИОД. Има 
съвсем основателни съмнения, че отразяването на българския 
книжовен език в латинските източници е било недопустимо и 
проникналите в тях определения “български” са били най-грижовно 
почистени от следващите папи и съответно оригиналите на 
кореспонденцията на предходниците им са били унищожени, а 
правените векове по-късно неизвестно колко точни копия се 
съхраняват в секретния архив на Ватикана. 

Не може да се отрече очевидното взаимно влияние между двете 
религиозни и културни свръхсили като координирано поведение в 
ущърб на българското културно присъствие. 

  
 

7.0.ИСТОРИЧЕСКАТА СЛЕДА НА КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ 

 
                                  ДА ДОПУСНЕМ,ЧЕ БЪЛГАРСКИЯТ                    



 128 

                                  ЕТНОС, КОЙТО Е ДОМИНИРАЛ       
                                  БЪЛГАРИЯ ВСЕСТРАННО, Е      
                                  ТРЯБВАЛО ДА ПРИЕМЕ ЧУЖДА            
                                  НАФОНЕТИКАТА НА БЪЛГАРСКИЯ      
                                  ЕЗИК АЗБУКА KATO СВОЯ,              
                                  ЗНАЧИ ДА ПРИЕМЕМ, ЧЕ   
                                  ДЪРЖАВАТА НИ Е ПРЕТЪРПЯЛА    
                                  ЕДНО ОТ НАЙ-УНИЗИТЕЛНИТЕ СИ     
                                  В МИРНО ВРЕМЕ ПОРАЖЕНИЯ!  
                                  СЪБИТИЕ,  
                                  РАВНО НА ЗАГУБА НА    
                                     СУВЕРЕНИТЕТ! 

 
7.1. ПРЕДСТАВА ЗА ИСТОРИЧЕСКОТО ДЕЛО НА БРАТЯТА КИРИЛ 

И МЕТОДИЙ 
 
Историографията на българския народ не изобилства от трудове, 

посветени на произхода, живота и историческата следа на великите 
български Просветители Константин Философ, наречен Кирил, и брат 
му архиепископ Методий. Това се дължи основно на изградените и 
поддържани вече столетия митове за тяхното славянско произхождение 
и заслуги за създаването на славянската духовна култура. Tук бяха 
изложени аргументи за една друга представа и оценка на българското 
им присъствие в миналото на българите. 

Бяха разгледани и намиращите се в литературните източници 
оскъдни данни за живота на светите Братя. За пълнота на 
изложението ми следва да се възползвам от информацията на 
Л.Грашева за “...вестите в значителен брой по-късни слав. и 
грц.паметници, които определено говорят, макар и твърде лаконично 
и невинаги еднакво, за Константин-Кирил и Методий като за 
непосредствени учители и разпространители на християнството сред 
българите”(16а, с.238). С този текст авторката въвежда читателя в 
атмосферата на дискусионната Брегалнишка мисия, с която се 
обозначава “...предполагаемата мисионерско-просветелска 
дейност...” на Братята “...сред бълг.славяни, протекла в области 
по течението на р. Брегалница...”(16а,с.237). Авторката  прави 
изчерпателен преглед на същестуващите паметници със сведения за 
мисията, в който включва Успение Кирилово, Проложното житие на 
Кирил, Проложното житие на Методий, Солунската легенда, Второто 
житие на Наум Охридски,  “Повесть временных лет”, Моравската 
легенда, Чешката легенда, Дуклянската хроника, житията на св. 
Климет Охридски и ред още славянски писмени сведения за 
Брегалнишката мисия на Константин-Кирил и Методий(16а,с.239). Л. 
Грашева неизбежно преплита понятията славяни, българи и български 
славяни, с което обезценява извода си от  Солунската легенда за  
внушенията, че “...българите са богоизбран народ”(16а,с.238). По-
долу тя  признава, че дейността на светите Братя е създала епоха, 
“...срастнала с историческата съдба на България...”, на чиято 
много стара писмена традиция се дължи “...българският характер на 
Кирило-Методиевия литературен език...”(76, с.128). 
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Колкото и да ми липсва категоричността на ясната обективна 
позиция, долавям в авторовия изказ една несигурност в 
предубеждението за славянската същност на българите. Те са 
богоизбраните сред всички други склави ли? Забелязаният български 
характер на Кирило-Методиевия литературен език трябва да носи нещо 
различно от езика на склавите. Може би това е влиянието на 
изконния български език върху правените в Охридския книжовен 
център под гръцки диктат преводи от български произведения на 
диалекта на македонските склави. Несъмнено лингвистите са 
установили в писмените паметници на езика на склавите белези на 
българското влияние, останали след допълнителното промиване през 
руската редакция в преписите, правени след векове?!   Впрочем в 
Кирило-Методиевия период няма език на племе от склавите, който да 
е отбелязан със съответния етноним по какъвто и да е повод! Защо 
ли “славянобългарите” правят изключение в морето от склави и са 
наричани винаги "българи"? Дали това не се обяснява простичко с 
факта, че те са си само българи!  

Оскъдните сведения за обществените прояви на Братята са 
дадени в съответните раздели на работата ми. Проблемно и по-
дискусионно стоят вижданията ми за културното дело на 
Просветителите и на тях ще отделя внимание по-долу. 

В капиталния си труд “Пушки, вируси и стомана” американският 
интелектуалец Джарет Даймънд разглежда най-характерните черти на 
човешкото развитие в прехода му от диващина към цивилизованост. 
Един макар и незадължителен, но, бих казал, интегрален показател 
на това развитие е писмеността. Според автора: “През XIX век са 
били склонни да тълкуват историята като постъпателно разитие от 
диващина към цивилизованост и за най-характерни черти на този 
период са смятали създаването и развитието на земеделие, 
металургия, технология, централизирана власт и писменост”. 
Концентрирайки се върху писмеността, той продължава: “Да се 
разглежда развитието на писмеността има дълбок смисъл не само 
заради нейната вътрешна стойност, а и заради светлината, която тя 
хвърля върху общия развой на културната история”(65, с.269). От 
тези редове се разбира от какво огромно значение за държавите и 
техните цивилизационни стандарти е международното признание за 
постигнатото в културното им усъвършенстване. Горните обобщения ни 
насочват към едно радикално осъзнаване на ролята, която е изиграло 
величавото българско просвещение през IX и X век у ревнивите 
близки съседи от юг и запад – факлоносци на старата европейска 
култура.  

Не можем да храним съмнения, че потребността от писменост е 
обществено-икономически обусловена и не може да се декретира. В 
този смисъл в “Една представа за сливането на славяни и българи” 
изложих тезата, която си позволявам да напомня и тук: 

“Разглеждам от нов ъгъл хипотетичната потребност от 
книжовност и културно развитие на дребните княжества на западните 
славяни и покорените им от гърци и българи техни съплеменници. За 
да направим интелигентен анализ на горното предположение, следва 
да успеем да определим кои са предпоставките за изявяване на 
потребността на една човешка общност от книжовно общуване. Не е 
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трудно да се дефинира, че общността проявява потребност от 
притежаването на своя книжовност, когато тази общност е достигнала 
нивото да се идентифицира по етнически, религиозен и държавен 
признак, върху които се надстроява самочувствието, произтичащо от 
военно-икономическата мощ на държавата и нуждата от документиране 
на междудържавните и** и икономически отношения. Достигнала този 
етап на развитието си, човешката съвкупност вече търси форми да се 
докаже като различна и по-достойна чрез самобитна културна 
изява”(47, с.34). 

В настоящия раздел от монографията ще бъдат разгледани 
допълнителни основания да се отхвърли по формални причини 
славистичната теза за създаването в средата на IX век на 
Глаголицата като азбука за езика на склавите. Същото се отнася и 
до твърдението на славистите за това, че направените от светите 
Братя още във Византия преводи на християнска книжнина е на същия 
език на склавите. В разсъжденията си ще се опирам на литературни 
източници и исторически сведения.    

Културно-просветното дело на българските Просветители се 
изразява в сътворяването на фонетична азбука, в прецизирането на 
писмена книжовна норма на езика, за когото е предназначена 
азбуката и в изписването на първи текстове на този език 
посредством същата азбука. Интегрален израз на техните заслуги е 
оценката, че извършеното от тях е било необходимо и е спомогнало 
за ускореното покръстване на българите, чрез което е бил направен 
скок в развитието на българската писмена култура.  

Стремленията на участниците в ЗАВЯРАТА са били в общ план 
осъществени, но ако покръстването на българския народ е било 
неизбежен исторически процес, то създаването на оригиналната 
българска азбука – Глаголицата, е връх в световната култура. Този 
връх има основата си в мощните интелектуални дадености и усвоени 
от българския народ познания и от самосъзнанието му на факлоносец. 
Проява на твърдението се вижда без усилия в научния подвиг да се 
пренебрегне практиката на прекопиране или пригаждане на 
съществуващи азбуки. Ако можем да говорим за “идейна дифузия” при 
създаването на Глаголицата, тя се ограничава  единствено от идеята 
за фонетична азбука и подозирано от някои изследователи известно 
графично влияние при оформлението на буквознаците от азбуката 
“брахми”, “основните китайски знаци”(64,с.7)и ползваната от 
българите древна азбука - известните ни  руни (42,с.111,112). 
Фактът, че в Глаголицата липсват диакритични знаци (разните 
допълнителни точки, чертички и запетайки към коя да е от  
буквите), доказва нейната неоспорима оригиналност и пълно покритие 
на фонетичните потребности на езика, за който е създадена. 

Стои много солидно убеждението, че ако не двамата, то 
Константин Философ е човекът, реализирал стратегия за създаване на 
оригинална фонетична, вместо  сричкова или логограмна азбука, при 
което  е уточнил набора от фонеми за ошрифтяване, така както е 
конструирал и буквознаците - графичните  символи на съответните 
буквозвуци. Била е сътворена и строго съблюдавана оригиналност на 
буквите. 
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Редица български интелектуалци не могат да приемат прикритата 
с панславизъм и дори със славянофилство антибългарска  идеология. 
Тези българи не се примиряват с натрапената им “славянизация”, 
която се изразява чрез лозунгите за “славянския” произход на 
Братята, за “славянската” Глаголица и “славянската” писменост, 
създадени за “славяните”. И понеже не могат да видят в 
непрогледния мрак под булото на глобалното славистично затъмнение 
изход за духа си, те отхвърлят цялата заблуда, като уличават 
българските Просветители в антибългарски слугинаж в полза на 
Византия. Това по същество е гръцка диверсия, която цели 
унижението на великите българи. Византийският дух на нашите съседи 
не ще им прости никога и с ентусиазъм предава на други 
заинтересовани сили знамето на мащабните политически интриги. Няма 
и не може да има друго обяснение на тази диверсия от простото 
пренасочване на общественото внимание от факта, че Константин и 
Методий, като са отдавали предано и безрезервно сили и здраве за 
доброто на своето ОТЕЧЕСТВО  БЪЛГАРИЯ, са изневерили на Византия, 
т.е. изневерили са на нейните имперски държавни и църковни 
интереси.  

Никой не оспорва, че основните компоненти на гръцката външна 
политика на Балканите е противоборството с  българите, ако ще и да 
е България уж склавинска държава. Впрочем евентуалната 
ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКОТО ПЛЕМЕ КЪМ СКЛАВИТЕ НЕ БИ БИЛО В 
НИКАКЪВ СЛУЧАЙ МОТИВ НА ВИЗАНТИЙЦИТЕ ДА ПРОТЕЖИРАТ СЪЗДАВАНЕТО НА 
АЗБУКА И ПИСМЕНОСТ  ЗА ТЯХ, А НАПРОТИВ! Това елементарно съждение 
не е продукт само на моите размишления. Стотици учени, които са 
отдали енергията си за славянофилството, не са желали да си го 
изкажат високо и ясно, защото е трябвало да си признаят, че ако 
българите са говорили  по Борисово време езика на склавите, (значи 
са били такива – нали народ и език са според славистите в 
синонимно покритие!), гърците не биха съдействали на Братята за 
създаване на азбука и писмен език на склавите-българи. Такива 
чудеса не се случват в политическия живот на империите! Пък и не 
само на империите! Следователно писаното в Панонските легенди е 
чиста и зле скроена измислица на гърците, подета и раздухвана след 
векове от славянската вече конкуренция на българската държавност и 
културното българско величие от IX и X  век.  

В изложения смисъл  ми се ще  да защитя светлия образ на 
светите Кирил и Методий от упоритата българофобска мълва за 
някакава двулика тяхна същност като “славянски просветители” и 
заедно с това “агенти на ромейския империализъм”(!?). Такова 
двусмислие намира подкрепа и в работите на български филолози. 
Така например Д.Иванова-Мирчева и А.Давидов пишат: “Стимул и 
мотивировка за това (създаването на “старобългарската азбука” и 
преводите на богослужебните книги от гръцки на “старобългарски 
език”-б.м.) е бил техният славянски патриотизъм, верността им към 
православието, тяхната сконност към научното и художествено 
творчество, а така също ЦЕЛИТЕ И СТРЕМЕЖИТЕ НА ВИЗАНТИЙСКАТА 
ВЪНШНА ПОЛИТИКА”(27,с.10). Разбирам цитата в смисъл, че целите и 
стремежите на византийската външна политика са стимул и 
мотивировка за светите български Просветители да поставят началото 
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на писменост на склавите от времето на българското покръстване.  
Не ми е ясно дали не е някаква досадна грешка на авторите да 
свързват недоказан склавински патриотизъм  на светите Братя с 
целите и стремежите на имперската византийска политика. Трудно би 
било да се отрече, че сътворяването на една оригинална и негръцка 
азбука за склавите, а то значи и за българите(каквито уж склави 
били те), може да е само взаимоизключващо се с византийските 
интереси! Вероятно авторите допускат, че Византия е могла да си 
позволи да пренебрегне интересите на своята водеща и уникална 
европейска култура (които са политически интереси), и да разреши и 
да подкрепи самостойно културно развитие на склавите, които са в 
подчинение на самата Византия, на Немската империя, на варягите и 
на българите. Подпомагането на културното присъствие на склавите 
би било смислено единствено ако бъде насочено да потисне  
агресивния и мощен интелектуален дух на българското племе, стига 
да не го въоръжи с култура.  Една подобна операция крие разбира се 
огромни рискове!  Така Д. Иванова-Мирчева и А.Давидов косвено 
потвърждават гръцката външнополитическа идея за “славянизацията” 
на Балканите (аз разбирам “склавинизиране” на българите, защото, 
както се каза, на Балканите няма друго население, обект за 
“славянизиране” освен българите). Това в същност е фундаменталната 
философска и политическа доктрина на източните ромеи, за  
отклоняване или притъпяване на българската опасност за Византия. В 
този смисъл В.Гюзелев цитира П.Лемерл (1960 г.): “Това 
славянизиране на Балканския полуостров, което Византия никога не е 
отричала, нито отхвърляла, но е направлявала и използвала, е 
станало причина в края на краищата за една от най-удивителните 
победи на византийския елинизъм” (37,с.354). За “славянизация” на 
Балканите не пише  единствено Лемерл. 

В заключение по темата за преданността на Братята към 
склавите и заедно с това към интересите на византийската външна 
политика трябва да се признае, че вариантите да се разбере 
проблема са два: 1.Българите са станали склави и създаването на 
писменост за склавите от византийците е недопустимо по силата на 
имперската философия, а да се склавянизират склавите е 
безсмислено; и 2. Българите не са станали склави и работите на 
Братята са били насочени от императора към създаването на 
писменост на склавите за  склавянизиране на българите чрез религия 
и култура. Една отчетлива противобългарска дейност.  

Така изказано тълкуванието звучи просто и разбираемо, но ако 
предпоставката за втория вариант е налице, то с цялата изложена до 
тук аргументация беше доказано, че светите български Просветители 
не са работили за писменост на склавите, а за културната 
самостойност на българите. Остава категоричното заключение, че да 
са отдали Кирил и Методий сили и здраве на писмеността на 
склавите, за да направят българите духовно зависими, значи те са 
работили да противопоставят склавите и ромеите, от една страна, на 
българите, от друга. И отново стигаме до абсурда византийците да 
въоръжават с култура най-върлия си враг!  

 
7.2.КНИЖОВНОТО ДЕЛО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ 
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Може би би било справедливо да се каже, че представата за 

културно-просветителското дело на светите Братя от фактологическо 
естество у различните анализатори не предизвиква противоречия. 
Опиращ се на ЖК и ЖМ, разказът за сътворяването на Глаголицата и 
прилагането и** в изписване на текстове е банално известен.  

За да се изяснят отношенията на Кирилометодиевото дело със 
славистиката е неизбежно да се направи  малка историческа 
ретроспекция. Обръщам се към един от учебниците по история за IX 
клас на общообразователните училища. Авторите определят 
“славянофилството” като самобитна форма на руския държавен 
национализъм в защита на “...превъзходството на руските институции 
и православието” “...срещу  индивидуализма и рационализма на 
западното християнство”. От своя страна интелигенцията от 
славянските страни  в състава на Австро-Унгария генерира 
“панславизма” като идеология на националистическите движения в 
тези страни(12, с.100). Не е трудно да се разбере, че защитната 
функция на посочените идейни течения еволюира в агресивния 
национализъм на Руската империя. Осъзнати или не от българските 
историци, литератори и лингвисти, споменатите политически 
идеологии проникват в българската наука и мимикрирайки, се 
настаняват  трайно в определени зони на славистиката, за да 
утвърждават в ущърб на българското начало представа за някаква 
придобита от нацията ни славянизация(8,с.894). Ключова догма, 
посредством която славистиката е завладяла командни позиции в 
познанието за българите, е абсурдът, че  българският етнически 
елемент в Дунавска България се е загубил в рамките на нищожния от 
биологическо, социално и историческо гледище период между 680 и 
850 г. Славистите, български и чужди, налагат доктрината за 
стопроцентово загубените в този отрязък от време българска 
идентичност и език. По времето на кан Борис етнонимът “българи” 
бил добил удобния за идеологията на панславизма  смисъл на 
"български граждани от чист славянски произход". Очевидно 
“славянският” произход на българите е предпочитан от имперските 
сили, които преследват своите стратегически интереси на Балканите. 
Историческата заблуда, съдържаща се в убеждението, че българите са 
потънали в славянското море и са се загубили напълно заедно с 
езика си, се дължи на съзнателно поддържаните грешни представи, че 
българите са с тюркски произход. Когато тази абсурдна измислица 
загуби подкрепата на българските панслависти, нещата ще си дойдат 
по местата и българското достойнство ще получи  признание. Така се 
извежда следствието, че българската славистика обслужва и 
византийската външнополитическа стратегия за “славянизацията на 
Балканите”. 

Читателят разбира, че моето внимание е съсредоточено върху 
посочените две догми на българската славистика: тюркската теза за 
произхода на българските племена и производната от нея  догма за 
"потъването на българите и езика им в славянското море". Това, че 
аз ги отричам убедено и прилагам достъпните ми за това 
доказателства не ме прави противник на славяносфилството, на 
славянските държави и на тяхната интелигенция.  
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С риск да повторя обсъждани вече исторически постановки на 
славистите, ще конспектирам някои от тях и ще им противопоставя 
моите представи, които стоят в основата на настоящата работа. 

-българите на Аспарух били тюркско племе, езикови следи от 
което не са останали в езика на Симеон. Не могат обаче да се 
пренебрегнат натрупаните от редица съвременни историци 
доказателства в полза на ирано-памирския произход на племената, 
създали вече в Европа Старата Велика България под скиптъра на кан 
Кубрат. Не е трудно да се проследи генезиса и развитието на 
славистичната идея за формирането на българската народност до края 
на IX в. Европейската историческа наука установила въз основа на 
съществуващите за времето доказателства тезата за тюркския 
произход на българите. Българските историци възприемат тази теза 
като догма и започват да търсят в съхранените писмени паметници на 
черковнославянски език думи с тюркски корен. И естествено не 
намират. Следва абсурдния извод: Щом няма съхранени лингвистични 
тюркски следи, значи проблемните българи – тюрки са били толкова 
малко и толкова никакви, че са се загубили в огромното славянско 
море заедно с езика си. Този процес е бил наречен сливане или 
претопяване. (Това ми дава основание да повторя възклицанието си и 
тук: излиза, че щом в религиозния славянски език от средните 
векове не са установени следи от езика на инките, значи инките 
заедно с езика си са се претопили до края на IX в. в славянския 
асимилаторки казан!) Така инките в границите на Дунавска България 
стават славяни?!  

Отказът на съвременните български историци от старата 
протюркска концепция за българския произход би срутил кулата на 
упорито изгражданите представи за изчезването на българите в 
славянското море. С трагичните разбира се последствия за техните 
трудове от миналото.  

-Глаголицата е създадена от светите Братя във Византия не по 
указание на императора Михаил III, според славистите, а по силата 
на ЗАВЯРАТА между братовчедите; 

-Глаголицата съответства не на фонетиката на езика на 
склавите от Балканския полуостров, защото е създадена от 
българските Просветители за фонетиката на езика на българите на 
Борис I, които не са загубили както генетичната си природа, така и 
своя индо-ирански език. В раздела “Моравски период на архиепископ 
Методий” беше обоснована хипотезата, че през 878-879 г. 
Глаголицата е била вероятно използвана от архиепископ Методий и 
Сътрудниците му за езика на моравските склави и са били направени 
от тях първите преводи от български или гръцки християнски 
текстове на този език. Очевидно е била сътворена при това и  
граматичната норма на езика на склавите; 

-Тук се защитава тезата, че заслугите на българските 
просветители за просвещението на склавите са косвени. Директно 
Просветителите са създали необходимите и достатъчни предпоставки 
за развитието на българската писменост и за културното 
усъвършенстване на българите, което след век и половина - два е 
намерило отражение в потребността от писменост у източните склави. 
В настоящата работа се лансира версията, че първите склави, които 
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са се възползвали от създадената от архиепископ Методий и неговите 
Ученици писмена форма на моравския език, са хърватите и чехите. 
Което дава известно основание да се нарекат авторите славянски 
светители;  

-приетите априорно дати, свързани със сътворяването на 
азбуката и преводите от Братята, не позволяват да се отчете 
катастрофалната за тезата на кирилометодиавистите липса на 
граматична норма на език на склавите. Не е възможно да се направят 
преводи от гръцки на езика на склавите в приетите от 
традиционалистите периоди на житията. Да се включи създаването на 
книжовната норма на този език  в технологичната последователност 
от взаимосвързани книжовни дейнсти значи да се изведе драматично 
периода от инициирането на идеята за азбука до създаването на 
някои преводи от посоченото в литературните източници време за 
това. А. Минчева вижда процеса така: “Поради специфичните условия 
на възникването на старобългарската книжнина при нея създаването 
на графична система за писмен запис (славянска азбука) и появата 
на корпуса на старобългарските писмени текстове се извършва почти 
едновременно и без предходна литературна традиция”. И: “Така въз 
основа на характера на старобългарската преводна литература и 
съответната, възприета от старобългарските книжовници система на 
литературно творчество на византийските автори започват да се 
формират най-важните структури и функционални черти на 
старобългарския книжовен език”(68, с.174).От тези цитати се 
разбира, че граматичната норма на безписмения до времето на 
старобългарските книжовници елементарен език на склавите била 
формирана ad hoc и почти едновременно със сътворяването на 
“славянската азбука”, но не се дава обосновка за възможността да е 
реализуемо подобно твърдение. Не се посочва от авторката период от 
време, технологично необходим за осъществяването на посочените два 
процеса. 

В настоящата монография се твърди, че създаването на преводи 
на християнска книжнина от гръцки на български не е било 
компрометирано или особено забавено от липса на съвременна за 
времето си граматична или книжовна норма на Кирило-Методиевия 
език, тъй като на него е било писано и преди както с руни, така и 
с гръцки букви. Независимо от това в раздела “Мистериозната дата 
на Глаголицата” се обосновава значително технологично време за 
тези работи; 

-признава се липсата на активност при преводаческата работа 
във В.Моравия до 882 г.,  защото не са установени данни и не са 
намерени преводи на езика на склавите. Славистиката не третира 
преводите на български език. Да не са намерени образци на 
български литературни трудове, се дължи на нетърпимостта на 
немските свещеници и гръцките мисионери към българската книжовност 
и успешните им усилия всичко да бъде унищожено.  Още по-малко е 
възможно да са се запазили пряко съобщаващи за българска писменост 
текстове в житията на двамата Просветители. Тук се отдава 
дължимото на усилията  на учените от центъра за българска 
книжовност да работят за обогатяване на преводите от църковния чин 
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на новия християнски български език, чиято литургична пълнота е 
предстояло да представят пред Римската курия след 866 г.; 

-липсата на данни за активна просветителска дейност на 
Братята в Моравия се запълва от славистиката с предположения за 
създадени училища (което по-късно било повторено от св. Климент 
Охридски в Охрид) и обучението на многобройни последователи. 
Горното се опровергава елементарно с предположението, че ако за 
времето на пребиваването си в Моравия Методий и Съратниците му 
бяха обучили, дори и без възпроизводство, по един клас ученици, 
към 885 г. там щеше да има една мощна за времето си просветена 
гилдия, с нейното влияние и следи;   

-според славистите кирилицата е била създадена още по времето 
на Симеон с особения мотив, че Глаголицата е технологически 
неподходяща за книжовността на “българославяните”, а според 
разработката ми, тя е била натрапена на попадналите под 
византийска власт българи  в резултат от нетърпимостта на гърците 
към провокационната за тях Глаголица. Няма и не може да има дори и 
предположение, че националистът и гръкофоб, канът или царят на 
българите Симеон  би допуснал да се замени оригиналната българска 
азбука - Глаголицата с пригодената за фонетиката на българския 
език гръцка азбука, наречена след векове кирилица.  

-славистиката датира събития, като например сътворяването на 
“славянски книжовни паметници” твърде самоуверено и в неприкрит 
интерес на своите идеи. Такъв е примера с посочения в КМЕ 
Ватикански палимпсест: “...старобълг.кирилски ръкопис от началото 
на X век”, а за много по-късния и много по-лесно подлежащия на 
датиране гръцки текст се пише: “Старобълг.текст се намира под по-
късен грц.текст от XII-XIII век”(49,с.634). Дали е възможно, дори 
и в хипотетичен смисъл, да се посочи толкова къс времеви диапазон 
(“началото на века”, т.е. ок.20 годишен период) за написването на 
текст с хилядагодишна давност?! Още повече след като не е известен 
авторът му, както и  територията и книжовната школа, където е бил 
създаден! Изненада носи и обстоятелството, че за по-късния и по-
добре четим вторичен гръцки текст е определен почти същия времеви 
диапазон на създаване! 

Не бих могъл да заявя претенция за оригиналност като твърдя, 
че създаването на Глаголицата, като дело на Братята е било 
поръчано от Борис I, защото тази версия се предлага на научната 
общественост от редица автори и в т.ч. Маргаритов и А. Хофер, 
цитирани от Г.Симеонова: “...създаването на азбуката би могло да 
се извърши вероятно по почин или подтик от Борис I или от сестра 
му като превантивна мярка против опозицията в собствената му 
страна”(41, стр.54). В “Сливането на славяни и българи” цитирах 
Б.Димитров, който е също така убеден, че  инициатор за създаването 
на Глаголицата е бил кана на България Борис I. Б.Димитров пише: 
“Като се има предвид, че точно цар Борис I подтиква Кирил и 
Методий да създадат още в 855 г. славянската писменост и да 
преведат богослужебните книги на славянски език с оглед на 
намерението си да обяви християнството за държавна религия, ясно 
е, че славянският език е бил говорен в преобладаващата част от 
поданиците на България”(3, стр.53). Не се възхищавам на 
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логическата постройка на цитата, но за мене е важно мнението-
пробив в славистката теория от Б.Димитров, с което може би се дава 
тон от съответните политически среди  за склонност да се допуснат 
различни от традиционалистките исторически възстановки. С което 
може би историческата мисъл ще възприеме логичната теза, че 
изобретяването на Глаголицата е станало по поръчка на българския 
двор при осъществяването на ЗАВЯРАТА за културната самостойност и 
държавната независимост на България. Странното е, че и двете тези 
се обосновават с мотивите за бъдещето християнизиране на България. 
Трудно може да бъде разбрано, как един етнически българин - 
владетел на България, би предпочел да бъде създадена писменост за 
езика на съставен етнос на държавата му, със значимостта на 
склавите, вместо за езика на господстващата българска народност. 
Бих искал да приключа коментара по повод убеждението си, че 
Глаголицата е била поръчана от българския владетел с изненадата, 
че същият Борис не е оползотворил резултатите от склавинското 
Кирило-Методиево дело. Не се ли вижда това противоречие?! 

Важно е да се знае, че в разглеждания исторически период не 
съществува държава на склави, която да е подобна на държавата на 
кан Борис. Както не съществува държава на склави, която да се е 
стремяла към държавно устройство. Как тогава да се обясни, че една 
склавинска държава е направила историческия си пробив в 
“славянското море на Балканите” и е изпреварила всестранно всички 
други дъжави на склави с най-малко 150-200 години?! Дали е това 
наистина държава на склави?! Дали всепризнатите успехи на България 
не са разултат  на интелектуалния дух на българите, който не само 
не е изчезнал с езика си на дъното на “славянското море”, а е 
показал на света силата и дълбочината на българския гений?! 

От разгледаните вече трудове се разбира, че Г. Симеонова е 
убедена в целите на Братята да създадат азбука  “на езика на 
българските славяни, тъй като тя отразява лексикалните и фонетични 
особености на старобългарския език”(7, стр. 31), а Маргаритов и 
А.Хофер са на мнение, че “Константин-Кирил изнамерил 
българославянската(?!) азбука по собствено решение, без поръчение 
и без да му е възложено от византийската светска или църковна 
власт”. Тези автори приемат, че “...тя била създадена единствено 
за старобългарския език, т.е. за старобългарите” (41,с.30). 

Поради голямата бъркотия в смисловите обеми на ползваните за 
българския език термини, се налага да се посочат указатели за 
разбирането на реалното съдържание, което влагат авторите в 
понятието “старобългарски език”, респ. “старобългари”.Славистиката 
нарича българския език старобългарски, български и  славянски. 
Очевидно  всичките те са синоними!? 

Маргаритов и А.Хофер завършват обясненията на своите 
представи за езика на светите Братя с убеденост, че Константин – 
Кирил “нямал интерес да пригоди азбуката си към моравския език”. И 
по-долу: “Азбуката му останала непроменена, т.е. неподходяща за 
езика на моравците”. И както беше посочено вече, тя е била 
“създадена единствено за старобългарския език...”(41,с.30). Мисля, 
че противоречията са крещящи! Книгата на посочените автори не 
излиза от славистичната постановка за създаването на 



 138 

“черковнославянски македонски” или “славянобългарски” от Братята 
език. Илюстрираната постановка е странна дотолкова, доколкото те 
оспорват близостта на славянските езици в онзи период от езиковото 
развитие на славянските говори в Централна и Югоизточна Европа. 
Близост, която е основополагаща за славистиката. По този повод КМЕ 
пише: “...поради близост на тогавашните слав. езици той е бил 
разбиран в Моравия и Панония, а по-късно в Сърбия и Русия” (16, 
стр. 411). Според Маргаритов и А.Хофер моравците не са разбирали 
написаното от Братята в занесената в Моравия християнска 
религиозна книжнина. Очевидно така поднесеното твърдение на 
авторите би следвало да се опира на някакви уважителни основания. 
Ако ги натоваря с доверието си, ще направя елеменарната логическа 
конструкция: След като моравците не са разбирали “блестящето” 
слово  на Константина и Методия, във времето на изначалния всеобщ 
славянски език, можем да заключим, че кирилометодиевстката 
книжнина не е била написана на диалект на някое от племената на 
склавите. “Новата азбука, продължават авторите, не само не била 
необходима за изпълнение на мисионерската задача, но нейното 
въвеждане и разпространение създавали допълнително и напълно 
излишно затруднение. Моравските книжовници вече употребявали 
латинското писмо. Константин – Кирил нямал никакъв повод да 
изнамери за тях нова писменост. Напротив, би било странно 
начинание да изнамериш нова азбука, която никой не е изисквал, на 
език, който той не е владеел, за страна, която не е познавал и за 
народ, който не се нуждаел от писменост, понеже вече притежавал 
изпитана такава отдавна, при това толкова добра, че се ползва до 
ден днешен” (41, стр. 30). 

Много интересен текст от КМЕ коментира “склонността” на 
Византия да разреши черковнославянския език за религиозни служби 
чрез взаимноизключващи се основания: “...(Византия) съвсем не е 
благосклонна към центробежни стремежи в областта на културата. 
Византия държи на официалната културна традиция, на единството на 
книжовния и богослужебния език. Само важни политически 
обстоятелства са могли да я накарат да позволи създаването на 
славянската писменост - и то за нуждите на западните славяни” 
(16б,с.394). 

Горното признание на авторите от КМЕ не може да остане 
незабелязано. Правя простите от цитата изводи:  

1.Византия съвсем не е била благосклонна към центробежни 
стремежи в областта на културата, което не само не озадачава 
никого, но е в пълно съответствие с нейната имперската политика; 
както и на всяка империя. Да се приеме неизменността на такава 
политическа доктрина, значи да се изключи всяка възможност да е 
било инициирано, или в цитата - “позволено”, от императора, 
създаването на азбука за склавите, още повече когато то би 
облагодетелствало традиционния византийски враг - “славянската 
държава” на “българославяните”. Била ли е възможна подобна 
имперска политика?!  

2.Нашите съвременни слависти признават, че Византийската 
църква е държала на триезичието. Известно е, че признаването на 
автокефалността на Българската църква през 870 г. не е станало с 
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отстъпление на византийските власти от догмата. Тогава в името на 
каква логика ще бъде позволено създаването на писменост на 
склавите (въз основа на оригинална азбука) и религиозен писмен 
склавински език, което е не по-малко опасно от нарушаването на 
догмата?!  

3.Византия била ПОЗВОЛИЛА, а не РАЗПОРЕДИЛА създаването на 
склавинската писменост. Впрочем дали съзиданието на азбуката е 
равностойно на създаването на писменост? КМЕ се отклонява от 
прекия текст на ЖК и внушава, че новата азбука е инициатива на 
Константин Философ, благосклонно позволена от императора(едва ли 
не да не му се строши хатъра). Тълкуванието е идеалистично за 
императора на Източната римска империя, но то цели да направи 
приемливо внушението за религиозното и патриотично рвение на 
Философа-склав в полза на склавите. Не би могло да се допусне и за 
миг, че императорът е повелил или разрешил да се създаде азбука за 
съставно в империята си  население от склави, защото не може да 
има вътрешна политика, която да не задължава подчинените етноси да 
се ползват от азбуката на официалния в държавата език! Та нали 
моравските склави(които и да са те) са съплеменници на солунските 
и другите южни  и западни склави, които са поданици  на Византия!   

Възможно ли е било да е поръчана и направена Кирило-
Методиевата азбука за фонетиката на диалектите на склавите? Да 
приемем, колкото и да е то невероятно, че императорът е дал 
благословия за подобно “центробежно деяние”. И каква би могла да 
бъде тази азбука? Дали би била тя азбука като Глаголицата, която 
не се родее с гръцката по никакъв начин?! Допускането е абсурдно 
нали? Ако Кирило-Методиевата азбука беше правена за езика на 
склавите по гръцка поръчка, тя би могла да бъде само нещо подобно 
на кирилицата!  Защото пригаждането на една утвърдена азбука за 
фонетичната специфика на определен език е символ на духовната 
зависимост на приемащите. В съзвучие с това е възвръщането на 
Ммонголия и на редица държави от бившия Съветски Съюз и в т.ч. 
Азербейджан, Армения и Грузия към някогашните си досъветски азбуки 
в израз на възстановената си независимост. Въпреки значителните 
разходи на държавни средства и обществена енергия за една такава 
мащабна промяна, която засяга цялото население и обществения 
живот. 

Прави впечатление, че житията на светите Братя са твърде 
оскъдни на данни за културното дело на първите български 
писмовници. Не може да има обяснение извън липсата на достатъчна 
аналитичност на авторите или съзнателното заличаване във времето 
на направените от тях съобщения в този смисъл. Изводът се 
предоставя на читателя! 

Тук е мястото да направя опит да равнопоставя две събития с 
приблизително равна обществена тежест. Става дума за това, че 
християнизирането на българите и създаването на кирилометодиевата 
книжнина се извършват по едно и също време. Знае се вече, че 
въпреки наложените ужасни условия на договора за Дълбокия мир, 
империята не е съгласна да признае статут на независима 
Архиепископия на Българската църква до 870 г. Решение, което носи 
риска да бъде изолирана тя при решаването на българския църковен 
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проблем поради намиращите се след 866 г. в България латински 
клирици, които организират там църковния живот. Налага се 
категоричния извод, че империята не е била склонна да даде 
възможност за самостоятелно духовно развитие на Българската 
църква. 

От друга страна, славистиката доказва с всички сили, че  
същата имперска власт и по същото време била позволила на склавите 
(а сред тях според тази наука са и българите, нали?) да имат своя 
оригинална и специфична азбука, която като такава лежи в темелите 
на културната независимост на всеки народ. Ха, значи империята 
неистово се стреми да въоръжи вековния си враг България с  
оригинална “славянска”  азбука и  писменост на нейния “славянски” 
език! 

Налага се въпрос от елементарна сложност: Има ли логическо 
оправдание византийскаия подход при резрешаването на азбуката за 
склавите с огромния риск от загуба на духовната им зависимост от 
гърците, на фона на описания дългогодишен отказ да се разреши 
автокефалност на българската църква? Още повече, че признаването 
на независимостта  и** я поставя автоматично под мечтаната 
юрисдикция на Константинополската църква. Има само един възможен 
отговор на енигмата: Отказът на българската църковна независимост 
от Византия напълно изключва възможността да е  разрешила тя 
създаването на самобитна писменост за склавите, сред които уж били 
българите! Империята не е инициирала и разпоредила сътворяването 
на Глаголицата! ИМПЕРИЯТА БИ МОГЛА ЕДИНСТВЕНО ДА ПРОТИВОДЕЙСТВА НА 
ПОДОБНИ НАМЕРЕНИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЯ! 

4. Може би нашите слависти не са си давали сметка за реалната 
обстановка в Моравия, когато изказват мнение, че поради “важни 
политически обстоятелства” Византия е имала интереси да се създаде 
славянска писменост за нуждите на “западните славяни”. Те обаче не 
се и опитват да формулират предположенията си за естеството на  
византийските интереси, а само ги допускат като “...важни 
политически обстоятелства...”. Поставям  риторичния въпрос: Какви 
биха могли да бъдат съображенията на Византия, за да позволи 
“създаването на писменост за западните славяни” и къде е тук 
връзката с християнизирането на България?  И си отговарям в духа 
на традиционалистичната философия: Като протежира една 
прославянска културна работа на Братята в Моравия, императорът 
очаква благодарността на кана на “славянска” България, с надеждата 
да присъедини Борис своята държава към църковния диоцез на 
Константинополската патриаршия. И това се очаква вероятно въз 
основа на подсказаното обещание да се предостави на българите  
“славянобългарска” писменост и им се разреши да ползват 
“славянобългарски” литургически език. Кога? А защо не веднага през 
863 г.? 

На думи е лесно! А възможно ли е било българите да са 
повярвали на подобна щедрост? Не е вероятно в двора на Борис да не 
се е знаела древната мъдрост за риска да се приемат гръцки 
подаръци. Върхът на доказателствата за абсурда да е склавинската 
азбука и литургически език, създаден за западните склави по 
указание на Михаил III, е в “нахлуването по суша и вода” на 
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гръцката армия в България в края на ноември или началото на 
декември 863 г. За тези неща всъщност се говори** по-горе.   

Няма съмнение, че не биха се намерили доказателствени данни 
за акт, по силата на който властите в Константинопол са разрешили, 
или още повече, съдействали за така дълго обсъждания абсурд. Това 
би бил абсолютно безпрецедентен случай в поведението на държавно 
управление, което векове осъществява имперска политика. С риск да 
бъда отегчителен ще изкажа универсалното правило: Писмеността дава 
възможност за предаване и натрупване на знания, които са сила и 
власт. Не може да съществува държавна машина, която да е готова да 
дели властта си с когото и да е. Дж.Даймънд подсилва 
впечатлението: “По думите на Клод Леви-Строс основната функция на 
всяка древна писменост се е състояла в това – “да улеснява 
поробването на други човешки същества”(60, с.294).   

В крайна сметка се убеждаваме, че не е мотивирано твърдението 
за разпореждане на Михаил да се положат основите на склавинската 
писменост и като изключим самоинициативата на братята в тази 
насока, не остава друго освен да приемем, че Глаголицата е азбука 
за фонетиката на българския език на кановете. Достиженията на 
българските Просветители, резултат от осъществените от тях работи 
по силата на ЗАВЯРАТА  не са могли да бъдат приложени между 863 
г.и  893 г. в България, поради непозволяващи това враждебни за 
българския национален суверенитет и достойнство договорни 
отношения с Византия. 

В мои публикации в началото на новия век бях писал, че да се 
приеме славянско-просветителния мотив на братята при създаването 
на ГЛАГОЛИЦАТА не е невъзможно, това е абсурдно! Не е логично 
умен човек да  се заеме в пълна самота с  работа, чиято реализация 
би предизвикала скандал с неминуемо фатални последици. Не е само 
Л.Каравелов, който оценява една подобна амбиция като смъртоносна. 
Нещо повече, да са работи за славянската кауза в онези години, 
значи да работиш за никого. Това се доказва от резултатитe от 
моравския период на солунските братя. А да не работиш за някого и 
с някого, значи да си сам. И не можеш да очакваш, че този никой ще 
те чуе, оцени и прегърне! Допускам, че Константин е вярвал само в 
религиозни чудеса! Много пъти се посочва, че родът Константинов е 
род на горди, богати, възпитани, достойни  люде. Тези велможи са 
познавали вероятно простолюдието - предимно от склави и много 
добре са могли да  преценят риска от подобна авантюра, ако е могла 
да хрумне  на някого. Не ми е известен случай в световната 
история, при който високопоставен и с изключителни достойнства 
човек да е бил готов да отдаде всички сили и способности през 
целия си живот в името на  велика кауза, но с нищожна  вероятност 
за реализация, без гарантирана и достатъчна подкрепа. А от друга 
страна, при неизбежна санкция от страна на всесилните засегнати.  
Неоспоримо е, че Константин, като "същи българин" и в съответствие 
с личната си и семейна мотивация е създал Глаголицата за да 
задоволи потребностите на българската държава и народ, и подтикван 
от неугасимата си амбиция да възстанови прадядовската си чест, 
като  направи нещо ЗНАЧИМО за истинската си Родина. Имал е цел, 
имал е адресат, имал е държавна подкрепа от велика за времето си 
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сила. В този смисъл и Съсълов: "..мъчно е да се приеме, че 
синовете на висш византийски  служител  в Солун, сами те служители 
на Византия, ще се заемат със съставянето на азбука  за някое 
неопределено тогава още славянско племе. Защото дори само мисълта 
за такова начинание у държавни византийски служители би била 
оценена тогава като измяна. Несъмнено не потребностите на 
византийските цели да се асимилират славянските маси чрез 
християнизация,  имат стойност, защото отдавна, от векове,  
славянски населения са бивали християнизирани с цел да бъдат 
поглъщани и че славянската азбука и книжнина биха били най-голяма 
пречка за тази единствена цел. Глуповатият четец няма да забележи 
противоречието". 

И по-долу:"Азбуката е била отхвърлена от славяни, защото им е 
била чужда, както съвсем чужди са останали множество от нейните 
букви и на ония племена, които все пак са я приели. ТОВА ЛИЧИ ОТ 
ПРОЧИСТВАНИЯТА, КОИТО СА ПРАВИЛИ, ИЗХВЪРЛЯЩИ ОТ АЗБУКАТА БУКВИ, 
ОЗНАЧАВАЩИ ЧУЖДИ ИМ ЗНАЦИ, НО ПРИСЪЩИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК"(64,с.5). 

Има един текст от ЖК, който е останал като че ли незабелязан 
от славистите, но който е много убедителен. “Като (Константин – 
б.м.) пристигна в Моравия, Ростислав го прие с големи почести и 
като събра ученици, даде му ги да ги учи. В кратко време той 
преведе целия църковен чин и ги научи на утренната, часовете, 
вечернята, повечерието и литургията” (36,с.58). Трудно е да се 
повярва, че църковните служби са били написани на“славянския” език 
на учениците, защото в цитата и в следващите текстове няма 
направен никакъв намек за етнолингвистичната принадлежност или 
близост на този език с говоримия в Моравия. Не следва да оценяваме 
автора на ЖК като слаб или неграмотен творец. Това ми дава 
основание да съм убеден, че ако цитатът се отнасяше до азбука за 
фонетиката на езика на склавите и книжнината е била преведена на 
този език, най-подходящ би бил израз като следния: “В кратко време 
той преведе целия църковен чин и ги научи на славянските букви, за 
да могат да четат утренната, часовете, вечернята, повечерието и 
литургията”(маркираноното е прибавката ми към цитата). С това 
доказвам, че текстът от ЖК дава основание да разбираме, че 
службите от църковния чин са били наизустявани от учениците-
склави. Защото не са били написани на езика на  моравските склави! 
И понеже не е смислено да предполагаме, че преводите от гръцки са 
могли да бъдат на латински, остава единствено да се съгласим, че 
езикът на преводите е бил българският език на Аспарух.  

Бих искал да напомня един  много характерен епизод, описан в 
ЖК. Става дума за Венецианския диспут на Братята с “...епископи, 
попове и черноризци”- триезичници, които казвали: “Кажи ни, 
човече, как ти измисляш сега книги за славяните и ги учиш 
(36,с.59)?” Не изисква никакви усилия да се разбере, че Братята са 
“измислили” според оценката на триезичниците, не сакрален език, 
присъщ на племето НА склавите от Моравия, а език създаден ЗА тях. 
И ги учат не на буквите, а на книгите написани на същия език!  
Защото независимо от твърде свободните преводи на славистите, тук 
те не биха могли да поставят в синонимна връзка думите “книги” и 
“букви”, въпреки практиката им с “букви” и “писмена”.  В посочения 
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епизод няма никакъв намек за етнолингвистичната същност на 
кирилометодиевския език, което не изключва възможността да е 
именно българският  език на Аспарух предмет на повествованието в 
ЖК. Но посочването, че това е език ЗА склавите е дало може би след 
векове повод на бъдещите преводачи и преписвачи от манастирите на 
Русия, съзнателно или поради заблуда, да нарекат сътворената от 
Братята азбука и написаната от тях и Учениците им християнска и 
светска книжнина “славянска”.  

Другата несъобразност в обсъжданите материали е смесването на 
азбука и език, което, искам да вярвам, е направено от неграмотните 
фалшификатори на житията, а не от авторите. Имам предвид извадка 
от писмото на император Михаил до Растица: “...като откри сега, в 
наше време, букви за вашия език -...та и вие да се причислите към 
великите народи, които славят бога на свой език”(36,с.57). Мисля 
си, че славенето на Бога на свой език не се продуславя от 
ползването на азбука за този език. Молитвите могат да се 
произнасят на всеки език, макар и  безписмовен, а се четат  когато 
са написани с каквато и да е азбука. Уви подобно смесване се  
прави и днес.  

 
7.3. ОЩЕ ПОЛЕМИКА С ВЪОБРАЗЕНИ ОПОНЕНТИ 

 
Въз основа на направеното в началото на настоящата глава 

определение за обществените условия, които  правят една  писменост 
потребна за дадена човешка общност, можем без колебание да заявим, 
че западните, южните и източните склави не са отговоряли по 
Константиново време на формулираните условия и не са афиширали 
книжовна потребност. Такова становище отнема  основанието  да 
очакваме, че който и да било и в т.ч. солунските братя със своя 
усет са могли да възприемат сигналите на "бедстващите културно 
словени” и са им отговорили с отзивчивост.  

Представените по-горе цитати от трудове на Маргаритов и 
А.Хофер, Б.Димитров и Г.Симеонова, ако не  опровергават, поне 
поставят под съмнение писмените съобщения от ЖК и ЖМ за 
създаването на Глаголицата по указание на Михаил III за езика на 
склавите. Трябва да се признае, че и тези автори, както 
славистите, не предлагат алтернативни представи. В “ЗАВЯРАТА”, се 
излага тезата, че Братята са имали мотивите, възможностите и 
условията  да  реализират  своето дело и цели. А поведението им 
извън Византия и отношението на имперските и духовните  власти към 
тях и тяхната памет е в убедителна логична подкрепа на тази теза. 

В многобройните трудове на славистите се търсят с учудваща 
настойчивост аргументи за доказване на истинността на текстовете 
на ЖК и ЖМ. Страхът да се оспорят отделни свидетелства от  тях 
води до пренебрегването на неимоверни противоречия както помежду 
им, така  и с логиката на човешкото и управленско поведение в 
онези години. Така например във внушените от легендите срокове на 
създаването на азбуката и преводите не се отчита катастрофалната 
за тезата на кирилометодиевистите липса на граматична норма на 
езика на склавите, което изважда драматично реалния им родилен 
период от посоченото в литературните източници време за това. Ще 
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коментирам отново работата на А. Минчева, но вече  в друг аспект. 
Тя отделя внимание на този особен проблем може би леко 
неглежиращо: “Поради специфичните условия на възникването на 
старобългарската книжнина при нея създаването на графична система 
за писмен запис (славянска азбука) и появата на корпуса на 
старобългарските писмени текстове се извършва почти  едновременно 
и без преходна литературна традиция”.  Авторката излага виждането 
си за начина, по който се осъществява този процес: “Така въз 
основа на характера на българската преводна литература и 
съответната, възприета от старобългарските книжовници система на 
литературно творчество на византийските автори започват да се 
формират най-важните структурни и функционални черти на 
старобългарския книжовен език(68,с.174)”.  За източниците на 
влияние се посочват: “Чрез нея (лексиката и синтактичните 
конструкции-б.м.) в нормите на литературния език влизат и т.нар. 
балканизми, най-важните от които имат синтактичен характер и се 
дължат на контактите на славянските племена със завареното от тях 
население на Балканския полуостров, говорещо преди всичко гръцкия 
език на Византийската империя и балканския латински на римската 
колонизация. По-късно тези особености  на старобългарския език 
прерастват в специфичните балкански черти на българския език... 
(68,с.175)”.  Винаги съм се изненадвал от лекотата, с която 
работещи в сферата на историята на българите и на българската 
култура с безразличие обрисуват една срамна и невярна 
безхарактерност на българите на Омуртаг и Симеон и изтъкват 
някакви отличаващи ги от другите балкански народи способности да 
възприемат чуждите езикови и прочее влияния до степен на пълно 
обезличаване. Българите не само не били предали на склавите от 
Балканите дори и нищожна идея  от своята различна етнокултура, но 
и  от позициите си на доминираща Българската държава народност се 
били разтворили в духовното пространство на склавите без да 
оставят НИКАКВА (ама никаква!) езикова следа! Толкова е тъжно да 
се четат такива стилни фигури, които освен своята несъстоятелност, 
носят и обида за душевността на българите! Струва ми се тук има 
нещо много, много гнило!  

Въпреки направената защита  следва да се запитаме, дали 
заедно с очевидното си езиково "славянизиране", българите не са 
били и морално  склавинизирани от гърци, турци и руснаци? 

Остава ни утешението, че с показаната си на поколенията 
интелигентност българите на Симеон, единствени сред асимилиралото 
ги море от склави, изпревариха културно “асимилаторите” си с 
векове!  

По-горе се твърди, че създаването на преводи на християнска 
книжнина от гръцки на български не е било компрометирано или 
особено забавено от липса на съвременна за времето си граматична 
или книжовна норма на българския език, тъй като има неопровержими 
доказателства, че на него е било писано и преди, както с руни, 
така и с гръцки букви.    

Друга много любопитна констатация отделя от сферата на 
възможните събития извършването на литургия в римски църкви през 
868 г.на “славянски”. Веднага следва да изкажа мнение, че подобна 
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волност не би могъл да си позволи никой папа! Защото това е 
нарушение на един религиозен канон, който брани позициите  на  
латинския литургически език(заедно с гръцкия и еврейския) като 
уникален за християнската  религия. Тази уникалност е имала тогава 
за римската курия трудно оценимо в наше време политическо и 
икономическо значение. А те не могат да се пренебрегват 
безнаказано. Това беше обсъждано вече  и при анализа на Моравския 
период на Братята и този на архиепископ Методий. 

Един друг любопитен откъс от ЖК ни казва: “След това папата 
заповяда на двамата епископи Формоза и Гаудерик да посветят 
славянските ученици"(36,с.61). В ЖМ този епизод е предаден така: 
“...и заповяда на един епископ,..., да ръкоположи от славянските 
ученици трима свещеници и двама четци(36, с.72).” Какво ни 
нашепват тези кратки текстове? Много елементарен е отговорът. 
Светите Братя идват от земи където не е имало църковни служители с 
правомощия да извършат съобщеното ръкополагане. Т.е. не е имало 
епископ, а и Братята не са били имплантирани в органичната 
структура на определена църква. Понеже се признава от КМЕ, че и 
литературните им дела не са били така активни както славистиката 
предполага, а и като се вземе предвид изложеното дотук, разбираме, 
че  господстващата версия, според която  Братята са изпратени в 
Моравия на културно-религиозна мисия (с намек за някакъв 
дипломатически нюанс) е безпочвена. Няма доказателства за активна 
църковна дейност на Братята по време на първия Моравски период, 
няма данни и за тяхна активна просветителска дейност там. Не е 
доказано неоспоримо, че са занесени или са направени в Моравия 
преводи на език на склавите. Константин не се е завърнал във 
Византия, а пътуването на Методий до Константинопол за среща с 
Василий I през 881-882 г. се оспорва. 

В проява на научна коректност следва  да  очаквам, че 
защитниците на тезата за императорската инициатива на “славянското 
културно творчество” на светите Братя ще противопоставят питане 
свързано с непонятната снизходителност на Апостолическите 
първосвещеници към българските текстове, представени в Рим. 
Отговорът на риторичния въпрос може да се формулира с деликатните 
им отношения с българския владетел, както и с готовността им да 
протежират в определени граници културната независимост на 
българите, доколкото те са непримирими врагове на Източната 
империя и достатъчно далече от Рим, за да не представляват реална 
заплаха за светските протежета на Престола на св. Петър.  

Българският произход на Братята е взаимосвързан с азбуката и 
езика, на който са превеждали християнската книжнина от гръцки. Те 
са българи и са създали азбука ЗА фонетиката на българския (не 
“старобългарски” равен на склавински) език, след което са 
превеждали християнския чин за предстоящото покръстване на 
българите. Не може да има съмнение, в този си труд те са 
осъществили поръчката на кан Борис, въведена в същността на 
ЗАВЯРАТА,  в която освен НЕСЪМНЕНИЯ и НЕПОСРЕДСТВЕН ИНТЕРЕС  да 
стане България член на християнската европейска общност има и не 
по-малко важния резултат в укрепването на българската културна и 
национална независимост. Независимост, която е следвало да 
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съответства на военно-политическото и икономическо  състояние на 
България в този период. 

По посока на българската същност на Глаголицата Г.Симеонова 
задава и някои насочващи въпроси: “Случайно ли е това, че 
типичните за старобългарския писмен език знаци, които са едни и 
същи за глаголицата и кирилицата, показват изключително сходство с 
прабългарските родови знаци, както и със знаците за собственост, 
които също се извеждат от прабългарското наследство? И не е ли 
това следа, отвеждаща към етническия произход на създателите на 
писмеността”( 7, стр.109)?  Ще подчертая установеното от авторката 
“изключително(то) сходство с прабългарските родови знаци” на 
Глаголицата. Твърде добре е известно на българистите, че поради 
несъответствие с фонемите от езиците на  източните склави, една 
част от буквознаците от кирилицата  са отпаднали от употреба в 
руските книжовни центрове. А кирилицата, извън гръцката графика на 
буквите си, дублира гласово Глаголицата, нали? Следователно 
отстраняването на редица кирилски буквознаци като непотребни 
показва, че както те, така и  равните им при произнасяне 
Глаголически  букви са били еднакво несъответстващи на фонетичните 
потребности на склавинските езици.  А що се отнася до това къде 
води тази следа, аз бих я прокарал от българския “етническия 
произход” на Братята до БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, за който те  създадоха 
Глаголицата и книжовната  му норма. 

По този начин е бил въведен говоримият език в писмен формат и 
са били прецизирани използваните и утвърдени граматични 
конструкции като система и изключения. Константин и брат му 
Методий, според логиката на нещата и откъслечните писмени данни, 
упорито и тайно превеждат от гръцки свещени /религиозни/ книги на 
езика на българите, за нуждите на бъдещата българска християнска 
църква. Това не е труд на преводачи, това е сътворяването на езика 
за богослужение, когото наричам черковнобългарски език. В 
преводите са създавани религиозни термини и християнска 
фразеолигия на български език. С тези преводи и лично творчество 
Братята поставят основите на българската книжовност, която да 
намери първа и непосредствена  употреба в религиозните практики и 
тайнства на една желана независима българска църква.  Братята са 
знаели, че  писмената ще се приемат  и утвърдят сред духовенството 
и  зараждащия се български културен елит най-безпроблемно чрез 
официалната държавна религия, така както успехите в религиозното 
просвещение биха могли да предпоставят аспирирациите за 
самостоятелност на църквата. Тези разсъждения разкриват 
симбиотичната връзка между книжовността и религията в онези 
времена. Усъвършенстването и насищането със съдържание на 
отношенията между тези две духовни категории създава реалните 
условия за укрепване на духовната и културна самостойност на 
България. Страната е била застрашена от задълбочаваща се 
зависимост от древната елинска култура на Византийската империя. 
Зависимост, която винаги е целяла асимилацията на близки и далечни 
съседи! 

Логиката на извършеното от великите български Просветители 
обединява в едно обществените им амбиции с християнизацията, като 
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основна стратегическа цел на българската национална доктрина, 
която е била формулирана от участниците в ЗАВЯРАТА. Наследниците 
на великия кан Омуртаг –Енравота, Борис, Докс, Константин, Методий 
и многото други останали нам неизвестни исторически личности са 
доказали, че да се работи за израстването на нацията в просветно 
отношение и за ускорено християнизиране на България, е израз на 
мъдро държавническо мислене и средство за реализация на техните 
династични и лични мотиви.  Целите на ЗАВЯРАТА стават символ на 
вярата им  и смисъл на тяхното съществуване. 

 
7.4.ВЕЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ И 

ЗНАЧЕНИЕТО НА КУЛТУРНОТО ИМ ДЕЛО ЗА ДРУГИТЕ НАРОДИ 
 

Независимо от почти ненакърнената хомогенност на 
славистичната оценка на кирило-методиевото дело, ще си позволя да 
изкажа мисли, с които се отхвърлят воалните прикрития върху 
същинските резултати от оставената от Кирил и Методий диря в 
полето на българското просвещение. С това бих искал  да се покаже 
целия блясък на ролята им за просветно-културното израстване на 
българите. 

Няма съмнение, че проблема за езика, за който е била 
създадена Глаголицата е проблем на българското национално 
достойнство. Не може да се пренебрегва и проблема за езика, на 
който са пишели българските книжовници след 893 г., под духовното 
водачество на Следовниците на великите български Просветители. 
Димните завеси на славистиката са обречени на продухване от 
българите. Гаранция за това е неоспоримия от приятели, завистници 
и откровени врагове на българите факт, че в България се изграждат 
книжовни школи, където светли умове създават завидна за времето и 
международния културен климат книжовност. Нашето съзнание за тези 
постижения на духа ще ги възкреси. 

Така се развива книжовната култура на нацията при Симеон и 
Петър, когато в края на третата четвърт на X век, след 971 г., 
Византия прекършва с мръсни ръце вдъхновения устрем на българския 
дух. 

Светли и емблематични върхове на съвременната наука наричат 
България от онези години “Родина на духа”.  

Призовавам моя събеседник-читателя да погледнем картата на 
Източна Европа. По-предните редове ми дават право за фигуративна 
представа на България като едно светло петно в безпросветната тъма 
на Субконтинента. Несъмнено гърци и римляни поддържат традициите 
си на минали величия, но Източна и голяма част от Западна Европа е 
още далече от постиженията на българите. Киевското княжество ще  
просветне с отразена българска светлина едва след век и половина-
два, а Сърбия и по-късно.  

Ще ми се да поставя отново във фокуса на нашето внимание 
създаването  и прилагането на глаголическата азбука в писмеността 
на светите Братя. Това културно извисяване на кръга около 
българските Просветители не би имало своя чутовен връх през 
Симеоновата епоха без огромния духовен и интелектуален потенциал 
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на сподвижниците на Учителите Климент, Наум, Ангеларий, Сава, 
Константин Преславски, Йоан Екзарх и стотиците неизвестни творци 
от книжовните школи в България. За чест на българите и за слава на 
държавата им, щафетата на Просветителите е приета и пренесена през 
времето от тези и други величави българи и така, чрез разширяване 
на обема и духовните простори на българската книжовност, 
българският интелект достига осезателно  северните простори на 
Киевската Русь с чеиза на българската принцеса Елена, бъдещата 
княгиня Олга. Една високопризната личност за цивилизоването на 
скандинавските завоеватели и подчинените им склави  далече преди 
библиотеката на цар Петър да бъде отмъкната от отстъпващите 
Светославови варяги. Писмените паметници на българския духовен 
гений са продължили да изтичат почти в непрекъснат поток през 
годините на гръцкото владичество и през времето на османското 
владичество в България. Българската книжнина носи с духа си 
идейната дифузия на уникалния български пример, за да се роди може 
би първата руска книга през XII век. Неведнъж съм цитирал най-
грижовно проверяваните от българската славистична наука  
исторически дати – датите на възникването на “староруската и 
старосръбска кирилска книжнина”: “Постепенно кирилското писмо 
измества глаголическото и от началото на XII в. е вече основно 
средство за буквено предаване на бълг.реч; от древна Б-я то е 
пренесено в Русия и Сърбия, където през XI и XII век възникват 
староруската и старосръбска кирилска книжнина” (16б,с.301). Не си 
позволявам да изчислявам тук в продължение на колко столетия 
българският културен гений се извисява в света на източното 
православие самотен и самоуверен във величието на своята 
изключителност. Един гений, който пренася от иранските планини 
богохарактеристиката на отличените от съдбата. В обобщение ще 
викна с цяло гърло на българите, че те могат да бъдат горди и 
достойни със следите  оставени от дедите ни в съкровищницата на 
европейската култура, а същността им и динамиката на тяхната изява 
е великолепно доказателство за националната характеристика на 
творците й. Използвам дедения цитат за да заявя елементарната 
констатация, че ако Глаголицата е била активно използвана до към 
началото на XII в. значи тя е била използвана примерно  между 860 
и 1120 г. Каза се, че в края на този период кирилицата е била вече 
основно средство за предаване на буквената реч. Нека сега направим 
опит да преценим кога би могло да е била тя създадена, че да се 
използва успоредно с Глаголицата. И защо? Възможно ли е било това 
в годините на Симеоновия национализъм? Би ли разрешил този гений 
раздвояването на българските умове в зората на тоталното 
национално просвещение? Да допуснем, че кирилицата се е родила по 
времето на цар Петър? Да, но защо? И как ще се обясни, че до 
крайната година, посочена по-горе  Глаголицата се използва все 
още(около 180 г.)?  

Въпроси, които чакат отговори. Моите са следните: 
Да е съставена кирилицата при Симеон е невъзможно. При Петър 

е невероятно. Кирилицата е наложена след окончателното покоряване 
на България през 1018 г.(от политико-военни съображения на 
гърците), а продължителното и** налагане в българската писмовност 
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може да се обясни с предаността на българските книжовници към 
светлата памет на Просветителите и здравата привързаност на 
българите към техните традиции. Убеден съм, че много от 
археологическите "факти", които доказват ползването на кирилицата 
още по симеоново време имат стойността на аргумента за надгробната 
плоча на Мостич. Плоча върху ВТОРИЧЕН ГРОБ! Аргументът за 
некомпетентните има в подкрепа на традиционалистите страхотна мощ. 
Дори и за някои професионалисти археолози. Убеден съм, че ще 
дойдат прозорливи и свободни учени! 

Приведените доказателства са достатъчни, за да се признаят 
заслугите на великите български Просветители за културното 
идентифициране на склавите. Това се отнася както за западните 
склави, за чийто език архиепископ Методий вероятно създаде 
граматична норма и извърши преводи с пригодените към езика им 
глаголически букви, така и за източните племена, които получиха 
писменост и знания  с огромното количество религиозна и светска 
литература от България. Западните склави са възприели от Научната 
школа на българската книжовност в Моравия Глаголицата и са я 
ползвали в Хърватско и Чехия известно време след Моравския период 
на Братята(16а,с.491), което е било проява на тяхна писмена 
култура преди да приемат латинската азбука вместо Глаголицата. 
Няма реални данни да е била потребявана в Киевска Русь до началото 
на XII век глаголическата азбука за писане, поради недоказана за 
това потребност. Деликатно това е изразено в КМЕ: “Като обикновено 
писмо(защо пък “обикновено”-въпросът е мой) (глаголицата-
допълнението е мое) се използва в бълг.земи, а частично и в други 
слав.области докъм XII век,...”(16а, с.491). Значи източните 
склави са притежавали българска глаголическа книжнина. Очевидно 
киевските склави са били също така принудени от патриаршията да 
възприемат внушената от нея на българите кирилска азбука вместо 
Глаголицата. 

 Карамзин и други автори и в т.ч. А.А.Шахматов предполагат  
наченки на писмена култура на основа на гръцки преводни хроники и 
местен фолклорен материал в края на първата половина на XI век. Не 
може да се каже дали в Киев по това време е била вече кирилицата 
позната. Дали варягите-господари на Киевската Русь са възприели 
още в началото кирилицата или е имало периоди, когато са четяли 
гръцкото писмо или Глаголицата е трудно да се обяви категорично. 
По-важно за руската култура е признанието, че в крайна сметка 
русите са възприели кирилицата, като единствена своя азбука и са 
превеждали и преписвали наличните си книжовни богатства, дошли от 
България, обогатявайки духовността си. Както се каза кирилицата не 
е формално кирилометодиевска азбука, но тя е създадена вероятно от 
българи като гръцка реакция на глаголическата провокация и нейната 
българска същност не може да се пренебрегва. Приемното използване 
на кирилицата от източните склави, румъните и сърбите е било важно 
за тях от гледна точка на тяхното национално самосъзнание и 
идентичност и върху тази постановка се гради историческото 
признание за ролята на българската нация и култура за 
съхраняването на духовната независимост на споменатите народи. 
Накрая следва да се изрече: написаните най-малко до средата на XI 
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век на български или на езика на склавите текстове са  паметник на 
българската книжовност,- уникална по характер и време. Те са били 
и остават български, защото няма в това време реален творец от 
друга народност, който да е могъл да бъде алтернативния й автор. 
Нещо много повече, българската книжнина и българският книжовен 
опит са направили онази пъртина в просветното поле на близки и 
далечни съседи на българите, чрез която просветляващото влияние на 
великото дело на светите Братя е достигнало и до техните умове. 
Това е така не поради дадената им от Просветителите азбука, а 
поради това, че Константин Философ и брат му Методий създадоха 
българската книжовност, която издигна българите до висотата да 
бъдат с националната  си просветеност пример и образец.  И след 
като това е вярно, българите могат да си дадат отговорите, които 
им дължи историята. Може без всяко преувеличение да се заяви, че 
българската книжовност и култура е осъществила върху склавите и 
балканските латини влиянието, което е имала за българите гръцката 
цивилизация.  

В горния смисъл Даймънд  пише: “За това и хората, гордеещи се 
с факта, че са “цивилизовани”, винаги са възприемали писмеността 
като свое най-голямо постижение, отреждащо им несравнимо по-високо 
място от “варварите” и “диваците” (65, с.269). 

Мисля, че този автор ни подсказва по един блестящ начин, как 
да виждаме извисяването на българите в невидимия за очите свят и 
как да си обясняваме предизвиканите от това  неописуема неприязън 
и неугасваща отмъстителност на нашите южни съседи на фона на 
българския устрем към водещи позиции в културното развитие на 
споменатите по-горе населения. Може ли някой с нормална житейска 
логика да се усъмни в безкомпромисното противопоставяне на гърците 
в епохата на Симеон, когато Водачът на българите е манифестирал на 
света пленените гръцки знамена от всички възможни за човешките 
отношения фронтове. Аз вече знам защо и как ние българите от 
единия полюс на международния възторг, попадаме в гръцките анали в 
категорията на “мръсни варвари”  и “безмилостни скити”.  

Позволявам си да се усъмня, че Симеон Велики, който е велик 
българин не толкова по прозвище, ще приеме за държавен чужд на 
народа и цивилизацията му елементарен език, чийто граматичен 
устрой се основава само на извършените от светите Седмочисленици 
импровизирани преводи на християнски книжнини. Да не забравяме, че 
Преславският Събор се провежда през 893 г., т.е. три десетилетия 
след като е била завършена Глаголицата, във време когато Братята и 
техният екип създават писмената норма на българския език. Това не 
е език на едно незначително племе. Този език се говори на 
Балканите, северно от Дунава, по Северното Черноморие, в северните 
поли на Кавказ, на изток до Каспийско море и на север до р.Кама. 
Няма основания, които да подтикнат великия български цар да 
предпочете за държавен език религиозния език на зависимите от 
империите склави, който език не носи актуални изгоди за България 
поради моментното състояние на тези населения, като политическа 
мозайка и културна даденост, извън своите генетични 
негативи(5,с.8-10). Абсурдно е високопросветеният Симеон да не си 
е давал сметка, че езикът е символ на идентичност, езикът е 
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традиция и израз на народното самосъзнание, самобитният език 
съхранява спомена и надеждата за независимост. Тези разсъждения 
дават най-голямо право да се основаваме на историческата логика и 
на познанието за субективната роля, която е играл този титан в 
нашата история, за да отхвърлим догадките на славистите и да 
възвестим отново, че чрез БЪЛГАРСКИЯ книжовен държавен език 
българите са обявили на света направената силна крачка към новото 
си достойнство. Именно поради това ромеите са ликвидирали без 
остатък книжнината, изписана на езика на българския народ. 

Ще повтарям неуморно: Българските Просветители Константин 
Философ, наречен Кирил и брат му Методий са създали българската 
азбука – Глаголицата. В хода на своите преводи от гръцки на 
български и на оригиналните си писмени трудове те са 
усъвършенствали книжовната норма на българския език и са го 
направили годен да бъде конвертируем държавен език на Българската 
държава, както и пълноценен сакрален език на българската 
християнска църква. 

 
8.0.ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН РАЗКАЗ ПО ЗАВЪРШЕНАТА КАРТИНА 
НА ПЪЗЕЛА “НЕПОЗНАТИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

                            
В настоящата студия бяха приведени доказателства и се 

направиха логически постройки, чрез които се достига до ново 
гледище за живота и делото на светите български Просветители 
Константин Философ, наречен Кирил, и брат му Методий. Тази твърде 
смела хипотеза е построена върху свидетелства, които може би 
обременяват възприемането и** от непрофесиналисти, но очакваната 
съпротива на славистите наложи точно такова изложение. Оценявам  
така подредената картина на пъзела като образно поднесена и 
завършена историческа представа за великите българи и тяхното 
дело, което изключва съмнението за изкуствен подбор на 
историческите и литературните сведения. Един синтез на цялостното 
изложение може да се сведе до следното:  

1.Константин Философ, наречен Кирил, и брат му Методий са 
внуци на канартикина на кан Омуртаг Енравота и с този си произход 
са втори братовчеди на българския кан Борис I. 

След като канартикинът на кан Омуртаг Енравота приема 
християнството под влиянието на един гръцки пленник, той е лишен 
от правата си на престолонаследник. По силата на властващата 
традиция той и семейството му са застрашени от казън. 
Обезправеният Енравота не би могъл да напусне пределите на 
страната, но семейството на сина му Лъв е било изселено вероятно 
тайно във Византия и се установява в Солун. По-късно, когато 
Маламир става кан на България, той отстранява първородния си брат 
от претенции към властта чрез посичане с меч. 

2.С братовчед си  Борис, в качеството му на канартикин и 
после кан на България, Братята са съучастници в ЗАВЯРАТА да бъде 
по-скоро покръстен българският народ под духовното покровителство 
на римския папа. 
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3. Като координират след 847 г. усилията си за изпълнение на 
своите задължения по ЗАВЯРАТА, Константин и Методий създават 
оригиналната азбука за фонетиката на българския изконен език – 
Глаголицата. Работата им в тази насока завършва около 858 г. 
Културната история на човечеството няма съхранен друг спомен за 
конкретни личности, които са изобретили нова азбука без да 
пригаждат съществуващ образец към фонетиката на своя език. В 
процеса на превеждането на религиозна книжнина от гръцки на 
български Братята усъвършенстват книжовната норма на българския 
език като основа за разностранна писменост на този език.  С тези 
грандиозни достижения на човешкия дух е била заявена българската 
културна самостойност и  укрепена държавната независимост на 
българската нация. Може да се приеме, че  успехът на 
Просветителите се е оценявал като предпоставка за признаването на 
независима Българска християнска църква. Тези си задължения по 
ЗАВЯРАТА Константин и Методий изпълняват до голяма степен с екипа 
си от организираната от тях неформална школа за българска 
книжовност от Сътрудници с български произход, преди да отпътуват 
през лятото на 863 г. за Моравия. 

4.Няма достатъчно данни, за да се определи дали отпътуването 
на Братята и Учениците им през 863 г. от Византия е било 
провокирано от застрашаващи ги събития, или е било превантивна 
мярка на кана на България. Самата евакуация на Кирил и Методий и 
техните Сътрудници се осъществява от специалните отряди към 
двореца на българския кан, които  ги извеждат от империята и ги 
настаняват в Българска Моравия, наречена от император Константин 
VII Багрянородни Велика Моравия. Мястото на тяхното установяване е 
било определено със съображенията  да са на трасето между Плиска и 
Рим, предвид вероятно започнали вече преговори между Престола на 
св. Петър и кан Борис за покръстване на българите.  

5.С пристигането си във Велика Моравия Константин, Методий и 
Сподвижниците им вероятно предприемат опити да използват за 
ритуални цели българския кирило-методиевски език, което е дошло да 
знанието на византийския император. 

6.Византия използва драматичните за България климатични 
явления, наводнения и мор и взема мерки да ограничи опасното 
развитие на българските стремежи към религиозна и културна 
самостоятелност чрез изненадваща и външно немотивирана военна 
агресия през ноември 863 г.. Мотив от първостепенна величина за 
войната на императора е и известието  за създадените нова 
ОРИГИНАЛНА азбука за българския език и книжовна норма за писмената 
му  форма.  Империята не е могла да приеме направената от Борис 
заявка към Римската катедра за покръстване на българите с цел 
присъединяване на Църквата им към диоцеза на Апостолическия 
престол, както и изготвянето на българска книжнина за християнско 
богослужение.  

7.В резултат от успешната за византйците военна кампания 
против България са покръстени пратениците на кан Борис за 
сключването на примирието; самият кан приема християнството; 
подписва се 30–годишен мирен договор с най-тежки клаузи за 
България; в България са приети гръцки свещеници, които покръстват 
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българи, като извършват богослужения на гръцки език. По силата на 
същия мирен договор победителят от агресията отстъпва озадачаващо 
на победената България земи в югоизточна Тракия?! 

8.През пролетта на 864 г. съюзът между България и Кралството 
на източните франки взема военен реванш на Византия, като 
принуждава нейния съюзник Растица да се признае за  васал на 
немците. Този факт не променя условията на живот на  Братята в 
Моравия и вероятното експериментално въвеждане на българския 
църковен християнски език там. Може да се приеме, че това не е 
станало с предизвикателства към Папската катедра относно 
накърняването на триезичната догма на християнските църкви, т.е. 
че Братята не са правили постъпки  да се използва техният език за 
литургически цели. 

9.Огромното унижение, на което е бил подложен българският кан 
и първите резултати от покръстването на българската знат от 
гърците е дало основание на една част от българските боили да са 
недоволни от опасностите, на които е подложена българската 
национална независимост. В изпълнение на решения на църковен 
събор, или на духовен  съд, а може би и в отговор на въоръжено 
противопоставяне, Борис затрива през 865 г.  52 боилски семейства, 
или рода, които са се противопоставили на неговата религиозна 
политика. Макар и да се е справил към момента със заплахата за 
себе си и династията, Борис прави постъпки да  успокои 
общественото мнение, като предприема решителни преговори най-късно 
през 866 г. с римския папа Николай I за приобщаване на Българската 
църква към диоцеза на Апостолическата катедра. Паралелно с това 
българският владетел поставя искането да получи автокефалност за 
Църквата. Тези политически ходове са в съответствие със 
стратегическите цели на ЗАВЯРАТА и преследват да предпазят  
държавата  от византийска зависимост. В резултат от 
договореностите си с папа Николай, Борис приема в Плиска през 866 
г.латински свещеници под ръководството на двама епископи. Гръцките 
духовници са върнати в родината им. 

10.Основен кандидат на българския владетел пред 
Апостолическия престол за предстоятел на бъдещата независима 
Българска църква е в съответствие с устава на  ЗАВЯРАТА Константин 
Философ, а след кончината му Методий. Светите Братя са 
представители на българския кан и посредници в преговорите му с 
първосвещеника на Римската църква. Известното като  първо 
българско посланичество под водачеството на кавкан Петър в Рим 
през 866 г. е поискало от папата освен учредяването на независима 
Българска църква, а и да ръкоположи Константин Философ за неин 
предстоятел с ранг най-малко на архиепископ. Както папата, така и 
императорът на Византия са категорично против такова неканонично 
решение на българския църковен проблем. 

11.Независимо от протакането и трудните преговори, които води 
папа Николай с Борис I, той е готов да се срещне с предложения от 
Плиска за патриарх или архиепископ Константин Философ и го кани 
заедно с брат му на разговор. И вероятно както е било прието от 
апостолическия канон, да чуе от устата на кандидата какви са 
неговите принципни религиозни устои. 
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12.Срещата не е могла да се осъществи поради кончината на 
папа Николай, но през февруари 868 г. новият папа Адриан II приема 
кандидата за глава на Българската църква и Съратниците му в Рим. 

13.Според ЖК и ЖМ папата одобрява представените религиозни 
преводи от гръцки на Кирило-Методиевия език, което може да се 
третира като ограничен отказ от триезичната догма. Няма данни папа 
Адриан да е бил против използването за ритуални цели на азбуката и 
езика, на който са били написани преводите, донесени  от Братята в 
Рим. 

14.Константин  Философ и брат му Методий остават в Рим като 
участници в преговорите на светия Отец с пратениците на Борис I и 
за да изчакат решението на Римския първосвещеник. Като обявен 
последовател на политиката на папа Николай, на свой ред и папа 
Адриан не дава съгласие за независимост на Българската църква и за 
ръкополагането на Константин за неин  първосвещеник. 

15.През февруари 869 г. монахът Кирил предава Богу дух. Той 
завещава на брат си да продължи тяхното дело в полза на 
българската държавна и църковна независимост. Предупреждава го да 
не се връща във Византия. 

16.Двойната игра на кан Борис с двете основни църкви влиза 
през 869 г. в решителна фаза. Поради много усложненото от папа 
Адриан договаряне и трайния му отказ да ръкоположи вече Методий за 
архиепископ, Борис се ориентира към споразумение с император 
Василий I, който изглежда, е дал надежди да удовлетвори 
българските искания за независима църква начело с архиепископ. 

17.Папа Адриан се досеща, че вероятно българският проблем ще 
се реши на подготвения по негово предложение Осми вселенски 
църковен събор в Константинопол, и прави може би изпреварващ ход, 
като ръкополага Методий за архиепископ на независима Българска 
църква към диоцеза на Римската катедра. Архиепископ Методий е 
изпратен да заеме назначението си в Плиска.  

18.В това време император Василий I е успял да получи 
съгласието на църковния събор и на България се признава 
автокефална християнска църква с архиепископска катедра на 
предстоятеля и**.   

19. Когато научил, че Българската църква е вече в диоцеза на 
Константинополската патриаршия, т.е. че назначението на 
архиепископ Методий в Рим за неин първосвещеник е закъсняло,  
Апостолическият предстоятел разпорежда да върнат от път, да осъдят 
и хвърлят в затвор българския архиепископ Методий. В неволя новият 
архиепископ престоява  две и половина години. 

20.В изпълнение на решенията на Осмия вселенски събор Борис 
отстранява през пролетта на 870 г. латинските свещеници и приема 
гръцки религиозни служители начело с гърка  архиепископ  Йосиф или 
Стефан.  

21.Следващият папа Йоан VIII провежда на свой ред мощна и 
продължителна пропагандна кампания и обсада на българския владетел  
за присъединяване на Българската църква към диоцеза на Римската 
курия. Той освобождава през 873 г.архиепископ Методий и като не 
оспорва началното му назначение на предстоятел на Българската 
църква го изпраща в това му качество да поеме  катедрата на св. 
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Андроник в Срем(днешна Сремска Митровица, на ден път на запад от 
Белград), за да го използва като пряка и действена връзка с 
неговия братовчед  кан Борис. По този начин Българската църква е 
била паралелно оглавена от първосвещеници, издигнати от двете 
основни християнски църкви. Установява се двувластие, което е било 
често явление в онзи свят. Кан Борис е принуден да търпи 
натрапения му от императора архиепископ по силата на договорните 
си задължения пред Византия. 

Българският владетел не се обръща повторно към 
Апостолическата курия поради клетвената си обвързаност към 
Патриаршията и империята с първоначалния текст и най-вече с 
допълнителните  клаузи от 870 г. към договора за Дълбокия мир.  

22. Империята не би желала да остане исторически спомен за 
двойното предстоятелство на Българската християнска църква от 
времето на нейното прохождане! Византия е взела всички подходящи 
за целта мерки (през всичкото време на гръцките възможности) да се 
заличават от информационните масиви съобщенията за ролята на 
българските Просветители и духовни водачи в усилията на България 
да запази независимост. В гръцките хроники няма поне две столетия 
никакви сведения за светите Братя!  Единствено откъслечни намеци в 
аналите за действителното развитие на българския църковен проблем 
ни помагат да конструираме тази правдоподобна истина. 

23.Притесненият от активността на папа Йоан VIII да върне 
българите в диоцеза на Римската църква, император Василий може би 
пръв дава израз на византийската философия-доктрина да се 
“славянизира” България и уговаря срещу щедри обещания архиепископ 
Методий да използва Глаголицата за езика на моравските склави и да 
преведе християнски текстове на този език. Архиепископ Методий и 
Съратниците му от школата за българска книжовност използват 
Глаголицата за създаването на писмен език на моравските склави и 
правят през 878-879 г.първи християнски преводи на този език. 
Заедно с това той и Сътрудниците му изграждат съответната  
граматична норма. По всичко личи, че архиепископът български 
осъществява своята част от уговорката с Василий и към 878-879 
г.поставя началото на книжовна дейност на езика на склавите.  

24.Може с основание да се предположи, че архиепископ Методий 
е направил демонстрация с подготвения от него за литургически 
нужди  моравски език, което е дало повод на папа Йоан VIII едва 
през 879 г. да предприеме първите писмени протести за използването 
на неканоничен език в Църквата под властта на българския 
първосвещеник Методий. Съпоставката на този факт  с търпимостта на 
Римската курия към Кирило-Методиевия език от 868 до 879 г. 
доказва, че става дума за два различни писмени езика.  

25.Събитията се подреждат логично и сведенията за тях 
изграждат впечатление за действително посещение на Методий в 
Константинопол през 881-882 г. Книжовната школа на архиепископ 
Методий активизира преводаческите работи на моравски език вероятно 
в резултат от одобрението на императора след завръщането на 
Методий в седалището му. 

26.Може да се предположи, че със своята политическа маневра 
Василий I е отклонил представите за архиепископ Методий и като го 
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натоварва с друга, не по-малко значима историческа отговорност, 
създава предпоставки той да остане в съзнанието на бъдещите 
поколения и като светител на славянството. Не след дълго 
историческата съдба на България предоставя на империята 
възможността да сведе до нула спомена за оригиналната българска 
писменост и култура и за съществуването на два върха в 
управлението на Българската църква след 870 г., с период на реално 
двувластие в между 874 и 885 г.  

27.Опитите на предстоятелите на Апостолическата курия да 
възстановят принадлежността на българските християни към диоцеза 
на своята Църква се преустановяват след кончината на българския 
архиепископ Методий. Със смъртта му  те са загубили и възможността 
да комуникират с владетеля на България посредством назначения от 
тях предстоятел на Българската църква, който е и  братовчед на 
кана. Заедно с това понтификаторите вече нямат интерес да 
протежират българската културна инвазия сред западните склави, с 
което дават свобода на немските духовници да се разправят със 
Сътрудниците в школата за българска книжовност и да унищожат 
материалните носители на българските културни достижения на 
книжовниците около архиепископ Методий в Моравия. 

28.Духовността на българите се е изявила в потребността на 
тяхната държава от книжовност, която е била доказана от една 
достойна литературна продукция. Дори и останалите от тази книжнина 
отломки от преводи и преписи, направени след векове предимно в 
Русия, са свидетелства за българския културен гений. 

29.Гръцките българофоби са били кръвно заинтересовани да 
лишат идните покления в Европа от спомените за духовността на 
българите, за да могат безпрепятствено да внушават на хронистите 
митовете за тяхната варварщина. Дойде време да се прогледне през 
булото на глобалните фалшификации и да се възстанови достойнството 
на българското начало! Ще си позволя един-единствен път в 
настоящата глава да приложа цитат от “История славянобългарска” на 
символа на българската свяст Паисий Хилендарски, защото той е 
авторитетна илюстрация на призива ми да си върнем самочувствието 
на достойно племе: “Някой си Маврубир, латинец, превел от гръцки 
една кратка история за българските царе, но съвсем кратко – едва 
се намериха техните имена и кой след кого е царувал. Самият този 
Маврубир е написал: “Така казват гърците поради завистта и 
ненавистта, която имали към българите. Не са описали храбрите 
постъпки и славните дела на българския народ и царе, но накратко и 
противното писали, както им е било удобно, за да не се срамуват, 
че българите много пъти са ги побеждавали и са взимали от тях 
данък”. 

 Славистите показват в своите литературно-исторически 
трудове, че не биха желали великите българи и правнуци на Омуртаг 
Кирил и Методий да са автори на българска азбука, поръчана им от 
българския кан, да са създали модерна форма на писмения български 
език за ужас на византийците и за прослава на българската 
държавност. Българските Просветители са дали на българския език 
необходимата му за европейското признание азбука, за да  се укрепи 
културната самостойност на Българската държава и се намали 
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опасността от асимилацията и** от гърците чрез тяхната вековна 
култура. За огромно съжаление на историци и просветени граждани не 
е запазена до днес никаква книжнина, написана с  глаголица на 
Кирило-Методиевия БЪЛГАРСКИ  език, който е езикът на  Борис I и 
Симеон Велики. Защо ли?! И защо се раздухва склавинския произход 
на светите Братя и заслугите им за писменост на склавите освен за 
да се отклони вниманието на международната културна общност, и на 
българите в т.ч., от българското културно величие, поругано по 
този начин?! 

Като се изследват животът и делото на Борис I, неговото 
поведение на кан и договорен партньор на Византия, на Кралството 
на източните франки и на папата, както и отношенията му с 
участниците в ЗАВЯРАТА, могат да се направят обобщаващи изводи за  
движещите го лични мотиви. Така се достига до констатацията, че 
Борис I  е праволинеен и последователен държавник, подчинил волята 
си на християнския Бог въобще и на клетвените си задължения по 
договора за Дълбокия мир в частност. Някой би казал, че въпреки 
своята почтеност и християнска добросъвестност той е изнудвал 
Патриаршията и Апостолическия престол, като е преговарял дълго и с 
променлив успех с първосвещениците им, за да получи желания статут 
за българската църква. Тази негова твърда линия на поведение  е 
била продиктувана както от стремежа да запази по подобие на 
императора-цезаропапист пълната власт в държавата, така и да 
удовлетвори своите задължения към братовчедите  си Константин, а 
след него и към Методий. Това е начинът да им осигури катедрата, 
която да съответства на прадядовата им чест. Борис е дал доверието 
си на Братята и е правил всичко възможно да отговори достойно на 
тяхното. 

Светите Кирил и Методий  са БЪЛГАРСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ, защото са 
създали българската фонетична азбука и усъвършенствали книжовната 
норма на българския език, които обуславят културната слава на 
Златния Симеонов век. Българската преводна и оригинална книжнина 
лежи в основата на създадената след векове езикова култура на 
източните склави, с което българите Кирил и Методий заслужават да 
бъдат признати косвено и за техни ПРОСВЕТИТЕЛИ.  

Отделно от това архиепископ Методий и сътрудниците му са и 
ПРОСВЕТИТЕЛИ на  ЗАПАДНИТЕ СКЛАВИ, защото вероятно още преди 885 
г. първи използват Глаголицата в преводите на християнска книжнина 
на езика на моравците въз основа на създадената от тях църковна 
книжовна норма на същия език. Наченки на книжовност у западните 
склави са установени с използването на ъглестата Глаголица от тях 
много време след първите преводи на архиепископ Методий, но те са 
били фундаментът на тяхна религиозна култура през вековете преди и 
след като попадат под латинско влияние.  

Въз основа на изследването  възприемам като основателно да 
бъдат българите КИРИЛ И МЕТОДИЙ наричани БЪЛГАРСКИ и СЛАВЯНСКИ 
ПРОСВЕТИТЕЛИ. 
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