
 1 

                                                    Трето преработено издание 
 

Българите ли са направили кирилицата 
 

Светослав Диамандиев                                                                
 
 
1.0.  Увод 
Преди години написах две статии, в които  прочетох по друг начин датите, 

съдържащи се в текстовете на техните открития - „Добруджански надпис от 943 
г.”(1961) на акад. Иван Гошев, съответно „Два старобългарски надписа от скалния 
манастир при с.Крепча,Търговищки окръг”(1977) на (тогава) доц. К. Константинов. 
Българската наука ги нарича „двата най-стари кирилски надписи”. Имам предвид 
статиите ми „Добруджански надпис – ново датиране” и „Едно мнение за датата на най-
ранния кирилически надпис”. Списанието „Палеобулгарика” публикува статията ми 
относно  Крепчанския надпис в бр.3 на списанието от 2010 година, но ползваният от 
мен подобен подход за корекция на датата на Добруджанския надпис от акад. Иван 
Гошев не беше оценен положително от редакцията. Малко по-късно разработих 
становище, според което Самуиловият надпис от 993 г. е фалшификат.  

В последното приложение, със заглавие „Архиеп.Теофилакт Охридски за 
Глаголицата и с мълчание за кирилицата”, направих една изключително важна 
констатация, съгласно която поне до края на първата четвърт на ХІІ в. кирилицата не е 
била известна на предстоятеля на българските християни. С основното си 
доказателство, в тази много интересна разработка, установих, че Глаголицата е била 
ползвана, според свидетелството на висшия гръцки духовник в България, поне до края 
на същия срок.  

Резултатите от казаните ми работи бяха така категорични, че ме окуражиха да 
направя настоящото изследване и да приложа споменатите статии към него. Възможно 
е да се повторят някои от доводите  ми в трактата и в приложенията, но то беше 
неизбежно.  

За да поставим кирилицата в един верен хронологичен ред на двете български 
християнски азбуки, следва да се установи от кого и защо е била създадена тя. 

В заключение на тези уводни думи бих искал да оценя характера на настоящото  
съчинение като научно-публицистичен и това ми е дало основание да ползвам стил, 
който не може да се нарече строго научен. Възможно е опонентите ми да бъдат 
скандализирани, за което им изказвам съжаленията си.  

Създадената днес обществена  обстановка е далече по-благоприятна за 
мислещите българи, спрямо положението на онези, които не са били съгласни с диктата 
на славистиката в нашата наука по времето на тоталитарния режим в страната. 
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 Нормално е да очаквам от всички, чиито научни постановки подлагам на 
съмнение или дори отричам, вместо да ми отговорят по същество, да ме обвинят в 
нарушение на научната етика. Вероятно биха имали основание, но поведението ми се 
дължи на болката и огорчението от участието им във всички онези деформации на 
българската история, навредили на достойнството на древните българи. 
 

1.1.  Цел на трактата 
В резултат от обстоен анализ на сведенията, с които разполагам, и въз основа на  

логическите постройки, които ще изградя, би следвало да докажа, че: 
1.1.1. създаването на кирилицата не може да е и не е инициирано от българска 

централна власт; 
1.1.2. създатели на кирилицата не би могло да бъдат български книжовници - 

служители на български повелител; 
1.1.3.  кирилицата е създадена от гръцки граматици в стремеж на Византия да 

асимилира културно българите след  загубата на българската независимост през XI в. с 
възможно сътрудничество на български колаборационисти; 

1.1.4. няма неопровержими доказателства, че кирилицата, основана на  гръцката 
азбука е била  създадена за фонетиката на Кирило-Методиевия литературен език преди 
началото на   XII век. 

С успешното доказване на поставените цели ще  лиша привържениците на 
антибългарската теза от основанията им да сочат българите като родоотстъпници, 
лишили собствената си култура от националния символ – Глаголицата, чрез замяната й 
с кирилическата1 азбука. 

Постигането на така формулираните цели е основополагащо за отговора на 
въпроса кой създаде кирилицата. Този отговор не може да се базира на археологически 
находки, защото по същество не е фактологичен. Това ще рече, че не би било 
достатъчно да се намери някаква приписка върху кирилическа християнска книжнина с 
декларации в едната или другата посока, относно автора на новата азбука.   

Верният отговор е съчетание на причинно-следствени връзки на исторически 
сведения с принципите на политическата логика, специфична за българските владетели 
от ІХ и Х век. Това отдалечава на космически разстояния предположенията или дори 
обосновките на чужди или български псевдоучени от едно многопластово научно 
доказателство с ударение върху политологическата му сърцевина.  

  
2.0. Кратка историческа справка за обстановката в България по 

времето, когато започва използването на кирилицата  
Таза справка ще бъде създадена избирателно, като в нея ще фигурират данни, 

които имат пряко отношения към темата на трактата, конкретизирана с обявените му 
цели. 

Ако анализираме историческите сведения, отнасящи се до обсъждания проблем, 
ще срещнем редица достоверни факти,  които налагат едно ново разбиране на 
формулираните  тук проблеми. В началото следва да се припомни хипотезата, която 
развих в монографията си „Непознатите Кирил и Методий”. Там обосновах 
роднинската връзка на  правнуците на Омуртаг: вторите братовчеди – от една страна  
Борис, като потомък на Докс и на сина му Персиан, и от друга страна Константин и 
                                                
1 Категорично отхвърлям прилагателното „кирилски”, отнасяно от славистиката към азбуката, буквите и 
текстове, свързани с кирилицата, защото те нямат нищо общо с делото на великите творци на 
българската християнска култура Константин–Кирил, Методий и Учениците. Заменям го с 
„кирилически”, по подобие на „глаголически”. Не намирам като основание да се запази една ненаучна 
формула с традиция, известна единствено в научните среди. 
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Методий – внуци на канартекина на Омуртаг Енравота. Те създали, най-вероятно, 
неофициализирано съзаклятие с дадено от мене  наименование „ЗАВЯРАТА”. 
Стратегическа цел на ЗАВЯРАТА, подчинена на заплахата за българската независимост 
от имперската политика на ромейската маниакалност за уникално величие, е била да се 
консолидира българският народ, съставен по това време от българите и от много други 
етнически племена и общности. Всички те са имали своите вярвания, езици и традиции 
и това ги правело реално чужди един на друг. Едно от  средствата за постигане на  
единението на  българите е  било да се създаде един общ за целия народ език, който да 
бъде и език на всенародна християнска вяра, която се явява обект на втория по 
значимост замисъл на ЗАВЯРАТА. Това предопределяло  щото езикът да  притежава 
белезите на  говорите на основните етнически компоненти на  поданиците на 
Българската държава - българи, славяни, траки, както и, може би,  на някое 
средноазиатско племе. Другата значима за държавата цел била да бъде приета 
православната религиозна догма под егидата на  папската институция, като църква 
майка. 

Така изложените цели на ЗАВЯРАТА се придвижили към осъществяването си в 
обстановка на събития и обстоятелства, които, подредени  хронологично, 
представляват следната исторически обоснована поредица:   

Вторите братовчеди на българския император Борис - братята Кирил и Методий, 
пребиваващи във Византия, са разбирали голямата опасност за Родината си от 
имперските амбиции на ромеите-гърци. В името на поставените от ЗАВЯРАТА цели те 
започват да готвят писменост(език и азбука) за българските поданици и за книжнината 
на бъдещата православна църква. През юни 863 г. Братята и Учениците им, застрашени 
от византийската власт поради извършвана в полза на българските власти дейност, 
напускат спешно Византия. На първо време отсядат в Плиска, което е както 
необходимо за делото на ЗАВЯРАТА, така и целесъобразно от гледна точка да се 
изчака реакцията на византийските власти от сведенията за  тяхното бягство. По-късно, 
според разпореждането на българския  владетел, Братята и хората им се установяват, 
вероятно в главното селище на славянската Българска Моравия  –  Белград. Поради 
фонетичните особености на гръцкия език гърците наричат древния Сингидунум  
Велеград. Той е разположен на трасето  от Плиска за Рим. 

  Разузнаването на василевса разкрива причината за бягството на Константин и 
брат му и това  става повод за  нахлуване „по суша и море” на византийски войски на 
българска територия през ноември с.г.  От Бога цесáрят Борис е бил принуден да иска 
мир. От мирния договор, сключен за 30 години, се разбира, че България не само не е 
била ощетена, а дори е получила от Византия земи. Този факт свидетелства, че войната 
на Византия не е била завоевателна, а по-скоро е целяла да принуди Борис да се откаже 
от намеренията си да приеме християнството от Апостолическия престол, на което той 
се подчинил. Цесáрят загубва правото да  афишира властта си като изхождаща от Бога. 

След няколко години  –  и по точно през 866 г., когато Братята подготвили за 
пред папата достатъчно преводи на богослужебна християнска книжнина като 
доказателство за възможността да се свещенодейства в бъдещата българска църква на 
езика на единението на българите, наречен от мене Кирило-Методиев литературен 
език,   кавканът на България Петър предприема активна  дипломатическа совалка 
между Плиска и Рим, в резултат от което през ноември 866 г. в България пристига, 
изпратена от папа Николай I (858 - 867), група латински презвитери, начело с  двамата  
кардинали Павел Портуенски и Формоза Попилонски.  

През 868 г. Константин, Методий и Ученици са приети от папа Адриан II(867-
872), комуто представят образци от богослужебна книжнина, написана  с  новата 
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Кирило-Методиева писменост. Папата я одобрява възторжено и благославя книгите, 
съответно езика и азбуката, които са използвани при преводите от гръцки. 

След кончината на Константин, наречен Кирил, Методий е назначен за 
архиепископ на България и Панония и изпратен  в седалището на  Сремската 
архиепископска катедра на св. Андроник.  

По това време – през 869/870 г., в Константинопол се провежда Осмият 
вселенски църковен събор, който по внушение от василевса Василий I(867-886)  
утвърждава българска автономна православна църква, начело с архиепископ  грък, 
назначаван от Константинополския патриарх. Веднага след това, още през февруари 
870 г., цесáр  (император) Борис отпраща римските църковници.  В България нахлуват 
гръцки свещеници и променят утвърдените дотогава западни църковни ритуали. 

През 885 г. архиепископ Методий се представя пред всевишния. Това поставя 
краят на богослужението в българска Моравия „по обредите или според сектата на 
българския народ”, както го формулира папа Йоан XIII  в цитата на Маргарита 
Кискинова(36, с.165). 

Трима от неговите първи сътрудници – архиепископ Климент, Наум и 
Ангеларий, бягат от неблагодарния княз на Българска Морава Светополк през Белград 
в Плиска. 

По силата на споменато решение на събора да се признае българска православна 
архиепископия, държавата на Борис губи своята изконна  писменост като  една от 
жертвите, направени от цесáря, за да се учреди българска църква. По този начин, между 
870 и 893 г., т.е. 23 години  българите били принудени  да  пишат своята реч с гръцки 
или „римски” букви без устроение, т.е. без всякакво отклонение от графиката и 
езиковото съдържание на използваните гръцки букви. Когато на Преславския събор се 
въвежда писмеността, съответно езика и азбуката на Кирил и Методий като писменост 
държавна, църковна и културна, КМле става говорим език на цялото българско 
население. С това се изпълнява една от целите на ЗАВЯРАТА, като се поставят 
основите на една величава култура, наричана от съвременните българи Златен век на 
българската книжнина.  

На Преславския събор архиепископ Климент е посветен за патриарх на 
Българската православна църква от изпратения от папа Формоза кардинал  Хонорий – 
със задача да извърши исканите от българския двор удостоения, за да привърже трайно 
църквата на българите към Светия престол.  

Владетелството на От Бога цесáря Симеон  във Велики  Преслав е характерно с 
успешно противоборство на България с Византийската империя и заедно с това дава 
тласък за един огромен скок в културата на българската държава. Самият този факт 
поставя върху предположенията на славистите отхвърлящото съмнение, че същият този 
Симеон е могъл да организира и осъществи направата на кирилицата като форма за 
използване на гръцката азбука за фонетиката и морфологията на литературния език на 
Кирил и Методий. 

Следва един продължителен мирен период между България  на От Бога цесáр 
Петър и Византия, през периода 927 – 967 г., завършил с нахлуването във Велики 
Преслав на войската на киевския българин Святослав (945-972), син на росския 
владетел на Киевска Рус кан Игор  и  на българската принцеса Олга (вероятно дъщеря 
на някой от синовете на Борис I).  
 Василевсът на Източната Римска империя Йоан Цимисхи използвал агресията на 
росския вожд в българските земи и уж помагайки на българите, завзема  Велики 
Преслав и на дело  завладява Източна България. След прогонването на Святослав от 
Доростол византийският император символизирал присъединяването на Източна 
България към Византия, като принудил през есента на 972 г. новия български владетел 



 5 

Борис ІІ да снеме от себе си в цариградската църква „Св. София” знаците на царското 
си достойнство (10, с.363). Може да се предположи, че този акт на подчинение на 
българския владетел е бил основание да се развихри маниакалния стремеж на гърците 
ромеи за елинизирането на българите. Здравият разум обаче им е подсказвал, че в 
Западните земи все още съществува България и подобна политическа активност е 
преждевременна. Синовете на комит Никола – Комитопулите поемат отговорностите на 
властта в Долната земя (западните български територии)  и с това запазват българското 
самосъзнание у българите, попаднали вече под гръцка власт.  
 Българската драма се измества на запад, където след убийството на наследника 
на българския престол - Роман в Константинопол през 997 г., Самуил се провъзгласява 
за  български цесáр и продължава войната с владетеля на Византия Василий II. 
 От направения исторически преглед  се разбира категорично, че преди 
окончателното сломяване на българската съпротива, оказвана на Василий ІІ от 
племенника на Самуил Иван Владислав през 1018 г., василевсът не е имал възможности 
да се занимава с второстепенен проблем, какъвто представлява една  културна инвазия 
в България.  
 Гръцката власт е единствената реална сила, която е имала своите традиционни 
враждебни  отношения с България въобще и към делото на Кирил и Методий  в 
частност. Византия се е стремила да маргинализира делото на великите българи, но 
възможност преди 1018 г. за това  е нямала. Нелепо е да се мисли за каквото и да е 
усилие на гърците да инициират и ръководят или да съдействат на българите за 
създаване на кирилицата, след като са липсвали условия да бъде утвърдена тя в 
съществуващата антигръцка обществено-политическа обстановка в България при 
Симеон. Тази безперспективност се доказва от неуспеха на гръцките власти да натрапят 
на българските етноси  протежираната от тях кирилица дълго време след загубата на 
българската независимост.  

Интересна е разликата в подходите на василевсите Василий I и Василий II към 
използване на гръцката азбука от българите. В унизителното съгласие на цесáря Борис 
да приеме през 870 г., че няма да ползва в книжовната дейност на Българската държава 
изконната българска писменост, респ.  азбуката, наречена  „рунна”, се вижда твърдата 
политика на Василий I да не допуска  пригаждане на гръцките букви към фонетиките на 
езиците на подчинените му народи. В изречение второ на „О писменехъ” Черноризец 
Храбър пише: българите „бяха принудени [да пишат] своята реч  с римски и гръцки 
букви без устроение”(18, с.99). От това се разбира недвусмислено, че гърците са 
разбирали под израза „без устроение” на само  забрана да се променят гръцките 
буквени символи като графика и като звуково съдържание, а и да се  ползват 
допълнителни буквознаци за липсващите в гръцката азбука символи  за предаване на 
говорните звукове на КМле, които не съществуват в гръцкия език.  

Склонният  към компромиси Василий II е осъществил гръцката идея да наложи 
на българите автентичната гръцка азбука, като е позволил да бъде тя допълнена в 
кирилицата  със  знаци, притежаващи потребна за фонетиката на КМле звукова 
стойност. Така  бил усъвършенстван работещият вариант за осъществяването на 
перманентния стремеж на гръко-ромеите да властват над другите. 

Според Кирил Мирчев, направеният компромис в никакъв случай не е 
отстъпление от гръцката идеология за изключителност: „Приспособяването на гръцката 
или латинската азбука към славянската реч2 би свидетелствало за зависимост от 
Византия или Рим”(12, с.190). 
                                                
2 Читателят е забелязал не за пръв път моето мотивирано противоречие със славистичната   догма   
   относно определянето на българите като славяни, а езика им – славянска реч. Да се нарича     
   цесáрството на българина Борис славянско е най-малко исторически нелепо, след като се знае, че той е   
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Ползваното съществително „приспособяване” не следва да се уеднаквява с 
„пригаждане”, което е било категорично недопустимо от гърците. 

Изненадан съм от големия учен, който независимо от дълбокото проникване в 
изворите на КМле, си е позволил да пише, че ползваният от държавата на Борис 
Покръстителят език е славянски.  
  Същият нов подход са използвали гърците при снабдяването на киевските росси 
и техните поданици при покръстването им в края на Х в. с българска глаголическа 
християнска книжнина, а не с неподходящи за тяхната езикова нагласа гръцки 
богослужебни текстове.  
 Няма съмнение – гръко-ромеите са натрупали  огромен опит в утвърждаване на 
властта си върху ново покорени народи.  

 
   3.0.  За кирилицата 

В книгата си „Непознатите Кирил и Методий”(2008) и по-късно в трактата  ми 
„Кирил и Методий –  творци на езика и азбуката на преводите” обосновах старателно, 
че основоположниците на българската християнска култура - великите Кирил и 
Методий, са  създали Езика на българското единение – КМле3, и  са  автори и на  
фонетично съответната му азбука – Глаголицата, с което са поставили основите на една 
модерна писменост4 към 858 г.(9, с.45-46).  

В работите на съвременните слависти, ще намерим и друго датиране. Така 
например Ив. Дуйчев и П.Динеков изказват мнение за готовност на Глаголицата през 
855 г5. (14, с.409).    

В статията „Глаголица” на Петър Илчев от Кирило-Методиевската 
енциклопедия (КМЕ) Т.І се чете: „Като обикновено писмо (Глаголицата – доп. мое) се 
използва в бълг. земи, а частично и в други слав. области до към ХІІ в., след което е 
изместена напълно от кирилицата (респ.от латиницата)” (15,с.491). Но същият автор, 
като разглежда  редовата линия на българските ръкописни глаголически текстове, 
установява две възможни схеми и заключава: „Постепенно двете линии все повече се 
изправят; до XIII в. обаче първата схема остава в сила”(15, с.502). 

                                                                                                                                                   
   потомък на българския владетел Крум и са налице редица факти, които разграничават властващия   
   български етнос от  славяните. 
3 Съкращението КМле означава Кирило-Методиев литературен език, като основание за определението 
литературен идва от факта, че на този език е била преведена първата християнска Свещена книжнина, 
чиято литературна същност не може да се постави под съмнение. 
4 Поради това, че в панславянското пространство не съществува определение на понятието писменост, 
бих го формулирал така: Фонетичната писменост е възможност да се записват мисли и описания на 
чувства на литературен език посредством система от буквознаци (азбука), които имат звукова  стойност 
да осигурят пълното и точно фонетично възпроизвеждане на направени на този език и с тези букви 
записи, така че при прочитането им да се предаде казаното звуково вярно.  
   Държа читателите ми да знаят, че до Преславския събор на българската централна власт от 893 г. 
съвкупността от eзика на преводите и фонетично подходящата му азбука, създадени от Константин-
Кирил, брат му Методий и Учениците им  и използвани за преводи на богослужебна християнска 
книжнина от гръцки,  следва да бъдат наричани единствено Писменост на Кирил и Методий. Както тя, 
така и нейните съставки не могат да носят притежателното „славянски”, защото никога и никой не е 
направил опит за строг научен езиков анализ и съпоставка между славянски народен говор и КМле и не е 
доказал, че последният има цялостни граматични и лексикални славянски характеристики. А щом езикът 
не е доказано славянски, следователно и фонетично присъщата му азбука не е такава.    
5 Между определената от мене година на готовност за използване на Глаголицата (858 г.) и съответната 
годишна дата (855 г.), установена от Ив. Дуйчев и П. Динеков, съществува разлика от три години. Тя се 
дължи на това, че при изчисляването й според  подадената в Сказанието на Черноризец Храбър 6363  
година от Сътворението на Света,  аз съм ползвал напълно основателно  българската циклична 
дванадесетгодишна календарна система с константа (българска ера) 5505 години,  а двамата  учени – 
гръцкия 15-годишен Индиктион с константа (Цариградска ера) 5508 години (9, с.45-61).  
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В двата цитата от П. Илчев виждам различни срокове за ползването на 
Глаголицата от българите, при което съм склонен да приема второто датиране, тъй като 
то е обосновано с реални писмени паметници. От това следва, че според Илчев 
кирилицата е станала доминираща едва през XIII в.  

Както ще се види по-долу, има становища, не подкрепени от доказателства, 
според които кирилицата била създадена още по времето на българския владетел От 
Бога цесáря Симеон. Нещо повече, това било дело на българи от Плисковско-
Преславското манастирско културно средище. 

Бих искал да отбележа, че не трябва да използваме за писмеността, съответно за 
езика етнонима „славянски”. Давам в книгата си „Кирил и Методий – творци на езика и 
азбуката на преводите” достатъчно доказателства, че не следва компилираният от 
български говор и славянски и тракийски говори  КМле да се определя от 
филологически съображения като славянски или като български, или като 
славянобългарски.  

Участниците в Преславския събор (893) приемат писмеността на Кирил и 
Методий, т.е. сътворения от тях  език и азбуката на този език, като официални за 
държавата, църквата и културата, както  и  за ползване от мултиетническия български 
народ. Ето защо е справедливо и редно езикът на преводите и неговата азбука да се 
наричат преди на Преславския събор да им е било дадено  административното 
определение– български,  единствено литературен език  на Кирил и Методий и азбука 
на КМле, поради елементарното съображение, че  азбуката следва да носи името на 
езика, за който е предназначена и когото обслужва. Така, Глаголицата  е  азбука на 
КМле. 

Изхождайки от обстоятелствата, свързани със създаването на кирилицата, не 
може да има съмнение, че който и да е изпълнил след Преславския събор  това дело, то 
е било за замяна  на българската  Глаголица, която е обслужвала езика на българите. 
Следователно и кирилицата следва да се нарече като Глаголицата  българска азбука.  

Нямам обяснение как е възможно да се анализират от изследователи мотивите за 
осъществени значими за обществата действия и да се пренебрегват основанията, 
съдържащи се в съображенията на властващите за тяхното извършване, както и за 
влиянието на обществените и международните сили. Проблемът с използването на 
гръцка азбука в българската писменост не е чисто археологически или културен, а е 
несъмнено  и политически.  

Всеки качествен изследовател е длъжен да си изясни  какви са били основанията 
на тези, които са имали правата и възможностите да разпоредят създаването и 
употребата на кирилицата от българите.  
  Не е документирано неоспоримо и не е аналитично обосновано кога в културния 
живот на Българската държава се появява новата азбука,  наречена много по-късно 
кирилица, кой е разпоредил нейното създаване и употреба и защо. 
 

3.1. Славистиката за кирилицата 
Флагманът на българската  славистка литература, т.е. Кирило-Методиевската 

енциклопедия, публикува статията на Иван Добрев „Кирилица”, в която той изразява 
славистката позиция по проблеми, свързани със създаването на ползваната след 
значителни промени и днес от българите азбука. Предполагам с достатъчно основание, 
че редакцията на казаната енциклопедия е възложила на чл.кор. Иван Добрев не 
случайно  да разработи тази така деликатна тема  и това ми позволява да третирам 
неговия труд като върхово постижение на славистичната наука, осветляващо този 
дискусионен проблем на нашето културно минало. 
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Според становище на славистиката, изразено от Иван Добрев,  кирилицата е 
„една от двете старобълг. азбуки. През X и XI в. К. се употребява едновременно с 
глаголицата. Постепенно кирилското писмо измества глаголическото и от началото на  
XII в. е вече основно средство за буквено предаване  на бълг. реч;”(13, с.301).  

Същият автор допълва: Всички на Константин Философ  „съвременници и 
последователи изтъкват, че той е  автор на едно съвсем ново писмо. То не може да бъде 
К., която е само допълнен виз. (ВИЗАНТИЙСКИ – акцентът мой) унциал за 
записване на слав. реч” (13, с.309), т.е. кирилицата е гръцка азбука, допълнена с 
определен брой новосъздадени букви за специфичните потребности на „слав.”, всъщност 
българската, фонетика. 

Бих искал да насоча вниманието на читателя към определението на Ив. Добрев  
за началото на употребата на кирилицата в България. Той, съответно славистиката,  
датира  това начало към X век. Читателят естествено може да си направи преценка кога 
е започнала компилацията на гръцкото унциално писмо с произхождащите от 
българските руни допълнителни буквознаци – наречена по-късно кирилица.  

К.Мирчев е написал в тон с цитата: „Кирилицата представя копие на гръцкото 
унциално (едро, уставно) писмо, попълнено с нови букви за предаване на ония 
старобългарски звукове, които не съществуват в гръцкия език (б, ж,  ц, ш, ъ, ь, ý, ©, ť, 
û). В системата на двете азбуки личи голяма зависимост от гръцката азбука”(4,с.23). 
Ще допълня, или по-точно ще обясня, че за автора на тази извадка  „старобългарски 
звукове” заменя израза „звуковете от литературния език на Кирил и Методий”, чужди 
на гръцката езикова традиция. Защо ли?   

И още: „Старобълг. кирилица се състои от 24 – те букви на виз. унциално писмо 
(à, â, ã, ä, 2, ґ, и, », ¶, ê, ë, м, н, Ώ, о, п, р, с, т, y, ô, х, Ύ, w) и от още 12 букви, създадени, 
за да бъдат отбелязани онези звукови особености на старобълг. език,  които не са били 
присъщи на грц.език (б, ж, щ, ц, ч, ш, ъ, ь, ý, ю, ť,  ›). Буквеното разнообразие на 
старобълг. кирилски ръкописи обаче не се изчерпва с тези 36 знака, които са 
задължителни за всичките паметници от X и XI в….Има кирилски буквени варианти и 
буквени съчетания, които се срещат в едни старобълг.ръкописи, а не се срещат в други, 
или пък се срещат навсякъде, но употребата им не почива на едни и същи правила.Част 
от тези буквени варианти и буквосъчетания са взети от виз. устав, а друга част са били 
изобретени за нуждите на слав. писмо”(13, с.304).   

 От така създадената представа за кирилицата от Ив.Добрев можем да изчислим, 
че непроменимите в кирилицата гръцки букви са 66% или повече, ако прибавим към 
ползваните в кирилическите текстове  гръцки буквени варианти като Ó, Y, ¹, t(s), ∙   и 
заимстваните от византийския литургичен унциал широко о, очно о, широко с, високо 
т и още много други(13, с.304-308). Изводът е очевиден – наистина кирилицата е 
нагласена, за да се запознаят българите с пълната гама от ползваните от гърците 
буквознаци, което ще им бъде полезно, когато престанат да ползват своя език.  

Друго много важно за целите ми е казаното от Ив. Добрев, че ако в 
гръцката азбука е имало букви с  „онези звукови особености на старобълг. език, 
които не са били присъщи на грц.език”  кирилицата е щяла да бъде 100% -но копие 
на гръцката азбука.  

Има една важна находка в работата на Ив. Добрев: „Допълнителните 12 
кирилски знака  обаче не са възникнали спонтанно (еволюционно, исторически) при 
употребата на грц. писмо за държ. и духовните нужди на прабългарите и бълг. 
славяни”(13, с.312). Този цитат е едно признание на славистиката, че след като 
ползването на кирилицата е задоволявало държавните и духовните нужди на 
прабългарите и българските славяни, значи тя е азбука както  на българските славяни, 
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така и  на българите на Симеон, т.е. не е  славянска азбука.  Много изследователи 
ползват формулата „славянобългарски” език или азбука. 

Ив. Добрев поставя на обсъждане щекотливи теми: „Основните, взаимосвързани  
въпроси на слав. палеография са: защо има две старобълг. азбуки, глаголица и К.; кой е 
авторът на кирилската азбука; кога е било изобретено кирилското писмо; коя от двете 
азбуки, К. или глаголицата,  е по-стара  и дали  онези кирилски букви, които не са 
заимствани от виз. унциал, имат глаголически първообраз, или обратно, Константин 
Философ  е преправил някои от кирилските начертания, за да ги направи глаголически” 
(13, с.309). 

Всички тези въпроси имат отговор, съдържащ се в една единствена историческа 
находка: Кирилическата азбука се е появила под натиска на гръцките власти най-рано 
през XI в.;  нейни автори са гръцки граматици, в помощ на които са били включени и 
техни български колеги; третият отговор е твърде лесен за запознати с изконната 
българска писменост – византийският унциал е взет наготово, а  за някои от посочените 
вече  знаци  б, ж, щ, ч, ш, ъ, û, ý, ю, є, ©, «, ª, за особените звукове на КМле, са били 
заимствани древни български букви от българските участници. На последните два 
повтарящи се въпроса отговорът беше даден  по-горе с цитата от самия Добрев, т.е. 
несъмнено Глаголицата предхожда кирилицата. 

3.1.1 Руският славист  Г.А. Ильинский за ролята на българския император 
Симеон за замяна на официалната държавна азбука.  Възможните  основания за 
вземане на  решение от властимащия в този епизод от културното развитие на 
българите 

Ив.Добрев информира за направените от Ильинский Г.А.6 и приети 
безапелационно от българската славистика внушения за това, че  „… новият бълг. княз 
Симеон се е стремил да въведе по-просто и по-удобно унциално писмо, разбираемо за 
всички люде в държавата му, които са знаели да четат по гръцки”(13, с.314). 

В статията си, от името на славистиката, Ив. Добрев не  посочва пряко и 
дефинитивно мотивите на владетеля да разпореди обсъжданата тук подмяна на 
българската Глаголица с нова, която както стана ясно, е само допълнен византийски 
унциал за записване на КМле. Ако българският владетел е имал мотиви  да бъде 
осъществено подобно деяние с огромна за българския народ и култура  вреда, това е 
щяло да  бъде задължително използвано от гърците, за да дискредитират българската 
интелигенция, и няма защо да са го държали в тайна. Гръцки  публикации по темата 
обаче няма и на славистиката остава само да си съчинява такива приумици, 
развързвайки умовете на политически заинтересуваните  българи. 

Историята на човешките общества е история на поведението на наследствени 
владетели или на избраници на управленски обществени структури. Можем да 
разглеждаме поведението на политическите водачи като резултат от многобройни 
биологични фактори и в т.ч. инстинктивни стремежи и апетити за власт, богатство, 
слава, емоционални тържества или сексуални постижения, династично увековечаване, 
проява на ревнива завист  или омраза и пр., и пр. 

Други възможни предпоставки за предприемането на подобни решения и 
действия може да се търсят или в принуда, дошла отвън, или в свръх скъпо заплащане. 

Елемент на горните ми констатации е установеното, че българските историци и 
езиковеди, които мълчаливо са се съгласили с доминиращата в нашата културна 
история руска версия за българско водещо участие в замяната на Глаголицата с 
допълнено копие на гръцката азбука, не са отделили време и сили да разгадаят 

                                                
6 Анисава Милтенова в ст. „Илински” КМЕ т.II  го определя като: „…филолог-славист, историк, 
археограф и педагог…” 
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мотивите и съображенията на предполагания от тях български владетел да разпореди 
това си  деструктивно за държавата решение, както  и да изяснят факторите, които са го 
подтикнали към него. Липсата на подобен задълбочен и строго научно информиран 
анализ води до смехотворни и елементарни предположения, използвани да внушат на 
българите, че от върховете на българската власт е било решено да се откаже държавата 
от оригиналната си и с високи достойнства писменост (като начало само азбуката) в 
името на някаква абсурдна политика. Читателят ще намери по-долу  постановки на  
съвременното мислене, които, ако бъдат разбрани, ще го убедят, че да обърне 
българският владетел гръб на родното, на самобитното и национално значимото в 
интерес на перманентния стремеж на вековния противник да овладее България 
културно и политически  е равностойно на владетелско късогледство и предателство.  

Установих, че при обследване на някои проблеми, които имат вариантно  
решение, славистиката не разглежда възможно развитие, което може да заобиколи 
зададения от нея резултат. Два много характерни примера доказват моите констатации. 
На първо място, хронологически и по значимост, при разискване на проблема за 
произхода на Константин и Методий П. Динеков в статията си „Константин-Кирил 
Философ” разглежда възможността да са те славяни или гърци, но за възможен 
български произход не се споменава въобще. По повод питането на хазарския каган за 
сана на Константин  и репликата му, с която Философът обявява претенциите си за 
честта и богатството на прадядо си цесáря (българските владетели  не са имали титул 
цар, нали?) П. Динеков е много кратък: „Кирил дава косвен, описателен отговор за 
„предишната си прадядовска чест”(14, с.405). Нищо повече за произхода им, за който 
може да се търсят указания именно в отговора на Константин. 

Така  е и в случая с единия от двата варианта: българи или гърци са пригодили 
гръцката азбука за фонетиката на КМле. Писах „два варианта”, но това не е вярно – 
вторият, гръцкият вариант не е поставян от славистиката на масата въобще.  

Дали е той по-вероятният, ще се разбере лесно от свободния духом, след 
прочитането на тази  работа. 

По повод маниера на славистиката да маргинализира, по-точно да пренебрегне 
до пълен отказ на внимание вероятно решение на обследвания проблем, което не 
съответства на руската имперска стратегия,  ще перифразирам латинската сентенция 
„където свършва съмнението, започва глупостта”, като й дам малко по-приемливо 
съдържание - „да пренебрегнеш много вероятно решение, когато търсиш обществено 
значим отговор, говори за глупост или умисъл”.   

Не се споменава от славистите като възможен автор на новата българска азбука–
кирилицата, великогръцкият шовинизъм и нетърпимост към всичко, което не носи 
белега на гръцко величие в цивилизационната и в т.ч. културната  област. Това е така 
добре  познато и доказано от европейската наука, че всяко негово премълчаване от  
нашата наука поражда твърде деликатни въпроси, на които трудно се дават отговори.                                              

Славистката теза за двата основни постулата, обясняващи замяната на 
Глаголицата с основаната на гръцката азбука  кирилица идва, както се показа по-горе, 
от необоснованото предположение на Ильинский Г.А.:  

- От Бога цесáрят Симеон7 бил дал съответните указания за създаване на нова  
азбука, която да бъде по-опростена и по-удобна, като унциалното писмо; 

- Другият мотив на Симеон се бил състоял в стремежа  му да въведе 
„…унциално писмо, разбираемо за всички люде в държавата му, които са знаели да 
четат по гръцки”(13, с.314).  

                                                
7 Според Ильинский българският владетел е бил само „княз”. 
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 Дали тези мотиви са достатъчно убедителни и представляват една реална и 
уважителна  причина за извършване на обсъжданата замяна на Глаголицата с кирилица, 
не е така важно. От изключително значение обаче е фактът, че българската наука, 
прегърнала мълчаливо мотива на Ильинский, не е намерила компетентност да му 
предаде по-патриотични компоненти и да прибави  други интелигентни  мотиви, с 
които  да подсили и подчертае важността и силата на подарената ни  от руския учен 
презумпция. Вероятното обяснение следва да се търси в безпокойството на водещите в 
панславянската идеология у нас от опасността, че при един задълбочен анализ на тази 
постановка може да се достигне до извода, че такива мотиви са абсурдни.  

Ив.Добрев не е знаел, че в друг един свой труд същият Ильинский Г. А. (1909) е 
написал: „Все эти наблюдения почтенного исследователя (има се предвид Погорелов) 
очень важны. Они дают новое красноречивое доказательство тому, что в царствование  
Симеона болгарской литературный язык не достиг еще той степени развития, которая 
известна нам из среднеболгарских памятников, и что болгарские писатели 
пользовались глаголических письмом…”(30, с.5,буква ж).) В превод това звучи така: 
Всички тези наблюдения на почтения изследовател (има се предвид Погорелов) са 
много важни. Те дават ново красноречиво доказателство  за това, че през царстването 
на Симеон  българският литературен език не е достигнал още тая степен на развитие, 
която ни е известна от среднобългарските паметници, и че българските писатели са 
се ползвали от  глаголическото писмо.  

Този текст от Ильинский, с който той възприема напълно мнението на 
Погорелов, е несъвместим с неговото собствено внушение, че Симеон бил се 
„…стремил да въведе по-просто и по-удобно унциално писмо, разбираемо за всички 
люде в държавата му, които са знаели да четат по гръцки”. Освен очевидното 
противоречие, впечатлява трогателното  съобщение за загрижеността на Симеон към 
българите, „…които са знаели да четат по гръцки”.  
 Дадената извадка от работата на Ильинский Г.А. за  подмяната на Глаголицата с 
нова азбука на българския език, основана на гръцкото унциално писмо, създава 
впечатление сякаш в България са знаели да четат по гръцки кой знае колко много  
българи. Такова пригласено за тезите на панславянската идея предположение е в пълно 
противоречие с оценката на Симеоновите амбиции, които дават цитираните по-долу 
редица български историци и филолози.  

Добрев съобщава още становище на Ильинский, че  на Наум е било възложено 
най-напред да създаде азбука за замяна на Глаголицата, „но той не се съгласил да 
отстъпи от Кирило-Методиевата традиция”(13, с.314). Това дава основание, напълно 
правдоподобно от историческа гледна точка, да осъзнаем, че авторитетът на българския 
патриарх Климент (893-916)(2, с.85-108) е бил напълно достатъчен да отклони  
всякакви подобни предложения. От това се прави елементарният извод, че, поне до 
годината на кончината на светинята, зелена светлина за създаване на нова азбука за 
българския език не е могла да бъде дадена от Светата българска църква. Тогава 
висшият български сановник, „предложил” на св. Наум (+910 г.), през главата на 
патриарха, да изработи новата азбука, е могъл да бъде единствено подсказаният от 
Ильинский императорът на България Симеон Велики.  

Архиепископ Теофилакт Охридски твърди в Пространното житие на Климент 
Български убедително, че плътно до свети Климент е бил неговият духовен син – От 
Бога цесáрят Симеон.  Нима Симеон е бил способен, в разрез с волята на патриарха, да 
одобри едно подобно културно предателство чрез подмяна на оригиналната българска 
азбука – Глаголицата, с такава, основана на копие на гръцката? 

Ще цитирам отново Ив. Добрев по повод версията на Ильинский  за възможност 
да е Отец Наум автор на кирилицата: „Освен това Климент Охридски и Наум Охридски  
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са писали на глаголица”(13, с.314). Този цитат има отношение към времето на 
създаване  на кирилицата след завръщането в България през 886 г. на двамата най-
авторитетни български църковници от Симеоновата епоха. Да се твърди, че в началото 
на Х в. в България е била ползвана кирилицата – след изразеното от Ив. Добрев 
признание на славистиката, според което светите Климент Български (+916) и отец 
Наум (+910) са пишели на Глаголица в началото на Х век, е някак нелепо. 

Заедно с многобройните си риторични въпроси, задавани към нашите славистки 
автори, ще задам още няколко, които може би ще ги притеснят. Това са: 

Защо славистите не обсъждат възможността да е подмяната на Глаголицата с 
кирилица дело на гръцките победители от 40-годишната им война с владетеля на 
Западното българско цесáрство Самуил? Защо същите тези авторитети не са 
забелязали абсолютната еднопосочност и цел на тази подмяна със закриването на 
автокефалната българска православна Преславско-Дръстърска патриаршия от 
Василий II през 1020 г., за да бъде наследена от новоучредената Охридска българска 
архиепископия, начело с гръцки владика, назначаван от Константинополския 
патриарх?  

Разбира се отговори те не биха дали. Но всеки средно интелигентен си дава 
сметка, че по-убедително доказателство за еднопосочността на извършеното  от 
василевса Василий II да замени Глаголицата с допълнено копие на гръцката азбука 
от една страна и отнемането на автокефалността на  Българската 
патриаршеска  църква от същия византийски император от друга,  не може да  
съществува.  

Както обявих в увода на трактата, настоящата разработка цели да опровергае 
славистката теория за създаването на кирилицата. От повтореното многократно тук 
мнение на руския филолог-славист Ильинский се разбира, че той  е посочил само един 
български владетел, който бил разпоредил създаването на кирилицата на основата на 
гръцката азбука. Това определя и времето на началото на това събитие – края на IX  или 
началото на  X век.  Българската наука не се е противопоставила на тази постановка, 
като опровергае българския вариант на създателя в лицето на Симеон или да 
предположи като двигател на деянието сина му Петър. Така славистиката не подозира 
Петър, защото той не би могъл да разпореди промяната на азбуката през ІХ в. По този 
начин пред мене стои задачата да отхвърля аргументирано именно Симеоновата роля в 
слависткия постулат. 

Ще започна с исторически некомпетентната инсинуация, че кирилицата 
съществува още от ІХ в. Подобно твърдение е напълно  безпочвено, защото неговата 
абсурдност се изгражда от прости исторически факти: Глаголицата е създадена в 
началото  на втората половина на ІХ в.(9, с.59). Тя е била ползвана първоначално след 
863 г. за преводите на гръцка богослужебна християнска книжнина, за да бъде 
представена чрез тях на Светия отец – папа Адриан ІІ през 868 г. новата Кирило-
Методиева писменост. Не се поставя под съмнение, че архиепископ Методий, назначен 
от папата като предстоятел на Българската православна църква, със седалище в 
катедрата на св.Андроник в град Сирмиум (дн. Сремска Митровица), е продължавал да 
превежда активно гръцкото Свето писание до своята кончина през 885 г. Учениците му 
Климент, Наум и Ангеларий, пристигнали в България непосредствено след това, 
продължават да ползват същата глаголическа азбука.  В края на ІХ в., т.е. през 893 г., 
великият по значимостта си за българското съществувание Преславски събор 
утвърждава Глаголицата като елемент от писмеността на Българската държава.  

От казаното следва да се направи един единствен елементарен извод – за 
кирилица през ІХ в. е абсурдно да се говори. Този абсурд подтиква определени среди 
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да обявят, че кирилицата е създадена през Х в., но вече  по разпореждане на От Бога 
цесáря Симеон.  

В следващите си обосновки ще се опра на една безспорна правна теза: Не би 
могло да се докаже липса на определено събитие, но може да се обоснове това с 
аргументи за съществуващи през обследвания период  неоспорими условия, които  не 
са били подходящи или не са допускали появяването и съществуването му.    

И така, след като не съществуват доказателства, че От Бога цесáрят  
Симеон не е разпоредил създаването на кирилицата, следва да си отговорим на 
въпроса дали е могъл да го стори. 

Както се разбра дотук, славистиката съвместява взаимно изключващи се във 
времето обстоятелства с представите си за начало на ползването на кирилицата през  IX 
век и с фиксирането на император Симеон като българският владетел, който бил 
разпоредил създаването й такава, каквато е позната от древността. Нямам намерение да 
внасям порядък в славистките недомислици, но ще  отбележа, че след като се допуска 
да е могло да се случи това и през X в., значи и наследникът на Симеон на българския 
трон Петър е могъл да бъде този двигател на процеса. При положение, че тук следвам 
линията на славистките небивалици, ще оспорвам и контраатакувам единствено 
версията Симеон.  

Славистът Иван Добрев внушава на българите, че техните далечни прадеди и 
най-вече От Бога цесáрят Омуртаг и сина му Маламир са ползвали широко гръцкото 
писмо и това е било благоприятно условие за възприемане и разпространяване на 
кирилската азбука като епиграфско, канцеларско и литургично писмо в 
старобългарските столични градове Плиска и Преслав. Това похвално и широко 
познаване на гръцката писменост от българите било основно съображение на 
император Симеон Велики да разпореди възприемането на гръцката азбука и 
ползването й за фонетиката на КМле с нови по-пригодни за писане букви, и с тази нова 
азбука да се подмени Глаголицата. Така може да се изрази хипотезата за създаването на 
кирилицата от  българи по указание на От Бога цесáр (император) Симеон върху 
предположенията и разсъжденията на руския филолог  славист Г.А.Ильинский, който 
тълкува или  по-точно фантазира мотива на Симеон като стремеж „да въведе по-просто 
и по-удобно унциално писмо, разбираемо за всички люде в държавата му, които са 
знаели да четат по гръцки”. Това е не само нелогично, а и исторически   
неправдоподобно.  

За мотиви да се създаде кирилицата в замяна на Глаголицата се говори само като 
за  вътрешно българско дело, при което, обаче, не  се анализират съображенията на 
владетеля и на българските книжовници да изменят на родната култура  и да 
възприемат буквите на своя вековен враг – Византия. Очевидно,  съображенията да се 
извърши подобен акт  трябва да са толкова важни, че да съответстват на очакваните 
резултати  от осъщественото събитие. В конкретния случай те са противопосочни – 
приемането на гръцките букви е във вреда на българската Кирило-Методиева култура, а 
резултатите от тяхното ползване за тази цел не са в полза на българите, а наопаки.  
Измисленият от  Ильинский претекст на Симеон да подобри естетичния вид на буквите 
на българската азбука, за да се  облекчи всъщност  писането и четенето на гръцки 
текстове от българи, е реално нанасяне на  огромна вреда на българската цивилизация. 

По-горе беше цитиран от акад. Иван Гошев руският проф. И. Д. Якобински, 
според когото Глаголицата е била неудобна на гръцките цезаропаписти, поради 
даденото й от Светия отец  благословение. Хипотетичното подчинение на Симеон на 
проявите на такава гръцка политика би изключило всякакви по-нататъшни контакти с 
предстоятеля на Западната църква, което се опровергава от факта, че през 917 г. е бил 
проведен нов държавен събор, на който е бил помазан от пълномощници на Римския 
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папа  български патриарх, наследил починалия през предната година патр. Климент 
Български.     
            Симеон воюва срещу Византия на всички фронтове.  
 Неговите  войни с южния съсед са донесли на българското оръжие низ от 
победи, за което ползвам информация от „История на българите” (11, с.254-257): 

- войната от 894 г. по повод митнически проблеми, създадени от василевса  
Леон VI; 

- тежко поражение на  гърците при Булгарофигон  през 896 г.; 
- сблъсък около Солун през 904 г.; 
- през 913 г. българските войски са пред стените на Константинопол и Симеон  

иска короната на Византия; 
- през 914 и 915 г. Симеон воюва с гърците  около Адрианопол и в Солунската 

тема, като стига дори до Драчката област. Византийците подкупват сърби и печенеги да 
ударят българите в гръб и това отклонява Симеон от крайни резултати; 

- през 917 г. Симеон печели голяма победа при Ахелой; 
- през същата година победа и при Катасирти;  
- през 918 г. българската армия завзема редица крепости в Пелопонес; 
- през 920 г. Симеон атакува крепостите в областта на Дарданелите; 
- в този период българският владетел си поставя цел да завладее  

Константинопол; 
- скоро след 923 г. Симеон напада услужливото към Византия сръбско  

княжество и го присъединява към България; 
- по това време император Симеон води преговори с папа Йоан X, с които се 

запазват добри отношения с Апостолическата катедра до кончината на българския  
владетел на 27.05.927 г. 

Симеон  имал амбицията  да изгради България като културен център на Европа и 
да създаде библиотека, подобна на Александрийската. Както вече посочих, той 
предявявал претенции да бъде василевс на българи и гърци и очаквал реалният 
владетел на Византия Роман Лакапин и патриарх Николай Мистик да му предоставят 
доброволно трона на Византия.  
 Този абсолютен господар на България, стремящ се към трона на Източната 
Римска империя и оглавяването на източното православие, не би могъл, независимо от 
идеологическите пристрастия на днешните изследователи, за които стана дума, да реши 
да пригоди гръцката азбука към българската фонетика и да хвърли в небитието 
великото творение на Кирил и Методий. Нима можем да допуснем и за миг, че  този 
пълководец, нанесъл огромни щети на гърко-ромеите и поради това неимоверно 
ненавиждан от тях, би могъл да направи такъв жест на примирение с гръцката културна 
хегемония, който по-точно би бил акт на унижение?  
 Ако императорът на българите Симеон беше направил на гърците такъв един 
неимоверен по значение културен подарък, щеше ли да воюва с тях по показания 
начин? И нямаше ли поне един гръцки хронист да отбележи  това с гордостта на своята 
нация?  И нямаше ли да разпореди Симеон да се транслитерират всички глаголически 
трудове с кирилица в интерес на „по-естетичното и  по-удобно за пишещите” 
оформление? 

 Не съществуват никакви обективни податки или поне политологически  
допустими предположения за активна роля  на Симеон за подмяната на Глаголицата с 
кирилица. Представените до тук съображения  са достатъчно убедителни – не е било 
възможно и е пълен абсурд да се мисли, че един от най-великите български владетели е 
могъл да разпореди или дори да одобри копирането на гръцката азбука в кирилицата, с 
която да се замени автентичната българска Глаголица.  
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 От написаното дотук е пределно ясно, че не съществуват никакви исторически 
свидетелства за възможно държавно предателство от страна на императора на България 
Симеон. Но забележете – мотивите на гръцката светска власт и църква да натрапят 
на българите своята азбука  не са предмет на славистките  предположения. Те не 
са споменават, а камо ли  да се обсъждат.  

3.1.2. Кой, според славистиката, би могъл да бъде автор на  нова азбука за 
КМле през IX, X, XI или  през XII  век, с която да бъде заменена Глаголицата 

Едно странно групиране на предположения на Ив. Добрев третира авторството 
на кирилицата. Той ги подрежда така: „За авторството на К. съществуват различни 
догадки, които могат да се сведат  до три главни предположения : 1) че кирилската 
азбука е слав. писмо, създадено преди Константин-Кирил въз основа на грц. азбука за 
културните нужди на бълг. славяни (този авторски вариант е копие на версията за 
създаване на реалната кирилица, с аналогичния недостатък, че не се посочва 
конкретния  създател - бел. моя);  2) че кирилската азбука е дело на самия Константин-
Кирил, на брат му Методий или на някои от преките им ученици или последователи 
(този вариант е абсурден и още по-абсурдно е разглеждането му тук като възможност -
бел.моя); 3) че кирилската азбука е създадена въз основа на гръцката азбука по образец 
на глаголицата”(13, с.309). Това предположение е фактологически безсмислено. 
Прочетеното се разбира, но не може да се осмисли в частта му за глаголическия 
образец на кирилицата. Тя просто спазва универсалната азбучна подреденост и това не 
може да се третира като ползване на конкретен пример. Необяснима е липсата на 
обещаните от Добрев догадки за авторството на кирилицата при  първия и третия 
вариант. И както е типично за славистиката, нежеланият й резултат е винаги пропуснат. 

В тия няколко догадки липсва допускането, че автор на кирилицата са  могли да 
бъдат и византийски граматици под натиска на светската и духовната власт на гръко-
ромейската държава. Нямам съмнение, че това е могло да стане най-рано през XI век, 
т.е. след 1018 г. – годината на последната загубена от българските войски  битка с 
гърците. 

Авторът внася един нов нюанс в проблематиката на създаването на кирилицата. 
Той фактически концентрира вниманието ни върху изобретяването на буквите, които 
не са заимствани от гръцката азбука. Което е много интересно. „За съжаление ние на 
разполагаме  с никакви достоверни сведения за лицето изобретило кирилските знаци, 
които липсват в грц.унциал”(13, с.308). Защо ли Ив.Добрев не е посочил конкретен 
пример на това изобретение? 

3.1.3. Кога според славистиката е създадена кирилицата  
За славистите кирилицата се била употребявала в България през X и  XI в. 

заедно с Глаголицата, което значи, че и двете азбуки са  били създадени едновременно  
през IX, за което не се представят доказателства, освен споменатите и опровергани в 
приложенията  тук два надписа от църквичките в Крепча и в Мурфатлар. За тази 
позиция на славистиката четем в статията на Ив. Добрев относно първия начин за 
изписване на хастите: „Сред запазените слав. кирилски паметници от X и  XI в. той е 
присъщ на Супр.сб. и Остромировото евангелие”(13, с.308). 

Десет години преди публикацията на обсъжданата  статия на  Ив.Добрев, КМЕ 
T.I  помества от него и от К.Попконстантинов статията „Епиграфика старобългарска” 
(21, с.662-677). В нея  авторите изреждат български епиграфски материал, който е 
периодизиран както следва: „…III. Бълг.епиграфски паметници с глаголическо и 
кирилско  писмо от епохата на Първата бълг. държава след официалното приемане на 
християнството(864)”(21, с.667).   

Да се лансира така голословно едно изключително важно за древната българска 
християнска култура събитие е кощунствено. Твърдението за наличието на български 
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епиграфски паметници с глаголическо и кирилско  писмо от епохата на Първата 
българска  държава след официалното приемане на християнството през 864 г. се 
разшифрова  с разбирането за съществуване и ползване на двете азбуки едва ли не 
непосредствено след 864 г. А това е пълна безсмислица! 

Друго много чувствително за мен предизвикателство е посочената от Ив. Добрев  
и Попконстантинов 864 г. като година на официалното приемане на християнството от 
Първата българска държава. Разработих този проблем в обширна статия под надслов 
„Покръстването на българите – същност и датиране”(8, с.73-85). Възмутен съм от 
факта, че двама видни професионали могат да определят нахлуването на гръцки 
свещеници в България, по силата на  поетите от Борис договорни задължения след 
Странната война от 863 г., като дата на „официалното приемане на християнството”. 
Впрочем, както те, така и други техни колеги не са обусловили какви или кои 
административни държавнo-църковни актове могат да дефинират изразите:  
„официално се прие християнството от държавата” или „Борис покръсти 
(християнизира) българите”. Липсата на детерминанта на това изключително за една 
човешка организация  събитие обезсмисля всеки опит да се издирва времето на 
неговото осъществяване.  

Ако казаните учени не са могли да признаят значението на мисията на 
латинските презвитери начело  с кардиналите Павел и Формоза в България след 866 г., 
то поне е трябвало да  си спомнят решението на Осмия вселенски църковен събор от 
869/870 г., с което на България се признава автономна архиепископия. 

Ив. Добрев въвежда читателя в известно двоумение  като пише в своята статия: 
„Не разполагаме със сигурни вести, че кирилското писмо е съществувало по времето на 
Кирил и Методий и че се е употребявало във Велика Моравия и Панония през 60 – 80-
те години на IX в. преди или едновременно с глаголицата”(13, с.313). Така 
формулирано, това изявление допуска съществуването и ползването на кирилицата 
през 90-те години на IX в., когато Братята не са вече между живите, а Глаголицата е 
станала току-що национално достояние. Може би става дума за печатна грешка.  

Амбицията на От Бога цесáря Симеон да възвиси величието на българската 
държава и на нейната култура се изразява до голяма степен в стремежа му да създаде 
библиотека със слава, съпоставима с тази на Александрийската библиотека. Няма обаче 
никаква писмена податка да е давал той указания на своите книжовници да пишат на 
гръцки или на български с кирилица. Това, само по себе си, говори, че той не би могъл 
да  съдейства на замяната на възприетата от Преславския събор държавна Кирило-
Методиева азбука – Глаголицата,  с кирилица, след като самият той е един от основните 
фактори, ръководили събора през 893 г., т.е. в края на  ІХ в.  

От казаното дотук произтича изводът, че не са съществували в Симеоновата 
България политически условия и няма съответния двигател, за да се задейства 
процедурата за разработка на кирилицата, а както ще се разбере малко по-долу, реално  
този процес би продължил редица десетилетия, след хипотетичната промяна на 
антигръцките настроения в страната.  Ив. Добрев допълва: „Довод за това може да бъде 
и фактът, че един сравнително ранен автор като Черноризец Храбър не знае нищо за 
втора слав. азбука, а говори за едно – единствено писмо”(13, с.314).   

А Храбър пише през Х в., нали? 
Авторът продължава в същия дух: „Някои слависти предполагат, че в своето 

полемично съчинение „О писменехь” Черноризец Храбър говори за Константин 
Философ като за автор на К. Но при едно по-внимателно прочитане  на Храбровия 
текст по Московския препис от ХV в., който е може би най-близък до старобълг. 
оригинал, ще трябва да се заключи, че Черноризец Храбър е бранел от елинофилите и 
триезичниците глаголическата азбука” (13, с.313). От казаното  се разбира, че за Ив. 
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Добрев съществуващите в славистиката твърдения, според които кирилицата е била 
създадена и ползвана още през ІХ в., са най-малко неправилни.Той потвърждава това си 
мнение и с: „Липсват сигурни вести, че преди Кирил и Методий е функционирала  слав. 
азбука, устроена въз основа на грц. писменост”(13, с.311). 

Съществуват становища на авторитетни руски езиковеди за това, че договорът, 
сключен между Олег (879-912) и ромейския василевс Александър (912-913) е бил 
написан с Кирило-Методиевата писменост. Големият руски историк Н.М. Карамзин 
пише: „Договор мог быть писан на греческом и славянском языке”(20, с.79). За да не се 
окаже, че заблуждавам читателя с горния цитат относно ползването на някаква 
„славянска” писменост, ще отбележа, както и много пъти до сега, че за „славянски” 
език по това време не може да се говори, тъй като езикът на киевските анти не се е 
наричал тогава славянски. Ако обаче наистина е използван техен език за написване на 
мирния договор, значи за целта е била пригодена някаква азбука, която би могла да 
бъде   или гръцката (абсурдно от филологическа гледна точка предположение), или с 
оповестеното от Карамзин съобщение на монаха Нестор8, че алтернативният текст на 
договора е бил написан на Кирило-Методиева писменост, която за Нестор  не е, но за  
Карамзин е „славянска”.  

За да бъда максимално точен, ще прибавя към цитата на Карамзин 
информацията, че  мирният договор от 912 г. е  между  Византия и Киевските росси9 , 
наричани от него россияни. 

Авторът Добрев може би внася известна яснота в представите ни за създаването 
на кирилицата с обстойната извадка: „Дн. в славистичната наука е твърдо установено, 
че Константин Философ е изобретил за нуждите на слав. богослужение  във Велика 
Моравия глаголическата азбука. Всички негови съвременници и последователи 
изтъкват, че той е автор на едно съвсем ново писмо….За Константин-Кириловото 
авторство на глаголицата  свидетелстват моравско-панонската и хърватската 
глаголическа традиция,…” (13, с.309). С тези думи Ив.Добрев реално поставя 
Глаголицата като първа и единствена за времето на Братята българска азбука за КМле. 

Странни са българските слависти. Те понякога търсят „сигурни вести” за 
доказателства на своите тези, а друг път забравят за този си подход. Имам предвид 
ползваното от Добрев наименование „Велика Моравия” на славянско княжество от 
Средна Европа, за чието величие  няма никакви доводи (в Панонските легенди такова 
прилагателно не се среща), а също така липсват сигурни сведения  за пребиваването, 
заедно или по отделно на Братята там когато и да било.  

Съобщава се още: „…от древна Б-я то (кирилското писмо – според предходния 
текст) е пренесено в Русия и Сърбия, където през XI – XII в.  възникват староруската и 
старосръбска кирилска книжнина. Оттогава насам с К. си служат всички православни 
слав. народности” (13, с.301). От този текст не се разбира кога е била пренесена в 
Киевската Рус кирилицата, за да възникне, както се твърди, през ХІ в. староруската 
кирилическа книжнина, като развитие на Кирило-Методиевата реч10 .  

За употребата на кирилицата вече през  X век Добрев и Попконстантинов  сочат 
много изобилен старобългарски кирилически епиграфски материал: „От X и  XI в. са 
познати шест датирани старобълг. надписа и значително число недатирани.  По 
сведения на Ст. Ваклинов до 1963 г. са намерени около 30 кирилски надписа   само от 

                                                
8 Нестор е първият руски историк, написал през 1113-1114 г. „Повесть временных лет”. 
9 В статията си „За произхода на россите” от сборника „Мадарският летопис, дохристиянската 
писменост на българите и още нещо” доказах, че россите са персийско племе с подобен на българите 
генезис, които начело с първия известен  владетел  кан Олег (879-912) завладели киевските славяни.  
10 Не мога да си обясня как интелигентни хора с претенции за учени могат да нарекат КМле славянски,    
  след като не разполагат с нито един фактически аргумент. 
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X  век….Най-старият датиран кирилски надпис е открит от К. Попконстантинов в 
скалния манастир до с. Крепча….който доказва,че през 20-те г. на X в. е съществувала 
напълно оформена кирилска азбука. Вторият датиран надпис  е прочетен от Д. Овчаров 
върху два преславски керамични отломъка. …на които личи само 6439 от сътворението 
на света, съответстващо на 931. Третият датиран надпис е надписът на жупан Димитър 
от 943 (от Добруджанските надписи), а следващият  по време е  Самуиловият надпис от 
993. Варошкият надпис е от 996. Последен по време датиран кирилски епиграфски 
текст от епохата на Първата българска държава е Битолският надпис на Иван-
Владислав от 1015 – 1016”(21, с.669). 

Принуден съм да направя коментар на съобщените свидетелства за 
съществуването и ползването на кирилицата през X в.  Преди това обаче ще изкажа 
изненада от логиката на казаното от автора на статията – „от X и  XI в….са познати 
значително число недатирани надписи”(21,с. 669). 

С посочването на X век като време на ползване и на двете азбуки фактически  
авторът ни предлага следната хронологична схема: За да бъдат ползвани двете азбуки 
едновременно през X век значи, че  кирилицата  е била  вече усвоена от българските 
книжовници в края на  IX или през първата четвърт на X век и достатъчно добре 
пропагандирана сред тях. От дадената историческа справка се разбира дали това е било 
възможно за първата част от предположения период.  

За представените от двамата традиционалисти свидетелства за намерени от 
археолозите кирилически текстове направих проучване: 

В статията „Ваклинов” в КМЕ Т. I не се споменава въобще за намерени от 
археолога 30 кирилски надписа   само от X  век, което ни поставя пред положението да 
приемем „споменаването им” за сведение.   

За откривателят на втория датиран надпис – Д. Овчаров, в същата енциклопедия 
няма публикация, а авторите на тези възпоминания съобщават, че върху двата 
керамични отломъка личи  САМО  едно четирицифрено (четирибуквено)  число, за 
което те предполагат, че е дата от сътворението на света по гръцката хронологична 
система. Но кога е написана тази дата  няма обосновка и двамата автори  изискват от 
нас да им се доверим и да повярваме, че през 931 г. в Преслав е ползвана кирилица.  

Остават надписът, открит от К.Попконстантинов в скалната църквичка до с. 
Крепча, Добруджанският надпис на жупан Димитър и Самуиловият надпис. И трите 
надписа са обект на мое отколешно внимание, в проява на което аргументирах в 
нарочни статии, че  датите на първите два са прочетени невярно, а именно  с 200 
години по-ранни, а третият (993) е фалшив. Тези работи се прилагат към настоящия 
трактат. 

На Варошкия надпис в КМЕ не е отделено внимание, а редица археолози (и в 
т.ч. проф. Б. Димитров)  обявиха неговата недостоверност. 

Нямам съмнение, че  и бъдеща оценка на Битолският надпис на Иван-Владислав 
от 1015–1016 ще установи, че е добре изработен   фалшификат. Това ще бъде дело на 
днешните студенти в историческите или филологическите  факултети на България. 

С този коментар обосновах твърдата си увереност, че кирилицата не е 
съществувала и не е била ползвана в България или където да било през X  век. 
Впрочем, вече направих импровизиран алгоритъм за процеса на създаване на 
кирилицата в онези времена и подсказах, че един задълбочен негов анализ би 
отхвърлил  срока на нейното създаване и  ползване в българските земи най-рано през 
единадесетото столетие, т.е. след датата на съдбовното за българите събитие от 1018 г. 

Читателят би могъл да си направи груба преценка кога е започнала 
компилацията на гръцкото унциално писмо с произхождащите от българските руни 
допълнителни буквознаци, в резултат от което е била синтезирана кирилицата.  
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Това е така, защото осъществяването на подобно изключително 
противодържавно деяние, като дублирането на българската азбука, за да бъде  
утвърдена в крайна сметка протежираната от властите кирилица, не би могло да бъде 
българска проява,  както и не е съществувала причина и мотив за българските 
книжовници да  пренебрегнат  величавата и оригинална българска Глаголица в полза на 
една азбука, основана на гръцки буквознаци. Още повече това не е могло  да стане  
едновременно или непосредствено след приемането на Кирило-Методиевата писменост 
през 893 г. от Висшия съвещателен орган на владетеля под ръководството на От Бога 
цесáря Борис11 и новия български владетел Симеон. 

Не проявявам дребнавост, но съм длъжен да отбележа една фраза на Ив. Добрев 
в коментара му за промяната на числената стойност на буквата ч от 1000 на 90  в 
„Кирилицата”. Там той пише: „Това  е станало в сравнително по-късна епоха, а не още 
през XI в.”(13, с.308). Разбирам тези думи в смисъл, че началото на използване на 
кирилицата е поставено от славистиката през  XI в. Със същата фраза Добрев сам се 
отказва от включения от него по-горе X  век като време на създаване и ползване на 
кирилицата. Не бива да се пренебрегва изключително притеснителното твърдение на 
автора на цитираната вече  статия, че „През X и XI в. (кирилицата – доп.мое). се 
употребява едновременно с глаголицата”. За да осмислим тази фраза, трябва да 
приемем, че кирилицата е била замислена и осъществена още през ІХ в., което вече 
беше отхвърлено. Това би могло да бъде факт само, ако Симеон приживе, или Петър 
след него, са допуснали сътворяването на нова българска азбука от копирани гръцки 
букви и добавени към тях буквознаци, бележещи специфични говорни звуци за 
българския по това време Кирило-Методиев литературен език. И понеже по-долу ще 
добавя още аргументи за невъзможността да е направено то от Симеон, като единствен 
кандидат на славистиката за такава върхова антибългарска проява, остава да се 
усмихнем на въобразеното предположение на автора на тази идея.  

Принуден съм поради важността на проблема да разширя сведенията за началото 
на използването на Кирило-Методиевата писменост, като  цитирам  Кульбакин С.М. 
(1911 г.):  „...ни один из словянскых языков, ни едно из словянских наречии не было 
фиксировано писменностью столь рано; так, черты русского народного языка 
отражяются письменосты в первые со второй половиной XI  века, при том отражаеться 
робко – в паметниках, представляещих копию с церковно славянских текстов, сербских 
памятников нет древнее XII века, чешских нет древнее XIII, польских древнее XIV ст.” 
(26,с.5). В превод цитатът гласи:  …нито един от славянските езици, нито едно от 
славянските наречия не са били фиксирани (установени) с писменост   така рано; така, 
чертите на руския народен език са отразени с писменост най-напред от втората 
половина на XI  век, при това се отразяват плахо - в паметниците, представляващи 
копия от църковно славянски текстове, сръбски паметници няма по-древни от XII век, 
чешки няма по-древни от XIII век, полски по-древни от  XIV столетие. 

За кирилица не става дума, нали? 
Трябва да отделя специално внимание върху установеното от автора  появяване 

на местни писмени паметници в Киевската Рус едва през втората половина на XI  век. 
Но както е известно, росските владетели – кановете  Олег (879-912) и Игор (912-945), 
контактувайки с владетелите на Дунавска България са се били запознали с Кирило-
Методиевата глаголическа писменост, най-вече по време на своите набези към 
Константинопол през първата четвърт на  X век. 

Цитираният дотук автор потвърждава разсъжденията ми, според които  

                                                
11 Непосредствено след смъртта на византийския император Василий I през 886 г.  българският владетел   
    Борис получава писма от патриарх Фотий, в  които е титулуван отново От Бога цесáр. 
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желанието на киевския каган Владимир Покръстителя да официализира християнската 
църква за россите и подвластното им население  в края на Х в. (988 г.) е накарало 
василевса Василий II (976-1025) да му достави в началото на XI в.  богослужебна 
глаголическа книжнина, открадната от Йоан Цимисхи от Симеоновата библиотека. 
Защо Кульбакин говори за появяването на  местна източнославянска книжнина едва 
през  втората половина на XI век не  е странно, защото в този срок са се обособили 
местните религиозни средища и едва тогава новите монаси са започнали овладяването 
на  Кирило-Методиевата глаголическа писменост. Началото е винаги много трудно и 
продължително! 

По-късно Ив. Добрев прави едно много любопитно внушение, което стои някак 
недобре огласено поради не достигнал капацитет за разкриване на основни изходни 
исторически дадености: „Приликата между старобълг. кирилски епиграфски паметници 
и прабългарските надписи от първата половина на IX в. в някои отношения е толкова 
голяма, че основателно се говори за непрекъсната епиграфска традиция у българите от 
времето на хан Омуртаг (814-831) и хан Маламир (831-836) до грц., а след това до слав. 
кирилски надписи от епохата на християнските владетели княз Борис I и цар Симеон 
(893-927)”(13, с.311-312). И след това: „Широката употреба на гръцкото епиграфско 
писмо в дохристиянската бълг. държава е била важна културно-истор. предпоставка за 
по-късното възприемане и разпространяване на кирилската азбука (24 от буквите на 
която са гръцки) като епиграфско, канцеларско и литургично писмо в старобълг. 
столични градове Плиска и Преслав” (13, с.312).   
  Не приемам и не намирам никакво основание да се изричат подобни твърдения и 
особено, че българите възприели и разпространявали  охотно гръцката азбука. Затова 
ли разпространяването на основаната на тази азбука кирилица  продължило чак до 
втората половина на XII век в условията на всеобхватна зависимост на българите  от 
византийската власт? 

 Преди да коментирам и други  изявления на чл.кор. на БАН Иван Добрев по 
същността на темата, ще посоча редица  негови грешки от историческо естество и в 
т.ч.: двамата владетели на Дохристиянска България Омуртаг и Маламир са били 
носители на разширения титул От Бога цесáр, който е давал на властта им божествен 
произход, а не са били ханове;  след това -  български средновековен владетел никога 
не е ползвал титул княз, а още по-малко да е бил княз От Бога цесáря Борис и накрая, 
първият български владетел, титулуван с „цар” е Фердинанд I (1908-1918).  

Ив.Добрев прави несполучлив опит да обясни използването на гръцката азбука 
за Кирило-Методиевата  реч чрез някаква фантастична „непрекъсната епиграфска 
традиция у българите от времето на хан Омуртаг (814-831) и хан Маламир (831-836) до 
гръцката азбука”. Казаното трябва да се разбира простичко така: установени са от 
българската историография няколко каменни надписа изписани на български език с 
гръцки букви. Те били уж от времето на От Бога цесáр Омуртаг. От това авторът съди, 
че български книжовници от Източна България  са били така добре запознати с 
гръцката азбука, че са я въвели в кирилицата, за да пишат текстове по начин, изгоден за 
гръцкия асимилатор.  

Подобно твърдение показва, че на автора са му неизвестни първите четири 
изречения от Сказанието на Храбър, в които Храбър черно на бяло свидетелства, че 
след 870 г. българите са били задължени, по-точно принудени  от василевса Василий I, 
като цена за признатата им православна църква, да  се откажат от изконната си азбука и 
ползват гръцки или „римски” букви „без устроение”12. Несъмнено става дума за 
                                                
12 Забраната на Василий I да се пригажда (устроява) за българския език гръцката азбука цели да се 
съхрани нейния оригинален вид, а ако трябва да се променя нещо, това да бъде фонетиката и 
морфологията на езика, за който се използва. Това значи да се пригоди българския език към гръцката 
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съхранените, според Веселин Бешевлиев (22, с.180-190) 7 бр. „първобългарски 
надписи” за „ризници и шлемове”, написани с гръцки букви. Подробен анализ на 
споменатите четири изречения направих в книгата си „Защита на българската 
писменост от преди 870 г.” (7, с.91-99). 

За жалост нашият класик не е могъл да определи времето на тяхното  изписване, 
с което е предоставил на някои среди възможност да злоупотребяват с недостатъчната 
осведоменост на редовия читател.  

Поради специфичния маниер на не чулите да си измислят (в случая – 
незнаещите да си нагаждат), исторически некомпетентните решават, че тези каменни 
надписи са от времето на Омуртаг. Т.е. Омуртаг  и Маламир си били позволили 
ползването на гръцката азбука за български текстове и от тогава българите били 
правили опити за изписването на български текстове с гръцки букви. Това било 
станало някак си традиционно, (сякаш е имало историческо време да се оформи 
епиграфска традиция) и българите се били научили да пишат с гръцки букви. Да се 
мисли и внушава на обществото, че големият гръкофоб Омуртаг е заимствал гръцката 
азбука за нуждите на държавната канцелария, е исторически наивно и проява на 
неумело скалъпване. Вече стана дума, че  българите  са били задължени през 870 г. от 
гърците  да заменят изконната си азбука с гръцки или „римски” букви в Допълнително 
споразумение към договора за Дълбокия мир от 863 г. Ще припомня, с риск да се 
повторя, че споменатото задължение, прието от цесáря Борис е било част от цената да 
получи от василевса на Източната Римска империя Василий  чрез  патриарсите, 
присъствали на Осмия вселенски църковен събор в Константинопол, узаконяването на  
Българска  автономна поместна  православна църква. 

 Въпреки дълбокото ми уважение към Г. Бакалов, не мога да пропусна да 
отбележа безразличието на наши историци и лингвисти към други съпътстващи 
подобни изследвания науки. В „История на българите” той и Пламен Павлов пишат: „В 
„За буквите”  Черноризец Храбър споменава една интригуваща подробност. Преди 
съставянето на азбуката българите пишели с гръцки и латински букви безь устроениà, и 
добавя: и така било много години” (11, с.241). 

Крупният славист Петър Динеков в статията си „Константин-Кирил Философ” 
тълкува в КМЕ по подобен начин същия текст на Храбър: „Така …при покръстването 
на българите при княз Борис I – в Б-я пристига грц. духовенство и богослужението се 
извършва на гръцки. Практиката е с грц. букви да се изписват слав. имена, селищни 
названия  във военни и данъчни списъци и др. Черноризец Храбър съобщава, че са 
правени опити за използване на грц. азбука за слав. писмо, но изрично подчертава, че 
не се стига до организирана, цялостна азбука; с грц., дори и с лат. букви  се е писала 
слав. реч  „безь устроениà” и така е било много години”(14, с.408-409).  

Ив. Добрев се присъединява към някои изненадващи нескопосни  тълкувания на  
второто и четвърто изречение от Сказанието на Храбър: „Според един напълно 
достоверен източник – съчинението „О писменехъ” на Черноризец Храбър, в 
продължение на много години след покръстването си славяните правели опити да 
записват своята реч с грц.букви  без устроения”(13, с.311).  

Били правили българите опити! 
За да покажа на любознателния читател колко далече са славистите от реалния 

смисъл на цитираните второ и четвърто изречение от „О писменехъ” на  Храбър, ще дам 
превода на второто изречение от Сказанието, направен от оспорвания досега само от 
                                                                                                                                                   
азбука, което е сторено и от Василий II след загубата на българската независимост от Византия. 
Авторите на кирилицата са предвидили  да се използват заимстваните гръцки букви в българската 
писменост без всякакви промени. 
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мене Кую Куев: „Когато се кръстиха (т.е. когато българите се покръстиха, в смисъл,  
когато българите получиха признание за автономна православна църква на 8-мия 
вселенски събор(869 - 870)  – пояснението мое), бяха принудени (н™жäààх™ сť  - н™жäà, 
нужäà – насилие, принуда (24, с.246) ) [да пишат] славянската реч с римски и гръцки 
букви без устроение”(18, с.99). Но ако в Лаврентиевия препис това продължило „много 
години”,  в двата преписа на Сказанието на Храбър  от Марча и от Берлин е записано, 
че така е било не много години, а, както установява проф. Надежда Драгова: „така  
беше 23 години” (23, с.326,327). В монографията си „Защита на българската писменост 
от преди 870 г.”  дешифрирах този период с времето между 870 и 893 г. 

Възприемам като лична обида преструвката на некомпетентност да не се разбира 
смисълът на второто изречение на Сказанието, с което древният български родолюбец 
казва, че българите били ПРИНУДЕНИ да изоставят своята азбука и ползват римски 
или гръцки букви. За каква традиция си позволява да говори Ив. Добрев?  

С опита на Ив.Добрев да обясни възприемането на кирилицата от българския 
трон като проява на една епиграфска традиция от времето на Омуртаг и Маламир се 
дава една версия на обстоятелства, предизвикали по един несъстоятелен естествен път 
замяна на Глаголицата с кирилица. Очевидно, такова предположение  изключва най-
вероятната версия за принудителното използване  на гръцката азбука в кирилицата за 
българския език след завладяване на България през 1018 г., като акт на византийската 
асимилаторска политика.  
 Съгласно владетелската логика, когато един властник реши да отмени 
съществуваща държавна практика, той генерира промяна, която да е  приемлива за 
тези, които тя засяга, но най-вече да е полезна за династията и двора или за 
приближените на шефа. Заедно с това следва да бъде омаловажена и пренебрегната 
старата. Фактът, че славистиката обявява създаването на кирилицата от българската 
имперска власт още през IX или X век и ползването й паралелно с  Глаголицата говори, 
че Кирило-Методиевата азбука  не е била забранявана от българските власти. С тези 
разсъждения искам да подскажа, че ако тази огромна промяна  е била инициатива на 
български владетел, то неизбежно е трябвало да последват принудителни мерки за 
нейното спазване. Остава да си обясним сами какво е щял да получи от една такава 
бъркотия въпросният български владетел и народът му, защото няма разумно 
обективно обяснение на подобно безпрецедентно обществено събитие. 

Именно Ильинский допускал, „…че съставянето на новото писмо най-напред е 
било възложено на Наум Охридски, но той не се съгласил да отстъпи от Кирило-
Методиевата традиция. Новата слав. азбука била изработена от Константин Преславски 
въз основа на виз. унциален шрифт и на глаголицата”(13, с.314). Авторът Ив. Добрев 
приема тази хипотеза на Ильинский и обосновава своето одобрение: „Общо взето,… тя 
е в съответствие с хода на културно-истор. събития през втората половина на ІХ в. и не 
влиза в грубо противоречие със сведенията за началото на слав. писменост и с 
палеографските данни” (13, с.314). Така си дойдохме на думата: Ив. Добрев посреща 
благосклонно и огласява от авторитетна позиция хипотезата на Ильинский, с което 
става проводник на руската концепция за отхвърлянето или отричането на всичко 
българско (и конкретно Глаголицата), свързано със Светия престол.  

Учудващо, веднага след това Добрев отхвърля одобрената от самия него 
хипотеза на Ильинский: „Предположението на Ильинский следва да бъде съпоставено с 
обстоятелството, че в Азбучната молитва на Константин Преславски акростихът е 
според реда на буквите в глаголическата азбука. Азбучната молитва е била написана 
през 893,…”(13, с.314). Е, има ли някой, който би могъл да си помисли, че 
непосредствено след провеждането на Преславския събор от 893 г. с неговите уникални 
и епохални решения за Българската държава, е било възможно да започне Константин 
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Преславски да копира гръцката азбука за ползване от българите в замяна на 
Глаголицата?  

Така се установи  източникът на идеята да се оклевети великият Българин От 
Бога цесáрят (императорът) Симеон, като мним двигател на подмяната на Глаголицата 
с  кирилица: „…К., която е само допълнен виз. унциал за записване на слав.реч”(13, 
с.309). 

В дадените до тук цитати от  статията на Ив.Добрев пролича, че той не е 
категоричен за началното столетие, през което кирилицата е вече в употреба, като 
споменава  последователно IX, X и  XI в.  Но заложената в римските числа фантастика 
е само в полза на тезата ми. 

Не е разбираемо как е възможно един високопоставен учен, като 
чл.кореспондент на БАН Иван Добрев, да разглежда проблем от изключителна важност 
за българската културна идентичност  като създаването на кирилицата от българските 
власти, без да го съпостави с паралелно възможен вариант, какъвто е задължително 
гръцкият. Нещо повече – не се посочва в коментираната подробна статия на Добрев 
автор, който да си е позволил поне да предположи гръцки вариант за отговор на 
въпроса кой  създаде кирилицата. 

За жалост никой от апологетите на унижаващата българското достойнство 
славистичната догма за българско авторство на кирилицата – допълнено копие на 
гръцката азбука, предназначено за фонетиката на КМле, дори не споменава гръцкия 
вариант. Нима такъв не съществува?  

Нямам съмнения, че споменатите по-горе 7 бр. каменни  надписи  с тяхната 
странна писменост са могли да бъдат направени, според указанието на Храбър с текста 
на второ и четвърто  изречение от „О писменехъ”13, единствено след 870 г., което е 
фактическо опровержение  на възприетата от Ив. Добрев версия, свързана с Омуртаг 
или Маламир. 

„Създател на хипотезата за постепенната  истор. поява на К. е руският учен 
В.Ф.Милер14, а неин най-ревностен защитник в наше време  е Е. Георгиев”(13, с.309)  

Както ще се види по-нататък, основни стълбове на теорията на българската 
славистика за създаването на кирилицата от българи са само руски учени, което би 
трябвало да впечатли нашата общественост. 

Вече се разбра, че основните стълбове на славистичните теории за изграждането 
на кирилицата са формирани от предположения на двама руски филолози. От всичките 
изложени от Ив.Добрев дотук разсъждения по повод предположенията на Ильинский 
не пролича да са били те анализирани и обосновани с инструментариума на 
съвременните достижения и открития на българската наука. Но пък за сметка на това се 
поддържат безрезервно от българските учени, което няма да квалифицирам. 

В заключение на дадените информации и направените исторически справки 
следва да дам обобщаващо становище. Недопустимо е да се предполага дори, че 
кирилицата е била замислена и осъществена през IХ век – поради липсата на каквото и 
да е доказателство за това и още повече защото решението за подобно деяние би 
следвало да е било взето от българските  владетели Маламир (831-836), Персиян (836- 

                                                
13  В книгата си „Защита на българската писменост от преди 870 г.”  обстойно   анализирах съобщеното  
     от   Черноризец Храбър за принудително лишаване на   българската изконна писменост от древната  
    българска азбука, за да бъде   заменена с гръцки или римски букви. Така ромейският василевс Василий  
    I   отнел на  българите писмеността им  за цели  23 години,   до 893 г. когато придобиват с решенията  
    на Преславския събор ползването на Кирило-Методиевата писменост за държавни, църковни,     
    културни и битови цели. 
14 Независимо от оценката на  Ив. Добрев за  Милер, като автор  на хипотезата за постепенната      
    историческа поява на кирилицата, КМЕ не му отделя внимание. 
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852) или сина му  Борис (852–893). Може да се предполага напълно логично, че  след 
завършване на  образованието си около 832 г. Константин е започнал да работи за 
създаването на нова писменост и съгласувайки това с дядо/чичо си Персиян или по-
късно с братовчед си принца Борис е било решено да се организира кампания за 
приемане на християнството от българите под покровителството на Римската църква, 
която организация нарекох ЗАВЯРАТА. Известно е, че пряка нейна цел е  предвиждала 
създаването на нова писменост с  азбука, наименувана по-късно Глаголица  и 
компилиран от български, славянски и тракийски говори език, за да се постави 
основата на модерна християнска българска култура. Тази обстановка показва 
необоримо, че не е имало политически фактори в България, които да са могли да 
одобрят идеята за азбука, паралелна на Глаголицата. Да се мисли, че Симеон е подел 
подобна инициатива след като оглавил страната през 893 г., е абсурдно както по 
логиката на нещата, така и по хронологията на събитията. 

Да е било осъществено предположението на  Ильинский за дадени от император 
Симеон указания за сътворяването на кирилицата така, че през 921 г. да е могъл 
монахът от църквичката при с. Крепча да напише с кирилица своя  надпис, значи да е 
била започната тази буквена компилация десетки години преди посочената дата. Не е 
било възможно да се случи това по казаните причини. В приложението относно 
статията на К.Попконстантинов „Най-старият датиран кирилски надпис в скалния 
манастир до с. Крепча” обстойно опровергавам аргументите на автора. 

Славистиката не разглежда вариант за създаване на кирилицата извън ролята на 
От Бога цесáря Симеон, но понеже наследникът му на българския трон е властвал също 
през X век само ще отбележа, че император Петър не би могъл също като баща си да 
създаде предпоставки, позволяващи да е могло да бъде написан с кирилица 
Мурфатларския (Добруджанския) надпис  през 943 г., както са го прочели руският учен 
Ф.В.Мареш, съветският академик Б.Греков и акад. Иван Гошев. 

Дълго време ме занимава една свежа хипотеза, според която  през IV в. пр.Хр. 
Александър Велики, при престоя си от три години в българска Бактрия, е предал на 
българите гръцкото писмо, което в продължение на 10-12 века е претърпяло 
графичните изменения, които отбелязва Иван Добрев. Тази еволюция на гръцката 
азбука е била според мене  в основата на руните – дохристиянската българска азбука, 
носител според Добрев  на „непрекъсната епиграфска традиция”, която била доказана 
от българоезичните  каменни надписи, изписани с гръцки букви от „времето на 
Омуртаг” (?) та до кирилицата и кирилическите надписи.  

3.1.4. Процесът на създаването на кирилицата, ако това би станало според 
славистката хипотеза. Алгоритъм на съзидателния процес 

Когато анализираме постулираната от политически заинтересувани лица теза за 
създаването на кирилицата от българи  и  разположените от недостатъчно компетентни 
апологети фази на целия творчески процес  в тесните рамки на необосновани времеви 
интервали, трябва да създадем коректен  алгоритъм, за да потвърдим или отречем 
обосновано представите на споменатите идеолози.  

Ильинский, вероятно експлоатирайки огромния авторитет на българския 
император Симеон, го е посочил като инициатор и подбудител на създаването на 
кирилицата като копие на гръцката азбука. Моята позиция ще се ограничи в 
оспорването на тези празни внушения, защото други предположения за българско 
участие в това неморално събитие не са известни.  

Алгоритъм на действителната реализация на раждането на кирилицата няма да 
се прави, защото време и средства за това гърците са имали неограничено. 

Настоящето размишление трябва да започна с категоричната увереност, че 
действия за иновиране на национални достижения  не биха могли да се предприемат и 
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осъществяват без решение и санкция на властовите върхове, т.е. те би следвало да се 
определят като държавни. Ако разгледаме славистката версия за създаването на 
кирилицата по разпореждане на българския владетел на база на гръцкия унциал ще 
трябва да си дадем сметка, че държавните мероприятия не са се осъществявали в онези 
години, пък и днес, твърде бързо. Има логика да се включат във времето за създаването 
на кирилицата по решение на българския владетел поредица от дейности  и в т.ч.: 
създаването на  кирилицата е трябвало да се инициира и формулира (помислете дали е 
трябвало българският  император Симеон Велики да бърза с подобна грозна 
инициатива); детерминирането на изпълнението на тази грандиозна задача е 
трябвало да включи цел, както и основни средства и форми на съчетаване на 
гръцката азбука и българските добавки. Многократно беше посочено, че водещите 
гръцки граматици не са допускали възможно пригаждане на гръцката азбука към 
фонетиката на КМле, защото е трябвало българите да свикнат да променят 
фонетиката на своя език, за да бъде записвана без корекция гръцката съставка на 
кирилицата; да се организира седалище на творческия екип; да се определи състава 
му, в който неизбежно би следвало да има гръцки граматици. (Нямам съмнение, че без 
пряко участие на гръцки научни  специалисти една толкова комплицирана дейност не 
би могла да се изпълни успешно. Как ли си представя К. Попконстантинов 
времетраенето за изграждането на такава структура в епохата на първото 
българско възраждане и как ли биха били осигурени гръцки граматици за работа в 
България, която по време на Симеон е безкомпромисно враждебна към Византия?; да 
се достави необходимата гръкоезична граматична  литература и съответните 
количества пособия  за бъдещата писмовна дейност.  

След осъществяването на така посочените организационни работи следва да 
детерминираме същностните процеси на съзиданието. Без претенции за 
изчерпателност ще отделя основните: изготвяне на идейна представа за бъдещата 
азбука; фиксиране на участието на гръцката му съставка и начина на нейното 
ползване; определяне на говорните звукове на КМле, за които в гръцката азбука няма 
букви с подходящото звуково съдържание, съотв. уточняване на допълнението към 
гръцкия унциал; принципни решения за подредба на буквите от новата азбука, 
звуковите им стойности, наименованието им, числената стойност, диакритичните 
знаци и др. подробности. 

Предвиждането на научните дейности ще бъде продължено  с оформяне на  
първи текстове с новата азбука и провеждане на достатъчно експерименти, за да се 
докаже нейната пригодност. 

 Впрочем, как ли българските фантасти си представят във времето цялата тази 
поредица от сложни и безпрецедентни работи? И още повече, като се има предвид 
смесения гръко-български състав на творческия екип. 

След това би трябвало да се организират средища, където да се започне 
обучаването на първите пишещи на нея българи. Всичките тези дейности трябва да 
се разглеждат като твърде обременяващи властите от средното ниво и е нормално 
да се очаква тяхната съпротива, съответно удължаване на планираните срокове.  

Ако разгледаме реално изпълнената под ръководството на гръцката власт  
последователност от разказаните свръх сложни действия, следва да отчетем 
затрудненията  от сблъсъка на две разноезични и разнопосочни национални начала, за 
да осъзнаем, че  всичко това е могло да се осъществи в много разтеглени срокове. 
Уверен съм, че опонентите ми ще го сравнят с направеното от Братята и Учениците за 
Глаголицата в относително кратки срокове. В трактата ми „Кирил и Методий – творци 
на езика и азбуката на преводите” представих алгоритми на тези съзидания и изложих 
концепция за създаването на КМле, чието словесно богатство е било изравнено от 
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Братята с това на гръцкия християнски език, а изобретяването на глаголическите букво-
знаци е било твърде леко поради модулния принцип, използван от творците. Всъщност 
основната трудност за светите Братя е била детерминирането на звуковата стойност на 
буквите от Глаголицата.  

Наистина предположението, че непосредствено след като Българската държава е 
приела през 893 г. за нуждите на държавата, църквата, културата и за общонародно  
ползване писмеността на Кирил и Методий, т.е. КМле и Глаголицата на българската 
писменост, да се говори за паралелна употреба и на кирилицата е ужасяващо. 
Независимо от сътворяването на кирилицата, версията за нейното едновременно 
ползване с Глаголицата свидетелства, че по непонятни съображения това е било 
позволено от българския владетел – от императора на България Симеон Велики, 
свързал своето величие с културните устои на Кирило-Методиевото дело, в 
единомислие с участника в съзиданието на  КМле и Глаголицата – първия Преславски 
патриарх Климент Български. 

Така алгоритъмът на славистката версия за сътворяването на кирилицата 
доказва, че Симеон не е  могъл да разпореди това предателско дело, щото да са 
възможни надписите в църквичките  при Крепча и  Мурфатлар през 921, съотв. 943 г. 
При Симеон възможният период на сътворяването на кирилицата  е между 893 и 921 
г.(всичко 28 години. Невъзможно кратък срок, нали? 

Дали Попконстантинов и акад. Гошев са мислили върху възможността да се 
вместят в посочените срокове описаните по-горе работи по изграждането на 
кирилицата?  

3.1.5. За името на езика на преводите 
Славистките автори избягват да именуват езика на преводите на гръцката  

християнска книжнина от Кирил и Методий и техните Ученици като Кирило-Методиев 
литературен език, а го наричат „старобългарски”, което наименование има само 
смисъла да прикрие неговата същност. Неведнъж  съм цитирал славистката формула 
„слав.(старобълг.)език”(14,с.393), с която се изравняват понятията „славянски”, 
„старобългарски” и езика на преводите, т.е. езика  на Кирил и Методий. Ще напомня 
славистката теза за формирането на езика на преводите от Кирил и Методий в 
процеса на самите преводи, на база на народен славянски говор, което, колкото и 
да е като практика  невъзможно, все пак го прави ЕЗИК НА КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ. 

С дадената формула славистиката твърди, че старобългарският език, а това е 
езикът на преводите, е славянски език, но какъв е този език? Е ли той народен 
славянски говор, еднакъв с говорите на някое от солунските славянски племена? 
 И може ли някой да си припомни да е прочел в българската лингвистична наука 
определение на основните характеристики на език въобще,  после и на славянски език, 
а след това да е намерил пак там съответната дефиниция и на „старобългарския език”, 
чиято граматика е анализирана от Кирил Мирчев?  Впрочем дали има нещо общо 
между констатациите му  и граматиките на съвременните славянски езици? 

3.1.6. За това къде се е родила кирилицата 
Ив. Добрев представя като реалност една хипотеза, според която „родина на К. е  

Източна Б-я”, поради намерени там „североизточни(те)  бълг. епиграфски материали от 
края на  ІХ  и първата половина на Х в., както и многобройните староруски преписи  от 
кирилските ръкописи, възникнали в епохата на цар Симеон” (13, с.314). От този текст 
излиза, че в Киевските манастири са възникнали многобройни староруски преписи от 
кирилически ръкописи, създадени в епохата на цесáр Симеон, което е невъзможно, 
според даденото по-горе становище на С.М. Кулбакин.  
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 Не е трудно да се види, че авторът Добрев е възприел някаква странна 
информация и ни убеждава в нейната правота. Не е възможно да се докаже, че 
споменатите староруски текстове са били  преписи именно от кирилически ръкописи и 
то от епохата на От Бога цесáр Симеон, а не много по-късни  копия на транслитерирани 
с кирилица български глаголически християнски писменá. Освен посочената 
невъзможност, Ив. Добрев е пропуснал да съобщи  поне един от доводите  на 
анализаторите, подсказали му тази екзотична теза.  

Тази уникална новина е толкова важна, че останала незабелязана в статията на 
Ив.Добрев като едно мнение, се  е превърнала в печатна грешка. Славистиката не е 
намерила начин да обоснове безплодната теза на Ив.Добрев за съществуването на 
кирилически текстове от времето на Симеон, които се превърнали почти веднага в 
староруски преписи. Ще допълня една бележка от фактологично естество. Не следва да 
е нормално когато има голяма доза несигурност при датирането на древни документи 
да си позволяват авторите да ползват информации като следната: „…поради намерени 
там североизточни бълг. епиграфски материали от края на  ІХ  и първата половина на Х 
в….” Такъв един запис позволява свободно разполагане на желаната дата по целия 
обхват на периода „от края на  ІХ  и първата половина на Х в.”, което в нашия случай 
не създава проблеми, защото няма неоспоримо доказателство за намерени достоверни 
преписи с кирилически букви  от епохата на Симеон. 
 В статията на Ив. Добрев за мястото на създаване на кирилицата има само 
цитирания блед и неубедителен  текст, който звучи като „може би”. Очевидно той е 
прибавен към общата стихийна аргументация за българския характер на кирилицата с 
намесата в това на някои утвърдени от нашата историография и археология  паметници 
на Плисковско-Преславската величава българска култура. 
 Впрочем тезата е провокирала Добрев да направи още един коментар: 
„Широката употреба на грц.епиграфско писмо в дохристиянската бълг. държава е била 
важна културно-истор. предпоставка за по-късното възприемане и разпространение на 
кирилската азбука […] в старобълг. столични градове Плиска и Преслав”(13, с.312). 
Този текст дава да се разбере, че кирилицата е била възприета и се е разпространила в 
Плиска и Преслав, а не че е била създадена там. Интересно, нали? 
 
       3.2. Характерните особености на кирилицата като обосновка за определяне на 
заинтересования й създател 

Славистката не  представя на обществото вариант, при който използването  на 
гръцката алфабетица като основа за  създаването на кирилицата е дело на гръцките 
асимилатори  след покоряването на България през 1018 г. Можем да твърдим 
обосновано, че този процес е бил завършен и кирилицата е била готова да попадне в 
българските манастири за обучение на монасите  писмовници и  за последващо 
ползване, най-вероятно в края на XI или  в началото на XII век. Това дава основание да 
се отбележи, че всички становища и предположения, както и лансирани от славистите 
хипотези на чужди автори, пренебрегват традиционния и последователен стремеж на 
гърците ромеи от Източната римска империя да асимилират културно и етнически  
българите, както са сторили това с траките. Достоверно доказателство за гръцката 
имперска политика спрямо България се намира, както вече беше коментирано, именно 
в Сказанието  на Черноризец Храбър, в което той свидетелства, че гръцкият василевс 
Василий I е принудил От Бога цесáря Борис през 870 г. да се откаже от своята древна 
азбука и да загуби изконната българска писменост за 23 години (между 870 и 893 г.). 
Следващата крачка в тази посока е направена от Василий II (976-1025). Тези 
обстоятелства  са оставени без внимание от българската филологическа наука, за да не 
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се компрометира твърдението на псевдоисториците, според които кирилицата е 
сътворена от българи и то още по време на Симеоновото управление.  

Съображенията на гръцките политици се разкриват перфектно  в цитираното от 
акад. Ив. Гошев в статия от 1961 г., мнение на руския професор и учен И. Д. 
Якобински, който „... приема, че т.нар. „кирилица” била измислена в Цариград, за да се 
пресече пътя на негръцката глаголица, съставена от Константина (Кирила),…., а 
глаголическото писмо  в своята история тясно се свързвало  със Западната църква, с 
католицизма”,...”(3, с.11).  

Така изказаното от проф. Якобинский разбиране за историческото свързване на 
Западната църква с Глаголицата подкрепя предпочитанието, което са отдали 
Солунските братя и братовчед им император Борис на Римската църква като  възможна 
духовна опора и наставник на християнизиращия се български народ.  

В направеното дотук изложение се доказа недвусмислено с многобройни 
факти, че славистиката е пренебрегвала и пренебрегва  и до днес заложените в 
кирилицата принципи в интерес на постепенното все по-активно използване в 
българската писменост на гръцките фонетични знаци, което цели  пригаждане на 
българската фонетика  към звуковото съдържание на гръцките букви. 
 Направеният паралел между гръцката азбука и кирилицата свидетелства толкова 
красноречиво за изработването на кирилицата от гърци в интерес на културната 
асимилация на българския народ чрез азбуката, че е акт на предателство да се твърди 
голословно да е това дело на българи и още повече от времето на Симеон.  

От буквения състав на кирилицата е пределно видно, че тя е предназначена не  
само за българския КМле, а и за запис на всички възможни  гръцки думи. От това 
можем да съдим, че в нейното създаване са взели ръководно участие гръцки граматици 
и  възможни  колаборационисти – българи,  без българско самосъзнание. 

3.2.1. Гръцките букви са съхранени в кирилицата с непроменена графика  
и звукова стойност. Всички заимствани гръцки букви са запазили в кирилицата 
числените си стойности 

Както беше вече отбелязано, не са констатирани в ранните  кирилически тексто- 
ве никакви отклонения от оригиналната графика и звуковото съдържание на гръцките 
букви. 
 Ако този принцип е бил реализиран като правило в кирилицата, първият му 
неуспешен опит е направен от василевса Василий I в Допълнителното споразумение от 
870 г. към Договора за дълбокия мир от 863. Той  е прогласен от Черноризец Храбър в 
изречение 2-ро на неговото Сказание, за което беше писано вече доста обстойно. 
 Непроменимото използване на заимстваните гръцки букви е израз на стремежа 
на създателите на кирилицата да я детерминират като копие на гръцката азбука, което 
би било проява на културната зависимост на българите от Византия. А това може да е 
дело само на тези от авторите, които са реализирали гръцки интереси. 

3.2.2.  В кирилицата не е съхранена буквата б(b)  
Известно е, че „Във виз.епоха старогръц. звук б се е превърнал в спирант в,  

означаван със същата буква,…”(5, с.144). Така фактически звукът б(b)  от древната  
гръцка азбука се е загубил. Ако описаното явление е било едно естествено влияние на 
народното произношение на елините върху заимстваната от финикийците  азбука, то в 
кирилицата  изключването на буквата б от буквения порядък е опит да се  приближи 
той по съдържание  до гръцкия, което е във вреда на фонетичното съотношение между 
изказа на езика и звуковата стойност на буквите му. 

К. Мирчев представя в книгата си „Старобългарски език”  Таблица на старобъл- 
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гарските азбуки, в която, като начертание и числена стойност, от кирилицата липсва 
буквата Б (4, с.21,22). С този странен факт нашият учен ни подсказва, че тази буква  е 
била конструирана значително по-късно от  останалите буквознаци на кирилицата. Това 
за жалост  не е осветлено в статията „Б”   на КМЕ Т.1 (5, с.144), което може да се 
обясни с предположение за опит на гърците да се направи крачка към изравняване на 
фонетиката на българския и гръцкия език, като се повтори замяната в гръцката азбука  
на звука б(b)  с  в (v).                                               .  

Всичко това и промяната, извършена спрямо Глаголицата, свидетелства в този  
смисъл  за водещо гръцко авторство на кирилицата. 

3.2.3. В кирилицата има буквознаци, които фонетично не са  необходими на  
българския гласеж – като Ώ, Ύ, w, »,  и които не са били нужни на кирилическата 
писменост 
 Несъмнено те са били въведени в кирилицата, за да се  приближи тя по 
съдържание и употреба до гръцката азбука и да се постигне плавна замяна на 
българската азбука с гръцката, както беше показано по-горе с цитатите от Ив.Добрев. 
 Тази уредба на кирилицата е пряко свидетелство за постигнати от създателите 
цели да се подготви бъдещо нейно обезсмисляне. Може ли да се обявява това състояние 
на нещата като успех на българските участници в конструирането на кирилицата? 

Една част от 24-те гръцки букви в кирилицата са заимствани без строго предназ- 
начение. Ив. Добрев обяснява: „Изглежда, че в най-старата К. грц. букви Ώ и Ž са 
имали доста ограничена употреба – предимно като числени означения. Срещат се в 
думи от неслав.  произход като àëеΏàнäръ… Žàëмъ,…по подражание на грц. графика. 
…има и няколко случая, в които слав. корен пс (пиша) е предаден с  Ž(пси):  Žàниp  
вместо псàниp,  Žà вм. псà... ” (13, с.306). 

Авторът съобщава още, че както »,  така и гръцкото ф „се среща само в неслав.думи”, 
а по отношение на w допълва: „Буквата w първоначално също се е употребявала в неслав. 

думи, но не винаги съобразно грц. написание, а според едно изкуствено правило о след 
гласна в чужди думи да се предава с w”(13, с.306).  

В обширно изложение Ив. Добрев добавя, че освен посочените гръцки букви, са 
били заети в кирилицата от византийския устав начертанието ¹, което се явява вместо У, 

знакът ∙, тясното и широко о (не става дума за омега и омикрон),  очно  о, широко  е (от 

византийския литургичен унциал); от същия извор е и широкото с, високото т, обърнатото ю 
и три гръцки букви, които са имали само числените значения 6, 90, 900, с които са се 
употребявали и в кирилическата писменост (13, с.304-306).    

Отделих специално внимание на горните податки, за да обоснова, че  
създателите на кирилицата са направили каквото трябва, за да осигурят възможност да 
се записват с тази азбука всички  гръцки фонетични специфики. А това води 
единствено до извода, че тези създатели са имали основна грижа да сближат в 
максимална степен новата българска азбука до гръцкия й образец, за да могат 
българите да ползват азбуката си и за запис на  гръцка реч, с която постепенно да 
заменят своята.  
 Дадените дотук примери са добро указание, че създателите на кирилицата  са 
положили усилия да  се подготвят условия за използване на гръцките букви вместо 
традиционните български знаци при писане на български думи. Изводът е очевиден – 
така създадената кирилица е обслужвала интереса на гръцката идеология за оказване на 
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езиково влияние върху българите, а оттук и връзката на тези цели с авторството на 
кирилицата. 
  3.2.4.   Числените стойности на буквознаците на кирилицата 

Б. Велчева и П. Илчев пишат в Кирило-Методиевската енциклопедия: „… (в 
кирилицата  знаковете, които не са заети направо от виз. унциал, са оставени без 
числена стойност)”(5, с.144). К. Мирчев добавя: „…кирилските букви се водят по 
гръцката азбука, т.е. ония от тях, които нямат гръцки произход (напр. ж, ш, ч, ý  и т.н.) 
не изразяват числа”(4, с.23,24). Тази постановка е принуждавала ползвателя да 
употребява само гръцките знаци при всички случаи, когато е изписвал числа, с което е 
била нарушена глаголическата традиция и са били предусловени значителни проблеми 
при бъдещо трансбордиране на глаголически текстове с кирилица. Което е нанесло 
щети на българското културно развитие15. 

Реализацията на посочения замисъл е подготвил отпадане на българските знаци, 
когато те, нямащи числени стойности, са престанали да съществуват  като елемент на 
кирилицата. 

Дали този факт свидетелства за определящо  българско участие в създаването на 
кирилицата? 

3.2.5. В кирилицата са въведени  допълнителни гръцки знаци, ненужни  на 
българската фонетика 

В изложението бяха цитирани сведения на Ив.Добрев за ползвани  в кириличес-  
ката българска писменост гръцки буквени варианти като Ó, Y, ¹, t(s), ∙  и заимстваните 
от византийския литургичен унциал широко о, очно о, широко с, високо т и още много 
други(13, с.304-308).  

Изводът е очевиден – наистина кирилицата е нагласена за максимално удобство 
на българите да пишат гръцки текстове, когато предпочетат гръцкия език вместо 
българския. 
 В обобщение на дадените примери трябва да признаем, че  с тази наложена 
практика се преследва целта да се гърцизират изпадналите под гръцка  политическа  
зависимост  българи. Т.е. създаването на кирилицата не е било дело на властващи и 
книжовници с българско самосъзнание. Защото след столетия именно българи са 
изхвърлили от същата тази  азбука всички ненужни на българския  език  гръцки 
буквознаци. 

Създаването на кирилицата е антибългарски акт и нищо добро за българската 
култура не е направено с това. 

Бих нарекъл кирилицата поне в началото, т.е. преди да стане тя само „българска 
азбука”  –  втората азбука на литературния език на Кирил и Методий. 

 
3.3. Официалната българска наука за кирилицата. Български енциклопедии 

    Приемам становищата, представяни от официални издания на Българската 
академия на науките, като позиции на българската наука. Това ми дава основание да 
цитирам последните  три български енциклопедии – издание на БАН, като писмени 
извори. 

 
 „Кратка българска енциклопедия”. БАН. София, 1966 

                                                
15 Примери за проявата и значението на такива щети могат да се намерят в мои работи и в т.ч. 
бъркотията, нанесена в срока, през който българите са нямали писменост според изречение 4-то на „О 
писменехь”  на Черноризец Храбър (18, с.91). 
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 „Кирилицата – една от двете староб. азбуки, първообраз на азбуките, с които си 
служат българи, сърби, руси, украинци, белоруси и др.” (33,  с.35). 
 - С това бегло, за да не кажа бледо, определение на кирилицата авторите на 
съответната част  от енциклопедията показват недостиг на сигурност.  Тази формула 
подсказва на читателя, че двете старобългарски азбуки са имали буквознаци, с присъща 
им звукова стойност, за записването на изрази от един и същ език, наречен 
старобългарски.  
                                                            
 
 
 
 
 „Българска енциклопедия” БАН. София, 2005 
 „Предполага се, че е съставена към края на 9 в. в Североизт. Б-я или е 
възникнала по исторически път.” „На К. са написани най-старите слав. писмени 
паметници” (34, с.534). 

- Предположението за „съставяне на кирилицата към края на 9 в. в Североизт. Б-
я”  е абсолютно дилетантско, защото и за предположенията следва да има обосновани 
съображения. Вероятно авторът не си е давал сметка, че изразът „към края на 9 век” 
включва и 893 г., когато на Преславския събор е била утвърдена писмеността, в чийто 
обем е и Глаголицата на Кирил и Методий, което прави това предположение  абсурдно.  

- Другото допускане за възникване на кирилицата по „исторически път” е 
комично, защото една азбука може да стане инструмент за записване на говор, когато 
има достатъчен  брой букви, които не се появяват свише, а са резултат от съзидателен 
специализиран труд, който, за да се осъществи в минимални срокове, е трябвало да се 
копират букви от чужди азбуки. Едва след това става възможно да се обогатява тази 
азбука с по една или повече букви от самостоятелни граматици - филолози, както е 
описал изграждането на гръцката азбука  Храбър в Сказанието си „О писменехь”(18, с. 
100). Но както може да се досети всеки ученик, за такова възникване са били 
необходими много десетки или повече години, с каквито тогавашната историческа 
обстановка не е разполагала.  

- От гледна точка на българска енциклопедия би било достойно за българското 
културно минало да се посочи, че създаването на Глаголицата от Константин-Кирил 
Философ – без да копира чужда азбука е може би без прецедент в Европа. Това 
премълчаване на толкова величаво българско постижение не мога да окачествя. 

- За да „са написани [на кирилица] най-старите слав. писмени паметници”, значи 
кирилицата е по-стара от Глаголицата. Това твърдение е категорично отхвърлено от 
съвременната наука, дори и от славистиката.  

 
                                                        * 

„Голяма енциклопедия България” Т.6. София, 2012   
„Кирилицата – една от двете староб. азбуки (виж глаголица), първообраз на  

азбуките, с които си служат днешните българи, сърби, руси, украинци, белоруси и др.   
Предполага се, че е съставена към края на 9 в. в Североизт. България или е възникнала 
по исторически път. 24 от буквите на кирилицата съвпадат с буквите от гръцкото 
уставно писмо, към тях са добавени няколко знака (б, ж, щ, ч, ш, ъ, û, ý, ю, є, ©, «, ª) 
за особените звукове на старобългарския език. Повечето кирилски букви имат числена 
стойност, която съвпада с числената стойност на съответстващите гръцки букви” (35, 
с.2313).  
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- Възприемам информацията за това, че голяма част от буквите на кирилицата 
съвпадат с буквите на гръцкото уставно писмо и че повечето от кирилическите букви 
имат числената стойност на съответстващите гръцки букви като изпусната констатация 
за копиране на гръцкия оригинал. Това ми впечатление поражда естествения и основен 
за настоящото изследване въпрос: българи или гърци са въвели гръцките 24 букви към 
гласежа на  българския КМле? Цитираните тук енциклопедисти в статията си за 
кирилицата подсказват намеса на български книжовници при копирането на гръцките 
букви за фонетиката на езика на Кирил и Методий, но липсва откровението, че с такова 
участие българите не могат да се гордеят. Това се отнася както до оказаното  на гърците 
съдействие, така и до директно национално предателство от страна на властващите, ако 
приемем, че това се е случило през IX  -  X век.  

- Твърдението, че повечето кирилически букви имат числена стойност, еднаква с 
тази на съответните им гръцки букви,  е доказателство, че съставителите   на 
кирилицата не са приели азбучната  традиция на Глаголицата, с което са създали 
огромни трудности на българските книжовници при транслитерациите, т.е. не са 
мислили като  българи в полза на бъдещата българска културна практика. И още: тези 
съставители не са пригаждали, според директивите на възложителя, гръцките 
буквозвуци  към говорната традиция на българския културен елит, за да се съхрани 
първообразът на гръцкия правопис. 

- Да се нарекат 13-те български букви „няколко знака” е унизително за 
българското културно достойнство. 
 -  По повод текста, че кирилицата „е съставена към края на 9 в. в Североизт. 
България или е възникнала по исторически път”, който дублира буквално същия от 
енциклопедията  2005 г., направих коментар по-горе.  
 
                                                          * 
 „К. е усъвършенствана по времето на цар Петър I  Велики(1672 - 1725)…” (35, 
с.2313). 
 -  Авторът не е изтъкнал културното влияние на българите сред източните  
славяни, но е посочил   заслугите  на цар Петър Велики за създаване на печатния шрифт 
на  кирилицата. 
 „Константин-Кирил Философ свети (826/827-14.ІІ.869) – славянски просветител, 
създател на славянската азбука, основоположник на славянската и старобългарската 
литература” (35, с.2391). „Със съставянето на славянската азбука и с превеждането на 
църковните книги от гръцки на старобългарски език Кирил-Константин Философ 
(заедно с Методий) поставя началото на българската и славянска писменост и на 
големия възход на славянската култура”(35, с.2391-2392). 

- Впечатлява определението на Философа като славянски просветител, което 
говори за неразбиране на семантиката на това понятие. Справедливо е да се нарекат 
Кирил и Методий  „създатели на националната  българска християнска култура”, а в 
конкретен план те са творци на компилативния език на  единението на българската 
нация и на  неговата азбука. Със създаването на произведения, ползващи Кирило-
Методиевата писменост, Братята поставят основите на българската култура. Тя би 
могло да се нарече славянска само ако езикът на Кирил и Методий е славянски, научни 
обосновки за което липсват. Изложените в статията ми „Кирил и Методий  –  творци на 
езика и азбуката на преводите” доказателства отхвърлят категорично всякакъв намек за 
квалифицирането на КМле като славянски език. Сътворяването на Кирило-
Методиевата писменост във Византия и преводите на богослужебна книжнина, 
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осъществена от равноапостолите  в  Българска Моравия, е  културна16, а не 
просветителска дейност17.  

- Изумително е да бъде определен Философът Константин веднъж като създател 
на славянската азбука и поради това основоположник на славянската и 
старобългарската литература, а после те двамата с Методий, с превеждането на 
гръцката богослужебна книжнина на старобългарски след съставянето на 
славянската азбука, били поставили началото на българската и на славянската 
писменост. И всичко това  без предварителното изграждане на неимоверно лексикално 
богатия литературен език на Братята,  необходим за преводите на гръцката религиозна 
книжнина! За целта бил достатъчен народният говор на някое от солунските славянски 
племена! Вероятно славистиката има експериментална експертиза. 

- Непонятно е разграничението, направено в енциклопедията между 
славянската и старобългарската литература. Обяснение за това разграничение не 
дава и славистиката в най-интимните си творения.  
 - Вижда  се, че се изравняват представите за старобългарски  и български, чрез 
изравняването им  със славянски. Но тогава няма защо да бъдат съпоставяни помежду 
си.  

- Определението на „Константин-Кирил Философ свети (826/827-14.ІІ.869) като  
славянски просветител”, се основава единствено на съобщението  в ЖК, че Братята  
обучили 50 моравчета на новата азбука, но то в никакъв случай не е повод да се приема 
този изолиран акт като просветителска дейност. Освидетелстваното обучение на 50-те 
местни младежи следва да се разбира единствено като експеримент как се възприема 
КМле и Глаголицата от славянската етническа съставка на българската нация, чийто 
говор е бил компилиран в новия език.  

 
                                                                   * 
 „За проповедническата дейност във Великоморавското княжество са определени 
Кирил и Методий. За тази цел трябва да създадат славянска азбука и книги. 
Константин-Кирил Философ създава (862 или 863) глаголицата и подпомогнат от 
Методий и от техни ученици, превежда от гръцки на старобългарски език Изборно 
евангелие, Изборен апостол, Псалтир и други богослужебни книги”(35, с.2391-2392).  

- Да бъдат наречени Кирил и Методий проповедници, говори за подценяване на 
величавото им дело. Аз бих определил  тази публикация на  „Голямата енциклопедия 
България” като срамна.  

-Авторът на статията, очевидно виден кирило-методиевист, е разяснил 
създаването на „славянска азбука и книги”  като важно условие за осъществяване на 
проповедническата дейност на Братята. От това можем да направим извода, че за този 
специалист проповедническата дейност е изисквала книжовна пропаганда на 
християнската религия, за което са били необходими написаните с Глаголицата книги. 
Не се споменава езикът, на който са били написани, но вероятно става дума за 
народните славянски говори от солунския пазар и от землянките на моравските 
славяни. Допускам, че създателят на тази версия е могъл да си представи как реално е 
била осъществявана проповедническата работа в Българска Моравия.  

„За да укрепят делото си те са принудени да отидат в Рим и да уредят 
възникналите спорове, да отстранят пречките за църковната и просветна дейност”(35, 
с.2392).  

- Не за пръв път в славистката литература може да се прочете горната фраза, с 
която славистиката  обяснява мотива и повода  на Братята да посетят Светия отец в 
                                                
16 Култура – Създадена от човечеството съвкупност от материални и духовни придобивки(38, с.400). 
17 Просвета – 1. Разпространение на знания, култура. 2. Образование, обучение, просвещение (38, с.778). 
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Рим. Тя би могла да бъде  съчинена от  всеки, от когото не се очаква никаква 
аргументация за подобно твърдение. Нещо повече, в нея липсват конкретните контури 
на възникнали спорове във връзка с „пречките за църковната и просветна дейност” на 
Братята, както и възможността решаването на такива спорове да се уреди с 
авторитетната намеса на Константинополския патриарх и василевса му. Оценявам тази 
формула като бледа маскировка на истинската причина на равноапостолите да се 
срещнат с папата и да му представят готовата богослужебна книжнина за 
свещенослуженето на  бъдните български свещеници. Освен това, в Панонските 
легенди няма и намек за обсъждане с папа Андриан на някакви проблеми на Братята  с 
франкски свещеници и за начина на тяхното решаване. Аз няма да се направя 
изненадан от липсата на такова свидетелство, защото няма в нито един от древните 
писмени паметници подобна податка, което мълчание на хронисти, биографи и 
житиеписци доказва, че такъв мотив за срещата в Рим е чиста измислица. Ще вляза 
може би в детайли, но ще отбележа, че срещата на двама изявени византийски 
религиозни интелектуалци, които работят, според тезата на ползваната енциклопедия, 
за приобщаването на църквата на  Българската империя  към диоцеза и  влиянието на 
Константинополската патриаршия, носещо огромни икономически изгоди, не може да е 
било проблем на телефонен разговор със секретарката на папата. Ако в латинските 
архиви тези срещи са документирани като успешна дейност на българския владетел 
Борис I чрез  кавкана си Петър, то славистиката не ги споменава въобще. Изводът е 
Ваш, уважаеми читателю.  

 „В Римската църква „Санта Мария Маджоре” е отслужена литургия на 
славянски език, което е голяма победа на Кирил и Методий срещу фанатизираните  
триезичници,…”(35, с.2392). 

 - Както може да се очаква, не са посочени определени резултати от срещата на 
Братята с папата, освен посвещаването на дошлите тях от България ученици за 
свещеници и произволната измислица за отслужена в най-големите римски църква 
литургия на „славянски език”.  

За тези и някои други фантастични съобщения в житията на Константин и на 
Методий, давам обяснение в „Кирил и Методий – творци на езика и азбуките на 
преводите”. 
 Ако се вгледаме не особено внимателно в цитираните текстове, ще установим 
без притежание на особена проницателност следното: 

1. Статиите „Кирилица” или са написани в енциклопедиите  от 1966 и 2012 г. от  
един и същ автор, или в Голямата е било преписано безкритично определението на 
кирилицата от по-старата. Самото плагиатстване не е така притеснително, ако както 
авторът, така и редакторът не бяха допуснали да се запише, че „кирилицата е една от 
двете старобългарски  азбуки (виж глаголица), първообраз на азбуките, с които си 
служат днешните българи, сърби, руси” и т.н. Според този текст и двете древни 
български азбуки са били първообраз на съвременните буквени системи на посочените 
народи. То би било основателно, ако кирилицата беше развитие на Глаголицата, но не и 
копие на една съвсем чужда и различна азбука. 

И това може да се преглътне, но се оказва, ако си помислим разбира се, че в 
периода между 1966 и 2012 г. нито един интелигентен българин ако е прочел, не е 
забелязал тази досадна грешка и не е сигнализирал редакцията. А това говори за 
наблюдателността и активността на нашето гражданско общество и за значението, 
което то отдава както на едно такова общозначимо книгоиздаване, така и на своето 
обществено поведение. 

 
    3.4. Мнения на някои научни работници  за замяната на Глаголицата с  
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кирилица  
3.4.1.  Иван Гошев  
По-горе представих изложено от акад. Ив. Гошев мнение на руския професор И.  

Д. Якобински за мотивите на гърците да създадат  кирилицата. Несъмнено, нашият 
учен е показал с този цитат и собственото си мнение. Както се разбра от анализа, който 
направих на статията на Ив. Добрев за кирилицата, съвременният  член-кореспондент 
на БАН не е обърнал внимание  на Ив. Гошев, но той е единственият, доколкото знам, 
българин, позволил си да покаже, макар и завоалирано, че има  самостоятелно мислене 
по темата. 

3.4.2.  Петър Мутафчиев 
 В своята „История на българския народ” П. Мутафчиев излага принципно 
становище, с което възхвалява призивите на български творци като Черноризец Храбър 
против риска от обезродяването на българите, изправени пред величието на старата и 
богата, но чужда гръцка култура. Това негово становище трябва да бъде познато на 
българите: „…Черноризец Храбър е първият българин, който излязъл пред своите 
сънародници със зова да ценят своето и да не се поддават на внушенията на 
чужденците. Защото неговото слово е било насочено тогава не само срещу тогавашните 
гърци, а и срещу българи, които са ставали жертва на тия внушения. Поради това, че 
народът ни бе осъден да мине историческото си битие в непосредствен досег с 
носителите на една много стара и богата, но съвсем чужда култура, която чрез 
въздействието си върху му постоянно го заплашваше с обезродяване, защитата на 
правото ни на самостойно развитие, а наред с това и предупрежденията срещу 
увлечението по чуждото се явяваха винаги като зов на най-добрите народни 
синове”(10, с.291).  
 Нашият виден историк вижда стремежа на Борис „…да търси всички средства, 
за да осигури на своя народ възможността за независимо от Византия духовно развитие 
и за собствено културно творчество. Симеон в още по-голяма степен от своя баща е бил 
изразител на този стремеж”(10,с.318).  

Нима може да има по-убедителна защита на тезата, че не български владетел е 
подменили българската Глаголица със заимствани основно чужди букви?  

3.4.3. Донка Петканова 
Донка Петканова  е категорична, че творците на българската книжнина по 

времето на Симеон не са писали с кирилически букви: „Следите на глаголически текст 
при изреждането на буквите и при предаването на числата до сега не е отречено 
убедително в славистичната наука. Нещо повече, те се потвърждават от нови 
изследвания (виж Сато, с.50-51). Ясно е, че Храбър е писал на глаголица както 
Климент, Константин Преславски и техните съвременници”(19, с.39).  

За посочените в Христоматия по старобългарска литература (18) автори няма 
никъде записано каква писменост са използвали в своето творчество.  Това са 
Константин Преславски („Учително евангелие” 854 г., „Азбучна молитва”, Превод на 
„Четири слова против арианите” 906 г., „Прозаичен предговор”, 51 поучителни беседи, 
„Църковно сказание” и „Историкии”), Тудор Доксов, Йоан Екзарх („Богословие”, 
„Шестоднев”), Симеон Велики („Златоструй”, „Симеонов сборник”), презвитер 
Григорий, презвитер Йоан, презвитер Козма („Беседа”). Ако е било възможно и е 
недвусмислено доказано, че оригиналите на някои от тези творби са били написани на 
кирилица, авторите на Христоматията – слависти, в никакъв случай не биха пропуснали 
да го съобщят. Следователно всички тези писмени паметници са били глаголически. 

В същата посока е обстоятелството, че цитираната от мене проф. Д. Петканова е 
и съставител на  посочената по-горе Христоматия, от което може да се направи 
изводът: щом професор Петканова е убедена, че „Храбър е писал на глаголица както 
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Климент, Константин Преславски и техните съвременници”, и учебникът, издаден с 
нейно участие, не сочи използваната от същите книжовници азбука, значи  с нейното 
твърдение се ангажират и другите двама съставители – П. Динеков и К. Куев.  

Колко важно е правилното четене! 
Д. Петканова е категорична, че Черноризец Храбър се занимава в споменатото 

си съчинение с Кирило-Методиевата азбука. Фактът, че той не обсъжда две български 
азбуки, може да значи единствено, че втората все още не е съществувала.   

3.4.4.  Георги  Бакалов и Пламен Павлов   
„Направените през последните години археологически проучвания в Плиска и  

с. Равна показват, че кирилицата е създадена в района на Плисковско-Преславския 
книжовен център и е вторично възприета в Югозападните български земи (дн. 
Македония). Това, разбира се, с нищо не отнема от ореола, нито пък променя мястото, 
което заема св. Климент сред създателите на старобългарската култура”(11, с.247). Не 
мисля, че може по-ясно да се запише внушението, поставящо св. Климент Български в 
позицията на автор на кирилицата. Да се твърди това е лесно, но обективният учен е 
длъжен да покаже на читателя си своите аргументи. Такива, естествено, няма.  

Появата на кирилическото писмо се обяснява от авторите като дело на най-
активните български книжовници, от което можем да съдим до какво ниво е стигнало 
българското предателство: „Неговите (на кирилическото писмо – доб.моя) създатели 
остават неизвестни за историята, но по всяка вероятност те са между най-активните 
дейци на Плисковско-Преславския книжовен център” (11, с.247). Би могло да се очаква, 
че в непосредствена близост до току-що дадените цитати авторите би трябвало да 
запишат, че въпросната кирилица е копие на гръцкото унциално писмо. А биха били 
по-убедителни в тезата си, ако бяха посочили и мотивите на българите да заменят 
Глаголицата с кирилица. Трудно, нали?  

По-нататък същите автори споменават като артефакт, доказващ ползването на 
кирилицата през Х в., „…кирилския надпис на чъргобиля Мостич”(11,с.265). Това ми 
дава повод да цитирам надписа от рекламната страница на Преславския археологически 
музей, колекции/надписи – линк http://www.museum-preslav.com/inscription.html, който 
гласи:  

НАДГРОБЕН НАДПИС НА МОСТИЧ - втора четвърт на Х век /копие/ 
Открит във вторичен гроб в т. нар. Църква на Мостич в м. Селище. 
Надписът гласи: “Тук почива Мостич, който бе чъргубиля при цар Симеон 

и при цар Петър. А на осемдесет години, като остави чъргубилството и всичкото 
си имущество, стана монах и така свърши своя живот.”  

 Очевидно, българските историци пренебрегват свидетелствата на своите колеги 
археолози, в резултат на което са потулени два важни факта: Намерено е вторично 
погребение на големия българин Мостич, а  надгробната плоча с надпис е копие на 
оригиналната. С тази информация целя да посоча, че кирилическият надпис от гроба на 
Мостич няма доказателствен потенциал.  

3.4.5.  Кирил   Мирчев 
        Според К. Мирчев  „Кирилицата представя  копие от гръцкото унциално (едро, 
уставно)  писмо, попълнено с нови букви за предаване на ония старобългарски звукове, 
които не съществуват в гръцкия език (б, ж, ц, ш, ъ, ь, ý, ©, ť, ¼). В системата на двете 
азбуки личи голяма зависимост от гръцката азбука. Така например гласната у както в 
кирилицата, така и в глаголицата се предава с две букви  у   по подражание на 
гръцката азбука, в която същият звук се предава чрез две букви (ou). В глаголицата има 
три знака за гласна u, а в кирилицата два, което се дължи пак на влияние на гръцката 
азбука” (4, с.23).  
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 Високо ценя този автор и изследовател, но да заяви, че записването на гласната 
У в Глаголицата с Ó е проява на „голяма зависимост от гръцката азбука” е пресилено, а 
твърдението му,  че тази зависимост е показана и в кирилицата с дифтонга у е 
неприемливо, след като тази азбука е не подражание, а копие на гръцката според 
собственото му определение. От направената бегла съпоставка между Глаголицата и 
кирилицата се разбра, че крупните отклонения от глаголическия образец в 
кирилицата са направени не под влияние на гръцката азбука, а просто защото 
кирилицата е  нейно копие, принудително съставено. 

Освен това ще отбележа мимоходом, че и във френската азбука  гласната У се 
записва с дифтонга ou. Направо е изумително, че на „coucou”(куку) (28, с.256)  Бл. 
Мавров е дал в речника си  първо значение „кукувица”. Съвпадение, нали?  

Впечатлява определението, което дава Мирчев на чуждите на гръцката фонетика 
звукове като  „старобългарски”, а не „славянски”. Може би К.Мирчев ни съобщава 
интимното си мнение, че КМле не  е славянски език. 
        К. Мирчев в „Историческа граматика  на българския език” сочи, че кирилицата е 
разполагала с повече гръцки букви от Глаголицата за изразяване на типични гръцки 
звукове. Разширяването на възможностите за запазването на гръцкия изказ при 
записването на гръцки думи с кирилица е несъмнено един стремеж на гръцките автори  
при вграждането на гръцките букви в българската азбука. Няма съмнение, че това е 
направено в ущърб на КМле с цел да се приближи максимално до гръцкото 
произношение. 

По повод дадената едва ли не задължителна формулировка на руския филолог 
Ильинский Г.А. за мотивите да бъде подменена Глаголицата с кирилица, ще дам 
становището на К.Мирчев за тяхната научна обоснованост.       

К. Мирчев, в проява на прецизност и почтеност, излага както баналния мотив на 
традиционната славистика, че Глаголицата била заменена от кирилицата поради 
графическа сложност, така и мнението на един виден чешки калиграф за удобството да 
бъде използвана при ръкописите тази българска азбука. К. Мирчев пише: „Обаче, 
въпреки своите превъзходни качества, въпреки своята стилна издържаност, глаголицата 
на Константин–Кирил е криела известни практически неудобства. И най-възторженият 
почитател на новия апостол не би могъл да отрече, че тя е била мъчно за усвояване и 
трудно за четене писмо.Тази дефектна страна на глаголицата не е могла да се обезсили 
от обстоятелството, че въпреки всичко тя, както доказа това чешкият калиграф 
Менхард, е била доста удобна за писане. По-голямото число от глаголическите букви са 
действително по-комплицирани от кирилските, но те са могли да се пишат по-бърже 
без да става нужда инструментът, с който се е писало, да се завъртява много. Но и да 
беше се създала възможност глаголицата да бъде използвана сред западните славяни 
по-дълго време, тя неминуемо би се подложила на реформи. За това говори и фактът, че 
въпреки ограничената й употреба като черковно писмо сред далматинците, тук тя доста 
рано, още в XII и XIII в., била подложена на известно опростяване” (12, с.190). 

Помествам целия цитат на Мирчев, независимо от основанията си да не съм 
съгласен напълно с него. Не възприемам, че Глаголицата е била мъчна за усвояване, 
защото колкото е трудно да се запомни и записва кирилическата „кси” - Ώ, така е било 

и с глаголическата „м” - м. Да се твърди, че писането на някои от  глаголическите 
букви е до известна степен усложнено би могло, но че е трудно за четене е неправилно. 
И накрая ще отбележа, че не ми звучи добре определението на Мирчев за дефектна 
страна на  Глаголицата, поне в смисъла на гражданското разбиране на понятието 
дефект. „Речникът на чуждите думи в български” определя „дефект” като „1. 
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Нарушение в нормалната структура. 2. Отрицателно качество”(25,с.191). Не приемам да 
е била Глаголицата дефектна. 

Ако преди 30 г. българските филолози и историци са имали някакво 
въображаемо основание да оправдаят затриването на Глаголицата поради голяма 
графична сложност на нейните буквознаци, то днес, след като огромна част от 
получилите независимост народи по света си върнаха древните азбуки, колкото и да са 
те сложни, прави такива аргументи недостатъчно уважителни. Суверенните и достойни 
народи не само не се отказват от изконните си азбуки и езици, а напротив, се връщат 
към тях след периоди на политическа и културна зависимост.  Ще посоча като 
илюстрация азбуките на някои народи,  които са възстановени след Втората световна и 
след края на студената война в културната им практика: 

Образец от индийско писмо - देवनागर   

Образец от тайландско писмо -  ตัวอกัษร 
Образец от древно монголско писмо, обект на възстановяване в монголската       

писменост -      

 Образец от арабско писмо -   - показва се само за да се направи 
паралел на  сложността му с тази на Глаголицата 
  
 За съпоставка давам образци от глаголическо и кирилическо българско писмо:  
            От глаголическото писмо -    

                                   
  
            От кирилическото  писмо -          
 Предоставям на логично мислещите да приемат или не становищата на чужди и 
български филолози за замяната на Глаголицата с кирилица.  

По повод мнението  на К.Мирчев за очакваното отношение на българската власт 
и българите към Глаголицата в периода на нейната замяна с кирилицата ще цитирам 
едно негово обобщение: „Собствената азбука е била символ на народностна 
независимост и култура”(12,с.190) 

3.4.6.  Дора Иванова – Мирчева 
Дора Иванова – Мирчева издаде в първите години след 1989 г. двутомника 

„Старобългарски речник” и Малък речник на старобългарски език. В тях тя съобщава, 
че лексикалният материал за речниците  е извлечен от 17 бр. писмени паметници от X - 
XI в., от които 13 бр. глаголически и 3 бр. кирилически. Към посочените 17 броя 
паметници авторката добавя и „Стб писмени паметници, запазени от по-късни 
преписи”, като изброява редица древни автори и произведенията им. Не е посочено с 
каква азбука са били направени оригиналните преписи, но те са определени от 
авторката като „Стб”, каквото и да значи това. 

Не съм срещал мнение на български филолог, с което той да е изказал несъгласие 
със записването на всички извлечени от съобщените писмени паметници лексикални 
единици чрез кирилически букви. Бих казал, че това е недопустимо. Както се доказва в 
приложената статия „Архиеп. Теофилакт за Глаголицата и за кирилицата с мълчанието 
си за нея” в  първите две столетия след  893 г. в България се е пишело основно  на 
Глаголица, която неизбежно е давала свое отражение върху изговора и морфологията 
на писаното слово. Ако съществува такъв речник, в който думите да са записани с 
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оригиналната им глаголическа азбука, специалистите биха могли, след съпоставка с по-
късните кирилически преписи, да направят определени изводи за развитието на езика, а 
оттук и за началото  на ползване на кирилицата. Значи някои фактори не са го 
разрешили. Във връзка с това се питам защо ли се записват с кирилица в речници и 
научни творения думи, които нашите  първи книжовници  са писали с глаголически 
букви;  дали така не се скриват неудобни за определени сили важни за развитието на 
българската писменост факти.  

Твърде показателно  е впечатлението, което оставя фактът, че в Старобългарския 
речник и в Малкия речник на старобългарски език не съществува думата „азбука”. Това 
е свидетелство, че в писмените паметници, посочени в предговорите на двата речника, 
които включват преписи от Х-ХІ в., и в „Стб. писмени паметници, запазени по по-
късни преписи – Климент Охридски, …; Йоан Екзарх Български…; Константин 
Преславски…; Черноризец Храбър…; Презвитер Козма…”(24, с.5-6) и други, които 
могат да се отнесат към много по-късни векове, не е била намерена думата „азбука”.  
Няма съмнение, че това определение е дадено на кирилицата по подобие на гръцкото 
„алфабетица”(сума от наименованията на първите две букви), което фактически 
потвърждава да е кирилицата създадена от гърците като особена разновидност  на 
тяхната азбука. Не приемам да се окачествява този факт като влияние: това е проява на 
копиране, което е в съответствие с наложеното от гърците всестранно съхраняване на 
техните букви в кирилицата.  

3.4.7.  Рашо Рашев 
Без да се конкретизирам, ще посоча, че има историци, за които историята е низ от 

войни и победи и почти никога не се излагат възможните предпоставки за тях. Бих 
казал, че историята на човечеството следва да се разбира като история на политиките на 
владетели или републикански власти. В този смисъл редица автори и в т.ч. Р. Рашев, 
разглеждат много задълбочено личността, идеологията и политическото поведение на 
един от най-великите български владетели. Р. Рашев обобщава подозренията на редица 
автори, че в двора на Симеон е съществувала „...претенцията историята на България да 
се схваща като продължение на юдейската история, а нейната столица Преслав да стане 
нов Йерусалим.Тази идея се прибавя към самоосъзнаването на Симеон като нов, 
български Мойсей, призван от Бога да отведе богоизбрания (български) народ в 
обетованата земя”(16, с.4,5). „Тези дръзки претенции, оспорващи естественото право на 
Византия и на Константинопол да бъдат приемници на Юдейското царство и на 
Йерусалим, могат да имат за автор само човек като Симеон, чиято политическа 
програма, както е известно, е била построена на идеята за изземване на византийската 
политическа теория и практика на универсалната държава”(16, с.5). Р. Рашев тълкува: 
„…България си поставила в средновековната си история – изземване на византийското 
политическо наследство и превръщането на българите във водещ народ на източно-
православния свят”(16, с.8,9). Това прозрение на автора формулира най-неприемливото 
за близки и далечни съседи стремление на Симеон, което има отзвука си във всички 
следващи столетия и до днес. Авторът допълва, че чрез Именника на българските 
канове „…са били търсени аргументи за противопоставяне и показване на българското 
историческо и културно равенство и дори предимство над империята” (16,с.9).  

Изложените така стремления на От Бога цесáря Симеон да оглави  империята на 
гръко-ромеите са трудно поносими от апологетите на  антибългарската идея, които 
биха желали щото този титан на българското величие да е преклонил глава пред 
гръцката културна експанзия. 

3.4.8. Емил Георгиев 
Крупният славянски филолог Е.Георгиев изказва мнение, с което се оборва 

съществуващо  становище, според което автор на кирилицата е св. Климент, доказаният 
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от мене първи  патриарх  Български. Kато ползва публикации на хърватския филолог 
славист Ватрослав Ягич (1838 - 1923), той определя периодите, когато е била ползвана 
Глаголицата: „Най-сетне, един важен довод в полза на мнението, че Климент не е 
създател на кирилицата, изтъква Ягич: ако Климент е заменил в Македония 
глаголицата  с кирилицата, то как ще обясним факта, че тъкмо в тая област, която е 
била център на Климентовата дейност, са били писани през X и XI векове (а може би и 
през XII в.) толкова глаголски паметници, някои от които – и то най-важните от ония, 
които имаме – са стигнали и до нас?” (27, с.149). 

От тези сложни редове разбираме, че Ягич не приема да е Климент автор на 
кирилицата и още по-важно е допускането му, че Глаголицата е ползвана дори и през 
XII век. 

3.4.9. Румяна Павлова за позициите на руски и съветски учени по проблема 
Бих искал да информирам читателя, че проф. Румяна Павлова е един от 

изследователите, който има може би най-задълбочени проучвания за древните 
културни взаимоотношения между Киевската Рус и България и познава по този повод  
становищата на големите руски и съветски автори за произтичащите от тези 
взаимоотношения проблеми. 

 - „За съжаление в славистиката още не е направен опис на руските ръкописи, 
преписани от български оригинали, и фактически не е започната изследователска 
работа за обогатяване на нашите представи за  историята на българския език чрез руски 
преписи. Например да вземем староруските ръкописи от XI в. – оттогава са се запазили 
около 25  староруски паметника и почти всички са преписани от старобългарски 
паметници. Сред тях са: Остромировото евангелие, преписано …през 1056–1057 г., 
Изборникът от 1073 г. …Изборникът от 1076 г….Служебните минеи за септември  от 
1095 или 1096 г., за октомври от 1096 и ноември от 1097 г…..Тринадесетте слова на 
Григорий Богослов са били преписани от старобългарски глаголически текст”(29, 
с.307).  

 От това изключително съдържателно извлечение от статията на Павлова мога да 
направя няколко извода, които биха ни помогнали да я разбираме по-добре: 1. Под 
понятието „старобългарски” тя влага смисъла „език на преводите”, т.е. „език на Кирил 
и Методий”; 2. Текстът за преписа на словата на Григорий свидетелства, че е бил 
написан и съответно преписан с глаголически букви, т.е. не е бил транслитериран на 
кирилица; 3. От факта, че всички посочени преписи са извършени вероятно през 
втората половина на  XI в., можем да съдим, че те наистина са попаднали в Русия след 
покръстването на росси и славяни  в началото на века. Няма указание да са били 
транслитерирани. От което се разбира, че по това време кирилицата не е била позната в 
Русия. Този извод приляга на тезата ми, според която гръцката азбука е била завършена  
не по-рано от втората половина на XI в., което се последва от едно мъчително 
усвояване в България, за да се разпространи в Русия и в другите славянски 
източноправославни народи. Това дава основание да се приеме с по-голяма доза 
вероятност, че така посочените преписи са извършени с глаголически букви, а не чрез 
трансбордиране с кирилица. Защото за да стане второто е било задължително 
необходимо да са се били  руските писмовници достатъчно добре запознали с новата 
азбука. Но за времето на появяването на първите преписи на българска богослужебна 
книжнина с кирилически букви в Древна Русия няма надеждни   съобщения. 

Както се спомена вече, когато росският владетел на киевския каганат Владимир е 
поискал през 988 г.  от гърците помощ за покръстването на россияни и подвластните 
им, гърците са се отзовали с ентусиазъм и незабавно им изпратили значително 
количество християнска книжнина, от заграбените след 971 г.  от Симеоновата 
библиотека масиви. Тя е била изписана с Глаголица.     



 41 

Скептиците биха изказали противоречие в полза на тезата, че за Византийската  
империя би било за предпочитане да достави  на Киев гръцка религиозна литература, а 
не българска книжнина. Опитът на Византия обаче да разпространява религиозна 
книжнина на своя език извън границите си е показал във всички случаи 
безперспективност. Освен това процесите не са допускали разтегляне във времето.  

Гръцкият реализъм е взел връх и е осигурил спешно на Киев християнска 
книжнина, написана с писмеността на Кирил и Методий, чийто език е бил относително 
близък на местните български и славянски племена. Няма съмнение, че за техните 
първи книжовници Глаголицата е била относително познатата още от времето на 
завоевателните набези към Константинопол на каганите Олег (през 912 г.- 20, с.79) и на 
Игор (през 941 г. – 20, с.83)  

 - И.И. Стрезневский съобщава,че след загубената на 21 юни 971 г.  битка при 
Доростол, канът на россите Святослав поискал от Йоан Цимисхи мир. Страните 
подписали мирен договор. По този повод Р. Павлова пише: „Въз основа на грешките 
при изписването на договора  още И.И. Стрезневский е доказал без съмнение, че 
неговият съхранен текст е бил преписан от глаголическия оригинал” (32, с.27). Изводът 
може да бъде само един: ако Симеон (+927) или Петър (+ 971) бяха наредили или най-
малкото позволили да се използват  гръцки  букви за новата българска азбука, те не 
биха позволили да се пренебрегва волята им и щяха да забранят Глаголицата. А тя, 
както се разбра, е била ползвана за договора между росския владетел  Святослав и 
василевса Йоан Цимисхи (969-976)   в третата четвърт на  X век. 

- М.В.Щепкина изказала предположение, споделя Р.Павлова, „основано на 
факта, че на Руси са се съхранили разкошни копия от българските царски оригинали от 
X век. Това са Изборникът от 1073 г. – събрание от блестящи научни енциклопедии, 
принадлежащи на цар Симеон, Учителното евангелие  на Константин Български, копие 
от XII в. от български оригинал от X в. с изображение на княз Борис–Михаил 
Български, Ръкопис от Чудовския сборник  № 12….с изображението на българския цар 
Симеон” (32, с.28-29). Става дума за глаголически литературни произведения, нали? 

-  Р. Павлова предава мнение на В. Погорелов, който: „…счита, че покръстването 
в Русия е било осъществено от българското духовенство. То принесло там славянското 
кирилско писмо и обучавало с него техните деца. …Ние можем да считаме мнението на 
Погорелов и особено на Приселков недостатъчно доказано, но, както отбелязва акад. 
М.Н. Тихомиров,  ‘безусловна заслуга на Приселков се явява самата постановка на 
въпроса за връзките на Русия с Охридското царство’ ”(32, с.34). Може би моят читател 
е разбрал нежеланието на руската патриаршия, подкрепяно в пълна мяра от 
всевластните царе, а после диктатори, да се представят за запознаване и изследване  
споменатите вече оригинали или преписи на български литературни произведения, 
написани с глаголически букви. Обяснението е дадено от акад. Иван Гошев с извадка от 
работа на проф. И. Д. Якобински, в която той обобщава изследванията си като 
(повтарям)  „... приема, че т.нар. „кирилица” била измислена в Цариград, за да се 
пресече пътя на негръцката глаголица, съставена от Константина (Кирила),…., а 
„глаголическото писмо  в своята история тясно се свързвало  със Западната църква, …” 

 Версията на Приселков и Погорелов, както се вижда от текста на Р. Павлова, се 
оценява от нея и от акад. М.Н. Тихомиров като „недостатъчно доказанa”. Ще допълня, 
че не съм намерил досега съобщения от  руски учени  за  времето на  получени в Русия 
от България християнски текстове, написани с кирилица. Наличните от векове по-късно 
преписи нямат доказателствена стойност поради несигурна хронология. 
 Позволявам си да провокирам читателя с една информация, според която същият 
този Владимир Покръстителят е син на българина росс Святослав, което е много 
сериозна предпоставка за убеждението, че именно дунавските българи  са предоставили 
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на киевските  росси Глаголицата – чрез богослужебната си християнска  книжнина, и са 
посели в Киевската Рус семето на съвременна християнска писменост. Ще напомня за 
проведения от Константин–Философ в Херсон разговор с един човек, който притежавал 
книги, написани с росски букви, и говорел на тоя език. 

Имам основание, което вече  споделих, да вярвам,  че пръснатите в Близкия изток 
и из източна Европа български племена са ползвали по подобие на Аспаруховите 
българи, предадената на предците им в Бактрия от Александър Македонски древна 
гръцка азбука. Това дало възможност на Константин Философ, познаващ перфектно 
българските руни, да разчете росските текстове на  наречения от Карамзин, по подобие 
на василевса Константин Багряносродни, „россиянин”(20, с.74,108). Не е трудно да 
свържем тези факти и да установим, че Константин е имал близка представа за 
росските букви18. „Той влезе в разговор с него и разбра смисъла на речта му, 
сравнявайки  [я] със своя говор…” е казано в Житието Кирилово (37, с.46), при което се 
установява, че россите са имали до това време древна, относително позната на 
Философа писменост. В статията си  „За произхода на россите” (31, с.96-122)  
представих доводи за общото персийско произхождение  на дунавските българи и 
киевските  росси и за преживяната и от двете племена  замяна на изконната им азбука с 
модерната нова Глаголица. Това според Р. Павлова било повод за гърците да не  
отбележат в хрониките си българската роля за християнизирането на росси и киевски 
славяни (32, с.37).  

   
4.0.   Политологията за значението на националните азбуки 
4.1. Максим Медоваров (р.1987)– руски историк, философ, публицист 
В пълен противовес на славистичната догматична доктрина, представяща  

кирилицата като дело на българската власт и книжовници още през X век, Максим 
Медоваров показва в статия, писана след 2015 г. и публикувана в Интернет(17)19, 
обширни и задълбочени познания на политическата логика от сблъсъка на латиницата и 
кирилицата в нашия свят. В неговата работа могат да се прочетат изумителни факти 
относно отношението на властите в Русия към латиницата и стремежа им да запазят, 
ако не да разширят, зоните на ползването на кирилицата в страните от Руската царска 
империя и  Съветския съюз. Заедно с това той анализира  значението на възможността 
на икономически, политически, военно и културно водещите световни сили да предадат 
на младите култури своята азбука, а ако може и писменост (азбуката плюс езика). 

В този смисъл той пише:„Изборът на една или друга писменост(несъмнено авто- 
рът използва понятието „писменост” в смисъл на азбука, което свидетелства, че и в 
Русия няма стройна дефиниция на това понятие – С.Д.) никога не е неутрален по 
смисъл. Той винаги носи в себе си определено идеологическо и политическо послание, 
препраща към една или друга историческа традиция. Изборът на азбука (напр.кирилица 
или латиница) не само играе важна роля в информационните войни днес – това е най-
общото средство при тези войни,…Ситуацията днес се изостри: В глобализиращия се 
                                                
18 По-горе стана реч за запознаването на Константин с росска книжнина, която Философът разчел 
твърде бързо, което не приемам като агиографски похват. Мога смело да предположа, че древните 
български и росски букви от IX в. са развитие на най-древната гръцка азбука, пренесена в персийските 
земи от армията на император Александър през IV в., което споменах вече. Този факт е облекчил 
българския мъдрец да се справи успешно с прочита и превода на предизвикалите интереса му  росски 
текстове. 
19 Когато се ползва като литературен извор  информация, публикувана в Интернет в по-голям обем, би 
било добре за улеснение на читателя да се посочват и страници от нейното отпечатване. Понеже 
начините за това са твърде разнообразни, тук ще приложа нов метод. Обявявам, че в настоящия случай 
ще посочвам страницата на извлечения цитат, когато страницата е отпечатана на Times New Roman с 
едрина на знаците 12 и нормална разредка. 
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свят за оцеляване и самостоятелна активна роля могат да претендират само тези 
култури и езици, чиято културна сфера се разширява”(17, с.1). Не мисля, че 
съвременният свят е в  процес на първична глобализация. Редица държави в древността 
са се откроявали като такива именно с проява на имперски политики, една от които е да 
натрапиш на сателитите си своите културни и цивилизационни ценности.  

Младият руски учен излага по един блестящ начин и в пълна подкрепа на моята 
основна теза, невъзможността да е била приета гръцката азбука от великия българин От 
Бога цесáря Симеон като основа на кирилицата. За измисления от славистиката  
проблем на българите дали да запазят своята Глаголица или да възприемат азбуката на 
Източната Римска империя Медоваров  дава една великолепна формула, според която 
за всяка амбициозна власт съществува проблема „…дали да се интегрират в 
„общочовешкото”(разбирам латинската или гръцката към момента културна традиция-
бел. моя) или да създадат собствено културно и информационно поле20”(17,с.3). Такъв 
проблем пред Симеон, според П. Мутафчиев и Р. Рашев, не е могъл да съществува, 
защото неговият национализъм е неоспорим.     

За значението на писмеността и в частност на азбуката за устойчивостта на 
националната независимост авторът съобщава един интересен факт от последно време. 
Стремящият се да се откъсне от руско влияние президент на Украйна Юшченко, а след 
него и Яценюк, обявили проекти за възприемане на латинската азбука.  

М.Медоваров поднася едно обобщаващо мнение: „Проблемът за съхраняването 
и разпространяването на родната азбука не е измислен. Това е вечно актуалният и 
животрептящ проблем за воденето на информационната война”(17, с.6).  

Като илюстрация на постановките за значимостта на изначалната азбука на 
всеки народ за сигурността на държавата му историкът ни съобщава нещо важно: 
„…през 1935 г. Сталин наредил да започне връщане към кирилицата на почти всички 
езици в Съветския съюз” ….  „Така десетки езици получават писменост, която ги 
обединява с руския културен свят и практически за първи път ги включва в единното 
евразийско информационно пространство”(17, с.3). „По инициатива на Владимир 
Путин през 2003 г. бе приет закон, който разрешава в официалните езици на 
републиките в състава на Руската федерация да се използва само кирилската 
графика”(17, с.3).  

Медоваров не пропуска да посочи, че и нацистите не остават назад:  
„…нацистите,…от 1941 г. започват да въвеждат латиницата в окупираните територии 
на СССР (Крим, Кавказ)”(17, с.3).  

Сведенията на руския учен, разположени в платформата на неговите научни 
изводи, са толкова убедителни, че без всякакво притеснение могат да бъдат използвани 
като доказателство за тезата ми, според която един от последните  български владетели 
от Първата Българска империя не би могъл да се откаже доброволно от родната 
българска Глаголица.  

Като допълнителна илюстрация на горните теоретични постановки ми се ще да 
използвам информацията на Максим Медоваров и да доведа до знанието на читателя 
два интересни факта: „Любопитно е и това, че след 2010 г. редица страни предприеха 
важни стъпки за връщане към старите традиционни писмености. Напр., в Монголия 
влезе в сила закон, забраняващ надписи на английски език, без дублиране на монголски 
посредством кирилицата и старомонголското писмо”(17, с.7). И „…при предишното 
социалдемократическо правителство на Хърватия през 2013-2014 г. беше утвърден 
официалният статут на глаголицата паралелно с латиницата, появиха се и дублиращи 

                                                
20 Даденият цитат се отнася до решение на съветските власти през 1935 г. Под „общочовешкото” 
авторът има, вероятно, предвид световното пространство по това време, в което е приета латиницата.  
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табелки на държавните учреждения. Хърватската младеж вече се научи да изписва на 
глаголица графити по стените”(17, с.7).  

Максим Медоваров  обобщава наблюденията си: „Още по времето на Кирил и 
Методий и веднага след смъртта им въпросът за азбуката на славяните започва да играе 
ключова роля в борбата между Рим и Константинопол за влияние в Източна 
Европа”(17, с.1). Тази представа на руския политолог ми дава право да разширя 
територията на световния културен сблъсък с убеждението, че независимо от 
огромните фонетични различия на съответните езици, латинската азбука е 
разпространена по света като  испанска, английска, хърватска,  полска, виетнамска и 
т.н. латиница.  По нейно подобие съществува българска, руска, украинска, монголска, 
казахска и много други кирилици, но всички те са копия на гръцката азбука, 
допълнително пригодени за фонетиката на едноименните им езици.    

Няма да пропусна да цитирам Дж.Даймънд, по повод всеобщо приетото, че 
писмеността дава възможност за натрупване и предаване  на знания, които са сила и 
власт, и че  не може да съществува държавна машина, която да е готова да дели властта 
си с когото и да е. Той 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”(1, с.294). 
 
 5.0. Бегъл поглед върху основните постановки на направените 
към трактата приложения 
 В статиите ми, посветени на надписите в Крепчанската и Добруджанската 
скална църквичка, установих, че записаната и в двата надписа втора буква от датите се 
чете от авторите К. Попконстантинов и Ив. Гошев като „y”. Доказах, че това е била 

буквата „х”, която в първия случай е загубила очертанията си поради изронване на 
скалната основа, а във втория просто е била пренебрегната от автора. Така, както вече 
отбелязах, датите от 922, съответно 943 г., стават според моя прочит – 1122, съответно 
– 1143 г.  
 От извършения на Самуиловия надпис анализ може  да се направи изводът,  че 
това е  най-вероятно късен фалшификат, който цели да маргинализира титула на 
българския владетел от края на Х в., за да бъде той забравен от поколенията: да внуши 
на българите, че тяхната азбука е гръцката, дори и по времето на Самуил, въпреки 
твърденията на български палеолингвисти, че Глаголицата е ползвана и през ХII в. В 
обобщение  на констатациите ще отбележа още, че съхраняването на български 
писмени паметници, написани с българска писменост и отразяващи българската 
действителност е в пълен разрез с интересите на гърците. Следователно със запазването 
му  те са положили усилия да бъде този вреден за героичното минало на България 
текст, изписан и пазен като ценно средство на тяхната антибългарска пропаганда. 

Каменният надпис на Самуил е един гръцки фалшификат, който не е срещнал у 
нас никакъв опит да бъде разтълкуван и оспорен по подобен начин. В него  няма нито 
един елемент, нито една податка, от които да могат българите да черпят самочувствие и 
гордост. Той свидетелства, че византийците са позволили да се съхранят единствено 
гръкоезични български писмени паметници, от които изследователите да правят 
погрешни изводи относно титула на българските владетели, българската писменост и 
българските културни достижения. 

Няма податки в Пространното житие на Климент Български да е бил 
информиран авторът му за съществуването на кирилицата по време на определения от 
редакторите на ГИБИ ІХ  срок (1089-1126) на възможното създаване на житието. Това 
доказва, че със сигурност, най-малко до 1089 г.(което е краят на ХI в.), кирилицата не е 
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била известна на предстоятеля на Охридската(„на Първа Юстиниана и на цяла 
България”) епархия архиеп. Теофилакт Охридски. 
 
         6.0. Изводи и заключение 

Настоящите извода се правят въз основа, както на разработката, направена в   
трактата, така и на изводите от приложените към него статии: „Едно мнение за най- 
ранния кирилически надпис”, „Добруджански надпис – ново датиране”, „Е ли 
Самуиловия надпис фалшификат” и „Архиеп. Теофилакт Охридски за Глаголицата и за 
кирилицата  с мълчанието си за нея”. 
 6.1. Владетелите Симеон и Петър, представляващи българската централна власт 
от края на Първата Българска империя, не са имали владетелски интереси, национални 
мотиви и поводи да инициират и организират създаването на втора, паралелна на 
Глаголицата, азбука на КМле.  
 6.2. Създаването на българска азбука като копие на гръцката е в прекия 
имперски интерес на Византия да осъществи вековния си стремеж да гърцизира 
българите, започвайки с културата.  
 6.3. Кирилицата е била създадена от гръцки книжовници във вероятно  
сътрудничество с български колаборационисти не по-рано от началото на XII в. 
 

Ключови думи: Ключови думи: кирилица, Глаголица, Симеон, гърци. 
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Приложение 1 
 

         Едно мнение за датата на най-ранния 
                                    „кирилски” надпис 
 
Светослав Диамандиев 
 

За установяване на времето когато е започнало активното използване в 
българската писменост на  създадената на основа на гръцката азбука кирилица 
първостепенно значение имат най-старите кирилически21 епиграфски паметници и 
особено пряко датираните сред тях. Те са жалоните, които със своята достоверност са 
давали основания за редица важни за българската политическа и културна история 
изводи.  

                                                
21 Не приемам и отказвам да ползвам определението „кирилски”, поради липсата на пряка връзка на 
Константин-Кирил с кирилицата и подтекста, който носи то за възможно участие на св. Кирил в нейното 
създаване. 
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Кирило-Методиевската енциклопедия (нататък КМЕ)22  (1, с. 669) сочи 
базирайки се на публикация на Казимир Константинов23 (2, с.19-29)  921 г. като година 
на най-ранния датиран кирилически надпис в българските земи, открит от него на 
входа на скалната манастирска църква до с. Крепча, Търговищко. Откривателят чете 
означената в него дата така: „В 6430 (922) година през месец октомври почина раб 
божи Антон...”(2, с.25). Прóчитът на годината от сътворението на света като 6430 се 

основава на предположени от изследователя в надписа буквознаци `SVΛ с числени 

стойности: за  `S - 6000, V - 400 и Λ - 30.   

Но КМЕ не дава никакви конкретни данни за този надпис, не го публикува в 
отделна статия, не популяризира негово факсимиле. Този факт предизвиква 
изключителен интерес и ме провокира към внимателното разучаване на работата и 
констатациите на К. Попконстантинов.  

 
               Част от факсимилето на К.Попконстантинов 
  

Целта ми в настоящата статия е да изложа доводи срещу възможността  да е 
въпросният кирилически надпис създаден през X в. Затова  съсредоточих интереса си 
върху онези елементи от анализа на Попконстантинов, които биха могли да насочат 
изследването към прочитане на друга дата. Авторът намира, че 11 типични 
кирилически знака от надписа „...с начертанието си  имат паралели във Варошкия, 
Самуиловия, надгробния надпис на чъргубиля Мостич от Преслав и в редица 
прабългарски паметници” (2, с.26). Установеното  подсказва, че надписът от с. Крепча 
може по този белег да се изтегли към по-късна дата или около началото на XI в., към 
който период са датирани от славистиката без уважителни доводи споменатите  в 
статията на Попконстантинов надписи. 
 Другият много сериозен аргумент да се оспори изчислената от Попконстантинов 
922 християнска  година, е  съмнението му в точното прочитане на втората буква от 
датата - V, която в кирилицата е нямала по предполагаемото от автора време на 
изписването числена стойност 400. Според него начертанието на буквата V „... е 
нетипично за по-голямата част от славянските епиграфски паметници”. В проява на 
научна почтеност той споделя колебанието си и допуска като втора възможност, че би 
могло буквата на стотиците да не е V, а гръцката Ψ (пси), която е с числена стойност  
                                                
22 Кирило-методиевска енциклопедия 
23 Така по време на посочената публикация се е наричал авторът. По-нататък в изложението ще ползвам 
предпочетеното от него по-късно фамилно име Попконстантинов. 
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700. Изследователят пише: „По своето начертание тази буква се доближава до 
обърнатото Λ и латинското V… В случай, че в записа на годината не е изписана  V, а 
ψ (700) с изпусната вертикална хаста, надписът получава по-късна дата (6730=1222)” 
(2, с.26). 

Оприличаването на втората буква от надписа с V може да се отхвърли с два 
много устойчиви аргумента. В труда на К. Мирчев „Старобългарски език”, в таблицата 
„Старобългарски азбуки”(3, с.21), е посочено, че числена стойност 400 има буквата от 
диграмен тип от кирилската азбука Ó,  което не предполага това да се отнася  само до 

втората част на тази буква  y (върху което, впрочем, Попконстантинов изгражда тезата 
си).  В статията за буквата „У” в КМЕ авторите П. Илчев и Б. Велчева уточняват: „В 
старата кирилица  у  също се пише с два буквени знака – у.     y   за  у  се появява 
най-рано като вариант на  у  в края на реда  (напр.в Мирославовото евангелие), а като 
редовна буква – през XIV в. наред с  у (в руски ръкописи)”(4,с.217). Това много късно, 

макар и рядко, ползване на  y  като самостоятелен знак е дало вероятно основание на 
К. Мирчев да добави  за пълнота, в края на споменатата таблица  числена стойност 400 
само на самостоятелните y v, което не може да се отнесе към буквата  у   през 
спорната 922 г.(3, с. 22). 
 Въз основа на изложеното си позволявам да изкажа предположението, че най-
вероятната буква за стотиците в надписа е кирилическата  χ(с числена стойност 600) с 
наименование хýръ, която с горната си половина напълно отговаря на намереното 
начертание. Същата горна половина от буквата χ е на нивото на горната запазена част 
на буквата на хилядите S,  което е ниво и на буквата за десетиците Λ. Долната 
половина на χ е останала скрита за тези, които след много векове полагат усилия да 
прочетат надписа. Същото се е случило според Попконстантинов и с долната част на 
буквата на хилядите S поради вероятната  ерозия на част от скалата. Авторът: „От S 
е запазена горната част... Трудността в определяне формата на този знак (S) идва и от 
вдлъбнатината на скалата в тази част на надписното поле”(2, с.26).  Моето основание се 
подсилва точно от получилото се заличаване на долната част на буквата S, която в 
надписа е съседна на χ. Както се вижда от снимковия материал в статията на 
Попконстантинов и от факсимилето под  № 6б, от което е извлечена илюстрацията тук, 
двете букви са били изписани така, че долните им части са попаднали върху  
изронилата се по-късно скала. С пунктираната линия за долната дъга на буквата S 
Попконстантинов очертава вероятно изчезналата по-късно част от нея. В допускането 
му, че е било възможно вертикалната хаста на ψ (700) да се е заличила, се съдържа 
сериозна опора за моята теза. Предполаганата тук χ като втора буква от датата  е 
значително по-правдоподобна от вариантната на изследователя ψ.  
 При изчисленията на християнската годишна дата Попконстантинов изважда от 
прочетените от него 6430 г. от Сътворението на света гръцката корекционна константа  
5508 (Цариградска ера). Това е указание за предположението му, че надписът е 
датиран по гръцката календарна  система - 15 - годишния календарен цикъл 
(Индиктиона). Не мога да знам съображението на изследователя  да предпочете при 
изчисленията си на християнската дата гръцката Цариградска ера, но вероятно той е 
изхождал от вътрешното си убеждение, че датирането е извършено по гръцки във 
време, когато гръцката култура и гръцките обществени практики са доминирали в 
българската действителност. Това е  един допълнителен мотив да се оспори 
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предполаганото от K. Попконстантинов сътворяване на надписа по времето на цесáр 
Симеон. Големият В. Златарски е доказал още през двадесетте години на XX в., че 
българите са използвали своята 12-годишна циклична календарна система и след 
покръстването си. Не бих допуснал, че изследователят K. Попконстантинов не е бил 
информиран за Българското летоброене в трудовете на В. Златарски(5, с.371-376). За 
използването на древната българска хронология видният историк 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 летоброението по своята собствена ера - ...”24 (5, с.376).    

Преди покоряването на Българската държава от Византия  книжовниците са 
посочвали задължително индикта, за да  се избегне двусмислие с българската 
календарна система, която също е била в употреба по това  време (вж.Чаталарския 
надпис). Фактът, че в обсъждания тук надпис не е посочен индикт, идва да покаже, че 
когато надписът е бил изчукан, гръцкото летоброене не е било вече конкурирано от 
българското. От Бога цесáр Симеон не би могъл да допусне да се пренебрегва 
„Българска ера 5505”, според която годината на сътворението на света е отстояла 5505 
г. преди Р.Хр., и ако тя не е била подсказана по някакъв начин в надписа, значи, че 
авторите му са гърци или той е правен по време на византийската зависимост, когато в 
България е доминирала гръцката културна практика на времеизмерването. 

Впрочем, създаването на надписа след загубата на българския суверенитет се 
обосновава и от назоваването на месец „октомври” с „оêтобрà”, след като се знае, че 
българите са означавали месеците с поредни номера . П.Добрев назовава десетия месец  
с „елем” (13, с.99). 

В приписката си към превода на „Четири слова на Атанасий Александрийски 
против арианите” от 906 г. Тудор Доксов е използвал при датирането на годината на 
покръстването на българите  не гръцки или славянски, а българските календарни 
понятия за година и месец – „ехть и бехти”25. Посочената дата в тази приписка 
определя по категоричен начин, че царското семейство е ползвало през 906 г. все още 
Българския циклов календар.  

Нима би могло да се допусне, че на върха на славата си и на гребена на  
победоносната вълна в сблъсъците си с гърците От Бога цесáр Симеон би бил 
благосклонен към замяната на българските календарни понятия с гръцки? И  то  
когато чичо му Тудор Доксов (6, с.51) е дал доказателство за съхранение на българската 
летописна  традиция! 

К. Мирчев  свидетелства: „В днешните български диалекти се пазят само слаби 
следи от старите славянски имена на месеците. Гръцко-латинските наименования                
я н у а р и,  ф е в р у а р и,   м а р т   и  т.н. изместват изконните славянски просинець, 

                                                
24 Вж. Диамандиев, С. „Датите на възцаряване на българските канове до Умор. Привързване на бъл- 
гарския циклов календар към християнския календар. Ст. Загора, 2006, с.21-35. Във втората част на 
книгата е защитена тезата, че българите са дошли в Европа най-малко 2 века преди императорът 
Константин Велики да въведе като хронологична система Индиктиона, с което по същество е копирал 
българското летоброене. 
25 Годината  на кучето, или единадесетата  в Българския цикличен дванадесетгодишен календар е ЕТХ 
(12, с.25). Промяната може да се дължи на грешка при  многократното преписване през вековете. 
Установих в изследването си „Покръстването на българите – същност и датиране”, че с бехти е отбелязан 
месец ноември(11,с.77), когато през 866 г. в Плиска пристигат двамата кардинали  Павел и Формоза с 
група латински презвитери, за да положат устоите на българската църква. Този акт е бил в потвърждение 
на постигнатата между папа Николай  I и От Бога цесáря Борис, представляван от кавкана Петър, 
договорка за съдействие на Апостолическия престол за основаването на Българската православна църква 
под крилото на Римската църква майка(10, с.149). 
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сýчень, сух¼, брýзоâъ, трýâенъ, чръâенъ, зàреâъ, руинъ, ëистопàäъ, ãруäенъ, 
стуäенъ”(7, с.74). Според П. Добрев, българите са означавали месеците си с поредни 
номера. Мирчев допълва: „В българския език старинните названия на месеците биват 
изместени от проникналите чрез старата черковна литература (курс.мой-С.Д.) 
съответни гръцки имена, които са всъщност латински по произход”(7, с.74).  

Не би могло да се очаква, че гръцкото название на месеца „октобер” е могло, 
пренесено от гръцката църковна литература (!), да изтласка традиционното 
българско или славянско наименование в нищожния срок на гръцкия диктат между 
Осмия вселенски събор през 869-870 г. и Преславския събор през 893 г. по начин, че да 
бъде възприета от четящите гръцки език българи и използвано от манастирското 
братство през хипотетичната 922 г. Замяната на кирило-методиевското  
наименование на десетия месец ëистопàäъ или ëистоãонъ с латино-гръцкото 
октобер би могло да се случи едва когато гръцката култура се е настанила 
устойчиво в България през единадесети век.  

В края ще цитирам  Иван Гошев, който си позволява през 1961 г. да отбележи, че  
видният руски учен И.Д. Якобински  „... приема, че т.нар. „кирилица” била измислена в 
Цариград, за да се пресече пътя на не гръцката глаголица, съставена от Константина 
(Кирила), като ….глаголическото писмо  в своята история тясно се свързвало  със 
Западната църква, с католицизма,...”(8, с.11). Такова разбиране за едно изключително 
важно за държавността политическо поведение на нейните владетели е реалистично  и  
трезво. Замяната на българската азбука на Кирил и Методий – Глаголицата  с гръцката 
кирилица не би могла  да се инициира и осъществи  в България по времето  на От Бога  
цесáр Симеон Велики. 

Един друг аргумент в подкрепа на настоящата ми теза е останал много странно 
неотчетен от всички, които са имали нещо общо с проблема. Става дума за това, че 
придобиването на познанието и опита на хората, които са почели паметта на раба божи 
Антон с обсъждания надпис е могло да стане след една продължителна поредица от 
решения и действия. Трябва да сме убедени, че създаването на една нова азбука 
неизбежно трябва да бъде резултат от обществена потребност. Нямам представа какви 
могат да са  причините, които  ще принудят един авторитарен владетел да разреши  да 
се създаде втора азбука в замяна на  създадената за неговия народ  фонетично 
подходяща на езика на единението  му. 
 Да се допусне, че цесáрят Борис е могъл да вземе решение за създаване на азбука 
дублираща Глаголицата е невъзможно, поради утвърждаването на Кирило-Методиевата 
писменост от папа Адриан II през 868 г. чрез благословията  му  върху  представената 
му от Братята Кирил и Методий християнска богослужебна книжнина.  

Още по-малко възможно е да е било взето политическо решение за тези 
изключително важни за националната независимост културни промени от цесáря 
Симеон.  
 Горните разсъждения  пораждат риторичния въпрос дали би могло да 
съществува отговорен владетел, който да допусне да се ползват в държавата му две 
паралелни азбуки. Такава обстановка може да се създаде и поддържа в една страна 
само от политически доминираща чужда държава.   

По-нататък следва да се предвиди и време, в което познанията на езика и  на 
въпросната нова кирилическа  азбука да достигнат до обителта в с.Крепча толкова 
скоро за времето си след описаните така хипотетични промени в писмеността на 
българите. И всичко това, когато начело на държавата стои един от най-великите 
български водачи и гръкофоби – От Бога цесáрят (император) Симеон.  
 Анализът на така изложените обстоятелства показва, че те не биха могли да се 
вместят в периода до 922 г. 
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Огромно морално, политическо и патриотично  значение имат обстоятелствата,  
съпътстващи  предполаганата от славистиката замяна на Глаголицата с кирилица. 
Когато става дума да се заимства азбука на вековен враг, представляващ една  опасна 
империя и високомерна цивилизация, гледаща на България като на варварска държава, 
това не е абсурдно, то е изключено.  Да допуснем, че е възможно  да е тази промяна 
дело на българския цесáр е все едно да повярваме, че Сталин би разпоредил да се 
замени руската кирилица с немската латиница и то  по време на Втората световна 
война. Изключено е, нали? 

Различието в първоначално определената от К. Попконстантинов дата като 922 
г. и посочената в КМЕ и в други публикации 921 г. е несъществено за темата на 
съобщението. 

Намирам изложените обстоятелства и съображения  като напълно достатъчни за 

твърдението, че в коментирания надпис е била записана годишната дата `SχΛ,  която 

има численото значение 6630 г. от Сътворението на света. Това значи, че надписът е 
бил изсечен през месец октомври на 1122 година сл. Хр., ако се изчислява с 
цариградската ера 5508, когато записът по тази система е вече по-вероятен.   
 След всичките ми усилия да докажа невъзможността да е създадена кирилицата 
по-рано от XI век, като се аргументирам с белези на надписа от Крепча, ще посоча  
липсата на сигурност, че датата на смъртта на монаха Антон и датата на създаването на 
надписа се припокриват. Този вероятност ми дава основание да предположа, че ако 
рабът Божий Антон е починал през октомври 1122 г. - надписът е могъл да бъде 
изчукан от негов близък – монах или роднина, и много по-късно. 

Подобен е и случая с надписа от надгробната плоча на ичиргу боила Мостич. 
Установеното от служителите на Преславския археологически музей 
(http://www.museum-preslav.com/inscription.html), че плочата е над вторичен гроб, 
обективно превръща убеждението на традиционалистите в предположение. Нещо 
повече, същите археолози от Преславския музей са оглавили рекламната си страница с 
„ Надгробният надпис на Мостич - втора четвърт на Х век /копие/”, т.е. след кончината 
на владетеля Симеон (927 г.).  

За доказателство на моята коректност представям копие от текста на рекламната 
страница, отнасящ се до Мостич: 

 

„НАДГРОБЕН НАДПИС НА МОСТИЧ - втора четвърт на Х век /копие/ 

 Открит във вторичен гроб в т. нар. Църква на Мостич в м. Селище 

Надписът гласи:  „Тук почива Мостич, който бе чъргубиля 
при цар Симеон и при цар Петър. А на осемдесет години, като остави 
чъргубилството и всичкото си имущество, стана монах и така свърши 
своя живот”. 

От текста научаваме, че погребаният Мостич приживе е бил 
висш сановник – чъргубиля. В неговия сан откриваме 
славянизираната форма на известната от по-ранни паметници титла 
„ичиргу боила”. Дали Мостич е бил принуден да се откаже от 
имуществото си или в неговата постъпка трябва да видим едно богу 

угодно дело, можем само да предполагаме.  
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Надписът на плочата, изписан по-горе се потвърждава с кирилически текст от В. 
Бешевлиев (9,с.226) без да се коментира анализа на музея. 

Изкушен съм да отбележа, че  замяната на точното длъжностно наименование  
htzirgou boila (ичиргу боила) с „чрьãубûëя” (чрьгубиля) говори за много късно 
отбелязания от потомците спомен за големия българин, когато вече паметта за 
ранговете е била значително избледняла, т.е. възпоменанието е направено много далече 
след кончината на Мостич. 
 От пренесения текст на рекламната страница на музея установяваме твърде 
важните последствия: 

- Коментираната надгробната плоча е над вторичен гроб на Мостич, което 
говори, че установените при неговото откритие данни нямат информационна стойност;  

- Надгробната плоча, респ. надписът й са копие, за което може да се повтори 
предходния извод. 
 
 Ключови думи:  Крепча, кирилица, И.Д.Якобински. 
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Приложение  2 
 

ДОБРУДЖАНСКИ НАДПИС – НОВО ДАТИРАНЕ 
 
Светослав Диамандиев 
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Известният във филологическата литература като втори по древност 
кирилически надпис, наречен Добруджански, е анализиран и публикуван от акад. Ив. 
Гошев през 1961 г. в статията „Добруджански надпис от 943 г.” (1, с.77) като част от 
посоченото в ползваната литература издание. Той нарича надписа „най-древният старо-
български лапидарен точно датиран надпис” (1, с.78) и изгражда своята позиция за 
неговата „точна дата” въз основа на четенето на Ф.В. Мареш (1, с.77) и като се позовава 
на съобщението на съветския академик Б. Греков в сп.Новое время, обр.50 от 10 
декември 1952 г.: „Большой интерес представляет обнаруженный в Добрудже камень с 
надписью на славянском языке, датированный 943-м годом. Это один из древнейших 
памятников славянской письменности” (1, с.77). 

Неизвестно защо Ив. Гошев не проучва надписа на място, а иска и получава чрез 
председателя на БАН от Букурещкия национален музей фотографска снимка на 
естампажа на текста. Той я публикува в книгата си като Табл. XVa на с.153. 
Публикацията не е предизвикала възражения или други форми на несъгласия или 
резерви в съответните научни среди.  

 
 

Табл. XVa Добруджански надпис. Естампаж.                                                                     
 

 
 Поместените по-горе фотоси са преснети от книгата на Иван Гошев: Фотография 
на детайл от естампажа и детайл с годишната дата (1, с.153) и вариант на последния с 
подсилени от автора буквени линии (1, с.79). Не може да се оспорва, че в снимката на 
естампажа и в тази на детайла е перфектно видима четирибуквената година от 
Сътворението на света, която е записана с t_хÍ_à , а не t _xÍ _à . 

Несъмнено втората буква-число е  х (с ч.ст.600), а не -  y (с ч.ст. 400).  
В тях се вижда пределно ясно дясната долна хаста на втората буква под точката 

на пресичане на двете й образувателни, което я прави х, а не y. 
Това, впрочем, е забележимо и в третата снимка (1, табл.XVб), в която се виждат 

усилията на автора да пренебрегне спорната част от буквата х, като подсили другите й 

линии в полза на идеята тя  да се чете като y. 
 
 
 

 
 
 
 



 54 

 
 
 
 
 
 

От посочените обективни свидетелства се разбира, че в датата на 
Добруджанския надпис буква y не е била използвана.  

Известно е, че руските и съветски учени, които са обслужвали интересите на 
руската църква, са полагали максимални усилия да омаловажат влиянието на западното 
православие върху българите. Установеното пренебрегване на реалната буква Х 
поражда коментар за  сервилното поведение на българските им колеги, което в случая е 
довело до там, че всички професионално заинтересовани от това да се правят, че не 
виждат така добре различимата дясна долна хаста на втората буква – цифра от годината 
на Добруджанския надпис. Това е факт, който е не само укорим от научна гледна точка, 
но е и позорен за отговорността на нашите учени към достойнството на древните 
българи. 

Буквите от Добруджанския надпис са изписани, видно от приложената снимка, 
безусловно изправени, което е доказателство, че надписът е създаден след написаните с 
наклонен почерк: Савино евангелие (Х-ХI в), Слуцки псалтир (ХI в), Листове на 
Ундолски (ХI в), Хилендарски листове (Х-ХI в), Македонски лист (ХI-ХII в) и Енински 
апостол (ХI в) (2, с.166). 

С известните числени стойности на кирилическите букви определям буквения 
израз t _хÍ_à като 6651 г. от Сътворението на света, докато възприеманият от Ив. Гошев 
запис t _xÍ_à отговаря на 6451 г. Редуцирани с гръцката корекционна константа 5508, 
християнските годишни дати стават 1143 г., съответно 943 г. след Р.Хр.    

Редица неоспорими исторически податки свидетелстват, че замяната на 
българската азбука на Кирил и Методий – Глаголицата с гръкоподобната кирилица не 
би могла да се инициира и осъществи в България по времето на цесáрите Симеон 
Велики и сина му Петър. 

Чрез снимките на Добруджанския надпис се доказа, че набеден да е изсечен през 
X век (943г.), той има година на създаване през XII век (1143 г.), достатъчно далече 
след завладяването на България от Византия, когато завоевателят е могъл да създаде 
кирилицата на основа на своята гръцка азбука. Това не е доказателство за създаването 
на кирилицата през XII век, но новата дата не подкрепя твърдението, че кирилицата е 
била в употреба още през X век, което е основен постулат на славистиката. 
 

 Ключови думи: Ив. Гошев, кирилица, Мурфатлар. 
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Приложение 3 
 

 
E ЛИ САМУИЛОВИЯТ НАДПИС ФАЛШИФИКАТ 

 
 

Светослав Диамандиев 
  

1.0. Пред българската наука стои въпросът, дали Самуиловият 
надпис e истинен 

Традиционната културна историография защитава догмата, че кирилицата е била 
създадена още по времето на Симеон и естествено използвана едновременно с 
Глаголицата. Това твърдение цели да обезцени великото дело на българските 
просветители Константин Философ и брат му Методий и техните съратници от 
Школата за българска книжовност, създали българския компилативен език и 
фонетически съответстващата му азбука – Глаголицата (виж статията „Кирил и 
Методий – творци на  езика и азбуката на преводите” (13)). Нещо повече, тази доктрина 
обслужва антибългарското внушение, според което още великият враг на Византия, От 
Бога цесáр Симеон, бил разпоредил да се създаде за замяна на Глаголицата така 
наречената кирилица, която е градена на  основата на 24 букви от гръцкото унциално 
писмо, което я прави копие на гръцкат6а азбука. Някои изследователи датират без 
достатъчни основания кирилическите26 Крепчански и Добруджански надписи още през 
Х век. В съответни статии доказах, че тези два наскални надписа са изписани двеста 
години по-късно, т.е. през ХII век. Тук ще направя опит да докажа, че един от 
обявените за най-ранни кирилически надписи – Самуиловият, датиран към 993 г., не е 
автентичен и не следва да се възприема като доказателство, че кирилицата е 
съществувала и дори използвана в България през Х век. 

 
2.0. За Самуиловия надпис 
Самуиловият надпис (С.н.) от с.Герман (Македония), е един феномен в 

българската историография. Българският традиционализъм в културната ни история го 
определя като „…един от най-старите датирани надписи на кирилица. Открит бил през 
1888 г. при строежа на църквата „Св. Герман” в с. Герман, близо до Преспа (2, с.529). 
С.н. се състои „...от 11 реда; издълбан е върху правоъгълна плоча от бяло-синкав 
мрамор (с размери: дължина 1,30 м, ширина 0,67 м и дебелина 0.07 м) по нареждане на 
цар Самуил (997-1014) в памет на родителите му и на най-големия му брат – Давид. 

                                                
26Прилагателното „кирилически” произхожда от съществителното „кирилица”. Употребата му има 
граматичното основание на подобния му формат „глаголически”, производен на Глаголица. 
Традиционното „кирилски” навежда на мисълта, че съществителното, към което е прибавено, е дело на 
Кирил, което е невярно.  
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Публикуван е за пръв път през 1899 г. от директора на руския археологически институт 
в Константинопол Ф.И.Успенски,…” (2, с.529,530), като почти едновременно за него се 
произнасят Константин Иричек, Тимофей Флорински и Любомир Милетич. През 1916 
година надписът е пренесен в София от етнографа към Първа българска армия писателя 
Стефан Костов.  

В Кирило–Методиевската енциклопедия (2, с.530) К. Попконстантинов 
съобщава: 

 

Впечатлява, че най-изявените слависти не са превели надписа на съвременен 
български, вероятно поради липсата на проблем за това. Ще си позволя да направя 
превод на редактирания от Й.Иванов текст на надписа като включвам предполаганите 
от редактора липсващи думи и букви: 

В  името  на отца и сина  и светия дух, аз, Самуил, раб Божи, полагам в  памет на  
баща ми,  на майка  ми и на брат ми, с имена  на починалите върху кръстовете им 
Никола, раб Божи, Рипсимия и Давид. Написа се  в година от Сътворението на света 
6501 Индикт 6. 

 
фиг. 1.                                                                      фиг. 2. 

 

 
Мраморната плоча с надписа (снимка: 

Успенски, 1899 г.) 
  
Увеличен детайл от плочата с подсилени 

буквени линии (фиг.1) намирам отново в 
Уикипедия, съответстващ на снимката в КМЕ (2, 
с.530). 
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Й. Иванов прави препис на четимата част на надписа като илюстрация към 

книгата си и заедно с това записва между големи скоби предположенията си за 
допълнение на липсващи букви и думи към същия препис (3, с.25): 
 
    1. + В[ъ] имє  wтьцà и съ              
    инà и  стàãо  äухà à                     
     зъ  Сàмоипъ рàбъ  (бж[и]             
     поëàãà©  пàмєть  [wтьц]         
   5.    № и  мàтери и брàт[№  н]                  
    à  êръстехъ  си[хъ  се]                
   именà усъпъш[ихъ Íи]         

êоëà  рàбъ  бжи  [РиΎими]             
ý   Дàâäъ. Íàписà  [же сє âъ]     

 10.    ëýто  отъ  сътâо [рения миро]     
y  ,s:ôà  инъäи[êтà s].                
Бележка: Числото 6000 е изписано на плочата с ,¤/, а не с ,s/  както е в преписа.  
Приемам, че преписът е точно копие на надписа и може да служи за основа при 

проверката дали върху липсващата част на мраморната плоча са могли да се 
разположат предполаганите от Й. Иванов букви. Направеното по-долу от мен 
допълнение към казания препис е изпълнено с плътни линии (фиг.3). 

 
3.0. Установени белези в надписа, които оспорват неговата 

истинност 
3.1. Някои несъобразности и грешки 
От текста на надписа се разбира, че уж възложителят му Самуил, който 

изпълнявал функциите на управляващ държавата, тъй като Роман е в плен на Византия, 
не се е титулувал, а сочи само, че е раб божи. Трудно е да се приеме, че човекът, 
притежавал властта в западните предели на България 

 
                                                   Фиг.3                                                                                        

 не би се титулувал, независимо от 
ранга, с който ръководи държавата 
в отсъствие на владетеля й. Този 
израз на привидна скромност не е 
естествен и подсказва,  че   авторът 
на надписа  е  имал специални 
цели. Самуил остава през този 
период някак си анонимен. За 
Българската държава съдим от 
чужди летописи, чиято  
недостоверност е достатъчно добре 
осветена. Може да се предположи, 
че ако плочата е била поръчана 
наистина от наместника на цесáр 
Роман, той не е посочил в надписа 
свой титул, заради все още живия 
владетел, който е загубил властта 
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си, попадайки в гръцки плен през 991 г.(4, с.261).  
 

Както е известно Роман е бил все още жив в константинополски затвор до 997 г. 
Тази скромност и преданост към трона е напълно в стила на Самуил, като се има 
предвид, че той, както се предполага, е съхранявал и предоставил на Роман през 977 г. 
престола не само в Западна България, а може би дори и в Преслав (5, с.173). Мнения за 
Самуиловата скромност се дават от известен кръг български историци. Казаното дотук 
в никакъв случай не оправдава липсата на идентификация на Самуил в надписа. Ако не 
е имал моралното основание да се титулува като цесáр, той е управлявал държавата 
най-малко като кавкан или главнокомандващ с някакъв авторитетен за обществото сан. 
Липсата на титул в надписа е неприемлива и може да свидетелства единствено за 
създатели, които са имали за цел да омаловажат ролята на този велик българин и да 
поставят под съмнение делото му на последователен защитник на българската 
държавност.  

Нека отбележа, че в моливдовулите си владетелите задължително се 
идентифицират, а в този надпис, който е с неограничено писмено поле, е твърде 
странно от страна на притежаващия изпълнителната власт27 Самуил да не отбележи 
своята държавна позиция. Този факт поставя под съмнение Самуиловото 
интелектуално авторство на текста на надписа през 993 г. 

Отказвам да приема, че възпоминателен надпис с този недостатък е бил поръчан 
и допуснат от Самуил.  

Представлява оправдан интерес обстоятелството, че няма запазени писмени 
паметници от Самуил, вече като цесáр на България, както върху книжен носител, така и 
върху камък. В този смисъл не е съхранена и традицията на българските господари след 
Крум да увековечават своите победи на бойното поле и успехите в управлението на 
страната. Това ще рече, че не са запазени и намерени гръкоезични български надписи, 
където да се прочете за големите победи на българското оръжие, като например 
битката при Траянови врата. 

Да мислим, че Самуил, воюващ през всичките години на своето управление с 
Византия, е могъл да предаде българските културни достижения, възприемайки 
гръцката азбука, трудно използваема за фонетиката на КМле, е пълен абсурд. 

Ще се отклоня за момент от темата и ще посоча, че Т.Славова е приела като 
титул на Самуил цесáр, записван съкратено като цЃрь (4, с.261). Този проблем стои пред 
българската историография и тук намирам едно разбиране, което макар и не изказано 
велегласно, съвпада с изводите в доклада ми пред Международната научна 
конференция на Съюза на учените Стара Загора от май 2011 г., отпечатан в книгата ми 
от 2014 г. Според един от тези изводи българите са титулували своите владетели с 
цесáр преди княз Фердинанд да се прогласи за български цар с обявяване на 
независимостта през 1908 г. 

Съгласно изписаната върху паметната плоча годишна дата от Сътворението на 
света 6501, славистиката пресмята християнската година с Цариградската ера, т.е. с 
нейната корекционна константа 5508, за да получи 993 г. от линейния християнски 
календар. Така са постъпвали Крумовци в гръкоезичните си надписи, предназначени за 
гръцко говорящи, но е малко вероятно да е било практика на българските книжовници, 
когато става дума за българоезични надписи, очевидно предназначени за българи, 
ползващи изконната българска хронологична система. Изследователят няма право на 
двоен стандарт. В случая бих показал такъв, ако приема, че Самуил е наредил да се 

                                                
27 Имам предвид установения исторически факт, че между 991 и 997 г. законният български цесáр Роман 
е в гръцки плен, по което време Самуил управлява България еднолично. 
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използва в обсъждания възпоменателен надпис гръцката хронологична система, след 
като е показал непреодолима омраза към ромеите по бойните полета.  

Когато Енгел пише за Самуил, той се аргументира: „При неговата неприязън 
към византийците е лесно разбираемо защо, според някои гореописани сведения, той 
отново постигнал споразумение с римския папа” (8, с.155). В този цитат се виждат две 
неща: първо, връщането на Самуил към папската катедра се аргументира с отношение 
към Византия, което е в пълно съзвучие с отношението на предтечата му Симеон, а 
използваното „отново” е доказателство за изминатия от Симеон исторически път. Това 
свидетелство на Енгел е много важно за чувствата на Самуил към византийците, които 
правят абсурдно да измени на Глаголицата и на българската 12 годишна циклова 
календарна система. 

Да не забравяме, че Крумовци са употребявали в своите гръкоезични каменни 
надписи Индиктиона, именно, за да бъдат разбрани от ползващите гръцката писменост 
и култура читатели. Но в случая този надпис е написан на български език и е 
предназначен за българи и е малко вероятно българите – поръчител и изпълнител да се 
въвели гръцката календарна система Индиктиона. 

Категорично поставям под съмнение доброволното ползване на Индиктона в 
българоезични текстове от българските власти през Х век, след като ромеите заимстват 
Българската ера, съществувала далече преди създаването му във  Византия през IV век 
след Хр. (6, с.23 и сл.). 

Надписът е датиран с византийската хронологична система, което личи от 
възстановената като индикт непълно четяща се дума – инъди…, което ще рече, че той е 
изсечен след като българската 12 годишна календарна циклова система е била 
пренебрегната от гърците и заменена с Индиктиона. Това е станало възможно далече 
след разгрома на българските войски през злощастния август на 1018 г.    

Не разбирам как може една национална българска наука да приема и отстоява 
недоказани твърдения, като това, че българите, с неизбежното знание и санкция на 
императора си, са създали нова българска азбука като са въвели в основата й 24 гръцки 
букви, за да подменят  уникалната си и фонетично перфектно съответстваща на 
литературния език на Кирил и Методий Глаголицата. Не може да има съмнение, че ако 
това наистина е дело на български владетел, то е акт на държавно предателство! Не 
допускам и за миг, че в него може да са замесени цесáрите Симеон и Петър. То е 
станало очевидно по времето, когато гърците са натрапили на българите за  фонетиката 
на КМле своята азбука, така и византийската хронологична система Индиктиона, 
наречена Цариградска ера28.  

Самуиловият надпис е акт на борбата на гръцката идеология през XI и XII век 
против все още използваната в българските земи Глаголица, с внушението, че видите 
ли, тази нова българска азбука е създадена от вашите си владетели Симеон или Петър, 
като са използвали за основа гръцката.  

Съдържанието на надписа е от държавно-политическа гледна точка 
незначително, това не е съществен документ, който да прави чест на един войн и 
държавник като Самуил. Чрез този надпис се принизява неговото величие на 
самоотвержен борец за българската независимост. Текстът на надписа не е бил 
предназначен от създателите му за съвременниците на Самуил, защото ако наистина е 
бил изписан с кирилически букви тогава, колко ли българи биха могли да го прочетат? 

3.2. Белези за ниско качество на надписа 
                                                
28Това не е труд, който цели да докаже чие дело е кирилицата, но ако интелигентният се вгледа в 
числените стойности на новите букви и ги съпостави с тези от Глаголицата, не би му било необходимо 
академично образование, за да прозре истинския творец на тази компилация от гръцки и рунически 
букви. Римляните са оставили една сентенция – бисер: „на интелигентния малко”.  
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Установявам следните правописни грешки: 
- като анализирам начина на изпълване на надписното поле, забелязвам, че 

каменоделецът е използвал правилото да прехвърля към следващия ред една или повече 
букви от последната дума на предходния ред. Това му е давало възможност да постигне 
едно много добро подравняване от дясно. Възстановяването на текста във фиг.3 според 
предположенията на Й. Иванов, при което се постарах да постигна еднаквост на 
допълнителните знаци с изписаните в преписа на автора, се оказа, че най-малко 
редовете 4, 7 и 10 излизат неоправдано от дясната ограничителна линия. От друга 
страна редове 6-ти и 9-ти са могли да поемат още по една буква без да се накърнява 
писмената практика. Това идва да подскаже, че възстановката не отговаря напълно на 
оригинала и от тук, че този надпис поставя под съмнение поръчката на стоящия тогава 
на върха на властта в България. 

В направения обзор на редакциите на Лавров, Б. Цонев, Карский, Й.Иванов и 
Ст.Романски Ив.Гошев показва пределно ясно в сравнителната си таблица, че 
отделните възстановки не се различават значително, т.е установените по-горе 
недостатъци на редакцията на Й.Иванов се запазват и при другите автори (1, с.87);  

 - не са оправдани титлите над „wтьцà”(р.1), над „съинà” (р.2) и над „äухà”(р.2); 
 - недопустимо е да се намерят в един кратък текст две грешно изчукани имена, 
когато става дума за имената на владетеля – възложител и на неговия брат: „Сàмоипъ”, 
вместо Сàмоиëъ (р.3) и „Дàâäъ”  вместо Дàâûäъ (р.9).Това говори, че изработването на 
надписа не е дело или поръчка на канцеларията на изпълняващия функциите на цесáря; 
 - Озадачаващо е мълчанието на българските изследователи по повод 
заместването на двубуквения звук У с буквата О в името на Самуил, което фактически 
променя древното еврейско име, носено от предводителя на българите по това време. 
Известно е колебанието при изписването на това име, но римляни и гърци се 
придържат към използването на У. Този факт говори за фалшификация, извършена от 
некомпетентни лица. Самият Самуил не би позволил да се променя името на един  
прославен древен еврейски пророк; 

- дали в ред 8 е било написано Рипсимия? Очевидно името е предадено по 
силата на исторически сведения, но дали става дума за майката на българския владетел 
Самуил, или това е съвпадение на имена, чиито носители са били почетени от 
наследници век или два по-късно? Името Рипсимия се поставя под съмнение и от Т.Д. 
Флорински, който изказва мнение да се постави името Мàриý (2, с.530); 
 - в коментара си Й. Иванов предлага да се напише Рипсимия с гръцкото „пси”, 
но К.Мирчев и Хр.Кодов в книгата си за Енинския апостол, датиран към втората 
половина на XI век, твърдят, че двете гръцки букви Ώ  и  Ύ  още не били познати на 
автора на Апостола, което ще рече, че е малко вероятно в края на Х век да е била 
използвана Ύ (7, с.184,187) в името на майката на Самуил. Впрочем те са били чужди и 
на Савината книга и на Ундолските листове. Това, на свой ред, поставя под съмнение 
годината на С.н., възприета от традицията; 

- последният звук на мироy е записан с у, а не с №, след като е крайна буква в 
реда. П. Илчев и Б. Велчева изказват в КМЕ мнение, че в Супрасълския сборник, за 
който се твърди, че има твърде общо с нашия проблемен текст, лигатурата на о и  y  е 
била предпочитана „...в края на реда за икономия на място”(10, с.218); 

- в текста на надписа се установява  няколкократно записване на гръцката  буква 
№ без да е посочена тя като ползвана в 13-те писмени паметници29, създадени според 

                                                
29 И в т.ч. в Супрасълския сборник. 
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славистиката през X и XI в. и изброени в сравнителната таблица на кирилските букви, 
изработена от Т.Славова за статията на Добрев в КМЕ (11, с.302,303); 

- същото се отнася и за първата буква от ред пети на факсимилето на плочата с 
написа, която Й. Иванов заменя с №, а след това я изписва като вероятна върху 
загубената част на плочата.Тук, за прегледност, повтарям записа според неговия 
прочит-(№ и мàтери и брàт[№  н]).        

Тези два случая са много характерни и предизвикват не толкова съмнения да е 
плочата дело на българи от времето на споменатите древни писмени паметници, а 
следва директно да приемем, че обсъжданият надпис не може да се датира през X век и 
не е дело на българи; 

- не съществува мотив да бъде записана думата wтьцà  с омега, а не с омикрон. 
Удвояването на гласната о не е характерно за фонетиката на КМле и никъде не е било 
засвидетелствано. В Малък речник на старобългарски език на Дора Иванова - Мирчева 
и Ангел Давидов, които са извлекли лексикалния материал за речника от писмените 
паметници,  ползвани и от Т. Славова, тази дума е записана  отьць, а не с w (12, с. 278). 
Т.е. в българските паметници не е намерено използване  на омега в тази дума. Според 
Ив. Добрев „Буквата w първоначално също се е употребявала в неслав. думи, но не 
винаги съобразно грц. написание, а според едно изкуствено правило о след гласна в 
чужди думи да се предава с w”(11, с.306). С цитата на специалиста се потвърждава 
твърдението ми, че w е била в началото използвана само в неславянски думи, а по-
късно е могла да бъде прилагана в чужди думи след гласна. Очевидно, написанието 
wтьцà свидетелства за авторство на грък, тъй като българин не би използвал w в 
славянска дума, още повече в началото й, според правилото на Ив. Добрев; 

- годината е изписана подобно на Добруджанския надпис – за хилядите виждаме 
,¤/ вместо ,s/  или цялостно:  ,¤/ : ôЂ àЂ  вместо  ,s/ ôЂ : àЂ . Двоеточието, символизиращо 
нулата е поставено между ¤Ђ  и ôЂ   вместо между ôЂ  и  àЂ  (6051, вместо очакваното 
6501). Този факт говори за необяснима некомпетентност на изпълнителите, ако да са 
били те от канцеларията на управляващия държавата, но също така говори за странна 
снизходителност към толкова важни грешки на каменоделците от страна на 
изследователите.  

По проблема за ползването на  s или  ¤ има мнение и Иван Добрев: „В Сав. кн. 
преобладава начертанието s (за   ¤    има само един пример). Но в Битолския надпис на 
Иван Владислав, Самуиловия надпис, Добруджанския надпис от 943 г. и Варошкия 
надпис е употребено  ¤  (6000)” (11, с.306).  Разбирам извадката като легитимиране на 
знака s в кирилицата от наличието му в Савина книга, но фактът, че този знак е заменен 
и в трите съмнителни надписа с гръцкия обърнат ¤ е допълнение към доводите ми за 
фалшификат на Самуиловия надпис и за неверен  прочит на датата от Добруджанския 
надпис.  Още повече,  в том първи на КМЕ няма публикация за Варошки надпис, което 
вероятно е резултат от становището на Божидар Димитров. 

3.3. Палеографски белези за по-късно създаване на надписа  
Текстът на С.н. е написан с кирилически букви, за чието ползване през X в., са 

свидетелствали, според славистиката, само Крепчанския и Добруджанския 
кирилически надписи. Опровергах изписаните в тях дати, признати от 
традиционалистите и обосновах подмладяването им с 200 години, т.е. първият отива в 
1121 г., а вторият - в 1143 г. От това следва, че ако наистина графиката на С.н. е много 
подобна на тази от споменатите два кирилически надписа, значи той е писан по едно и 
също време с тях, т.е. през първата половина на XII век.  
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Един графологичен, палеолингвистичен и стилен анализ вероятно би дал 
достатъчно материал за изводи. Така например:  

- Ив. Гошев съсредоточава вниманието си върху еровите знаци, използвани в  
надписа. Той пише: „…еровите знаци постепенно се оформяват, като все повече се 
отдалечават от своя глаголически първообраз. В Самуиловия надпис виждаме еровите 
знаци в предпоследната степен на тяхното преоформяване…”(1, с.88). Тази преценка на 
автора ми дава основание да третирам С.н. като по-късен, отколкото се стреми да го 
датира традиционната българска наука; 

- За еровите знаци Ив.Гошев пише още: „Тия особености на еровите знаци 
безспорно са във връзка с ранно кирилския облик на буквите ъ и ь, както в 
Преславските стари графити, така и в някои други надписи, напр. в Добруджанския 
надпис от 943 г.”(1, с.88). Ив. Гошев намира като еднакво оформлението на ъ от 
Самуиловия и Добруджанския надпис. Ако приемем неговата констатация като 
неоспорима, автоматически трябва да се съгласим, че Самуиловият надпис е изработен 
в началото на ХІІ век, която дата се доказа за Добруджанския; 
 Изключително любопитно Ив. Гошев забелязва определени епиграфски 
характеристики на всичките тези надписи като общи; Той пише: „...знакът „стигма”(,¤), 
употребен за означаване на цифрата 6000, не е старата „стигма”(,s), а има вече своя по-
нов облик (вж.при надписите от 943 и 993 г, табл.XV XIX)”(1, с.88). Това е 
отбелязаната от автора друга еднаквост в двата надписа, което свидетелства за тяхното 
изписване по едно и също време. Напомням, че в изследването си „Добруджанския 
надпис – ново датиране” доказах, че посочената там дата е безусловно 1143 г, което 
внася поредното указание за времето на изписване на С.н. Авторът продължава: 
„Такова е и писмото на цар Петровия надпис от 943 г., на Самуиловия от 993 г. и на 
Варошкия от 996 г.” (1, с.32, под линия). 

Впечатлява общността на спецификите на посочените надписи и стремежът да 
бъдат те хронологически ориентирани към X в., чрез сравнение с унциалните гръцки 
букви от пергаментното писмо, както и с тези от надписа на Алиат Стратилат, което е 
безпочвено, защото не съществуват основания да се приема влияние на гръцкото писмо 
върху българското така директно. 

К. Попконстантинов съобщава, че Т.Д. Флорински прави палеографски анализ и 
стига до извода, че писмото на С.н. е едър устав и рисунъкът на буквите напомня 
графиката на Супрасълския сборник. „В съвсем кратката езикова характеристика 
Флорински обръща внимание на някои черти на С.н., които преценява като диалектни 
особености, присъщи едновременно на Сав. кн.(ХІ) и на Супр.сб. (ХІ)” (2, с.530). 
 Буквите на С.н. са изписани изправени, а не наклонени горе на дясно, което дава 
повод на Мирчев и Кодов да направят следния коментар: „…към старобългарските 
ръкописи с наклонен почерк би трябвало да прибавим и най-старите среднобългарски 
паметници от ХІІ век…защото техния наклонен почерк безспорно отразява писарските 
традиции на старобългарската писменост. При това разположение на наличния 
фактически материал не можем да не приемем, че наклоненото писмо се явява като 
един от основните белези на най-старите кирилски паметници,…”(7, с.166). Тази фраза 
на Мирчев и Кодов дава ясно да се разбере, че текстове с наклонен почерк се срещат 
дори и сред среднобългарски писмени паметници. От това следва да направим извода, 
че С.н. е бил изсечен по-късно от Енинския апостол (датиран към втората половина на 
ХІ век), който е с наклонени букви.  

3.4. Изписване и съхранение на надписа, като показатели за  неговата истинност. 
Показаните в „История на Българите” (1, с.297) и в КМЕ (48, с.530) снимки на 

каменната плоча с надписа на Самуил свидетелства за едно грижливо изписване на 
текста върху плочата, добро шлайфане на потъналите площи от трите кръста и 
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несъмнено отличните условия на неговото съхранение, което противоречи на 
нормалния начин на излагането му и очакваната разправа с него от гръцка страна след 
1018 г. В нашата епиграфика няма друг така добре съхранен българоезичен каменен 
надпис, което не съответства на неговото съдържание и значимост и още повече на 
отношението на гръцкия покорител. Настоящият текст е валиден за външния вид на 
плочата от фиг.1. Ако обаче плочата е изглеждала както е показана на фиг.2, 
направените разсъждения са безпочвени. 

 
4.0. Заключение 
 От установеното от мене до тук мога да съдя какви са били целите на този 

надпис.  
Документира се с първите букви на инъäи.., че българите са ползвали за 

датиране византийския Индиктион, а не българската 12 годишна календарна система, 
което не е обосновано по никакъв начин. Ако там наистина е записано „индикт”, значи 
надписът е от византийско време, т.е. най-вероятно от началото на ХII век.  
 В обобщение на горните ми констатации мога да направя извода, че това е най-
вероятно късен гръцки нескопосно изработен фалшификат, който цели да 
маргинализира достойнството на българския владетел от края на Х в., за да бъде той 
забравен от поколенията, да внуши на българите, че тяхната азбука е гръцката, дори и 
по времето на големия неприятел на Гърция - на наместника на цесáря Роман Самуил. 
Още повече, според палеолингвистите люлката на Глаголицата е в Западните български 
земи, където е естествено да се очаква по-продължителното й използване в писмеността 
на българите. Ще отбележа още, че съхраняването на български писмени паметници, 
написани с българска писменост и отразяващи българската действителност е в пълен 
разрез с интересите на византийци и гърци. Следователно със запазването му те са 
положили усилия да бъде този вреден за героичното минало на България текст, изписан 
и пазен като ценно средство на тяхната антибългарска пропаганда. Според 
традиционната славистка доктрина Гéрманският надпис се възприема като дело на 
реалния владетел на България в посочената година, което прави този изключителен с 
героизма и достойнството си предводител на българите фактически враг на българските 
политически и културни интереси. 

От всичко гореизложено се разбира, че каменният надпис на Самуил от с. 
Гéрман е един гръцки фалшификат, който не е срещнал никакъв опит да бъде 
разтълкуван и оспорен по подобен начин. В този надпис аз не виждам нито един 
елемент, нито една податка, от която да могат българите да черпят самочувствие и 
гордост. Направените до тук разсъждения относно надписа на Самуил потвърждават 
създаденото с разработката впечатление, че византийците са позволили да се съхранят 
единствено гръкоезични български писмени паметници, от които изследователите да 
правят погрешни изводи относно титула на българските владетели, относно 
българската писменост, относно българските културни достижения. 

Когато Гошев и Попконстантинов изтъкват палеографска и стилна близост 
между Самуиловия надпис от една страна и от друга Крепчанския и Добруджанския 
надпис, за които доказах, че са реално надписи от ХII век, значи горните автори 
признават, че и Самуиловия надпис е от същия период!  

С.н. не е доказателство за дата на създаването на кирилицата, но изложените тук 
мотиви не подкрепят твърдението, че тя е била в употреба в България още през X век. 

Изложените по-горе основания да оспоря истинността на С.н. са до известна 
степен логически, но тяхната логика има своята тежест. Като публицист твърдя, че 
възможността да е била кирилицата създадена от българи под ръководството на 
гъркофоба Симеон е равностойно на предположението, че Сталин би могъл да заповяда 
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след 22 юни 1941 г. да се замени руската кирилица с пригодена към фонетиката на 
руския език немска латиница. 

Ще допълня още, че ако поне едно от изложените тук принципни основания се 
окаже неоспоримо, значи в тезата ми има нещо сериозно.  

 
 

Ключови думи: Самуил, надпис, фалшификат. 
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1.1.1. Архиепископ Теофилакт Охридския озаглавява написаното от него житие 
на един от първите ученици и съратници на Константин-Кирил Философ  Климент с 
думите: 

„ Живот, дейност, изповедание и кратък разказ за чудесата на светия наш отец 
Климент, епископ Български, написан от светейшия и славен архиепископ на Първа 
Юстиниана  и на цяла България господин Теофилакт, който бил магистър на риторите в 
Константинопол” (Посоченият извор, с.11). 

1.1.2. Според ГИБИ  Т. IX част II, издание на БАН от 1994 г., архиепископът на 
Охридската епископия Теофилакт Охридски е  написал Пространно житие на епископ 
Климент Български между 1089 и 1126 г, т.е. това се е случило  в края на XI   или в 
началото на  XII век.  Съгласно съществуващата практика, житието е  публикувано в 
ГИБИ на гръцки и български, като и в двата текста е казано, че  архиепископ Методий е 
„блестял двадесет и четири години в архиерейството”(Пространно  житие на Климент, 
точка 23, с.20), с което вярната продължителност на неговото архиерействане от 13 
години  е било подменена. Като изходим от нивото на религиозния сан на архиепископ 
Теофилакт и убеждението, че той е бил отлично запознат с Панонските легенди 
(Пространните жития на Кирил и на Методий) и с отношенията между папа Йоан VIII и 
архиепископ Методий, можем да сме убедени, че той не би допуснал да сгреши 
времепребиваването на българския равноапостол като ръководител на епархията 
Панония и България. 
 1.1.3. Някои знаят, че помазването на Методий като архиепископ и 
назначаването му за предстоятел на епархията Панония и България от папа Адриан II е 
станало по настояване  на кан Коцел и непосредствено след получената в Рим  вест, че 
под натиска на василевса Василий II Осмият вселенски събор 869/870 г. се  канел да  
признае автономна Българска църква. Папа Адриан ръкоположил Методий за епископ30 
на престола на свети Андроник, един от седемдесетте апостоли Христови, т.е. в гр. 
Сирмиум. 

1.1.4. Други пък знаят, че след пристигането си в Българска Морава  архиеп. 
Методий е  арестуван, осъден  и  изпратен в затвор към манастира „Елванген” в 
Бавария. Не може да има съмнение, че кралят на източните франки е организирал 
процеса по указание на папата, като наказание на българския владетел. 

Българска Морава е  тогава  българска територия и диоцез на папската 
институция, разположена южно от Дунав,  в която, от запад на изток,  се намирали 
гр.Сирмиум  в областта (Срем), Белград и р. Българска Морава.   

1.1.5. Папа   Йоан  VIII  е реабилитирал в началото на  872 г. архиепископа 
Методий и е разпоредил незабавно да заеме катедрата на апостол  Андроник  в казания 
Сирмиум (сегашна Сремска Митровица). Така и станало. 

1.1.6. Документирана е в Житието Методиево кончината на архиепископ 
Методий на 06.04.855 г. 

1.1.7. Донка Петканова допълва  в „Средновековна литературна символика”, С. 
2000, констатацията си за неверните стойности на използваните в древната литература 
числа.  Пример за това, че „…числата в житийната литература, …, обикновено не дават 
историческа информация с прякото си числено значение”, е „…Пространното житие на 
Константин-Кирил, в което са употребени много числа и повечето от тях са 
символични”. И по-долу: „Подобни случаи на механично транскрибиране на цифрите 
поради прибързаност, несъобразителност и пр., и главно защото цифрите се изразяват с 
букви и при транскрибцията се създава една инерция на превръщане, се срещат и в 

                                                
30 Понятието епископ не противоречи на придобия от Методий сан архиепископ.  



 66 

други ранни по произход паметници, запазени в кирилски текст, какъвто е случаят с  
„Пространно житие на Методий”.  

Става дума за това, че е била напълно възможна подмяната на реалната 
продължителност на архиепископството на Методий на престола на свети Андроник от 
13 на 24 години.  

1.1.8. Известно е, че в онзи период гръцките цифри са  бройна 
система, използваща буквите от гръцката азбука. При съпоставка с  кирилическата 
числена система се установява известна общност. Очевидно, както при 
транслитерирането между двете български азбуки, така и при преводите от и на гръцки, 
могат да се получават грешките, за които пише проф. Петканова.  

1.2.0. Констатации: 
1.2.1. Не може да има  съмнение, че Пространното житие на епископ Климент  

Български е било написано на гръцки. 
1.2.2. Двадесет и четири годишен срок на архиерейската служба на Методий,  

записан в Пространното  житие на св. Климент Български, публикувано, както се каза, 
в ГИБИ, не е реалистичен, защото след изваждането на 24 от годината на неговата 
кончина през 885 г., излиза, че архиепископът е заел катедрата си през 861 г., т.е. още 
преди евакуацията на Братята и Учениците им от Византия през 863 г., която се датира 
от гръцкото нахлуване в България през ноември същата година. От горното се прави 
заключение, че авторът на Пространното житие на Климент – архиепископ Теофилакт 
Охридски, който е сред елита на византийското верско и културно общество и е 
предстоятел на българските православни, не би могъл да стори елементарната грешка 
да запише в оригинала си 24 вместо 13. 

1.2.3. В обстойната информация дадена в трактата ми „Константин – Кирил е  
най-големият брат” цитирах  Ж.Икономова, А.-М.Тотоманова и Ив.Добрев да пишат: 
„...числените стойности на редица букви от кирилските текстове се отличават от 
числените стойности на съответните букви в кирилската транслитерация на 
глаголическите текстове”. Авторите илюстрират мнението си, като ни дават два 
примера за промени в кирилическия текст на Асеманиевото евангелие (глава 3 от 
Евангелието на Йоан и глава 102 от Евангелието на Матей).  

Дадените примери се отнасят до числата 25, 24 и 23, записани с глаголически 
букви съответно    èЃä,   èЃã и    čЃâ, които при транслитерацията  са  записани като  

иЃä = (8  и  4, но не 80 и 4), иЃã = (8 и 3, но не 80 и 3)  и  ¶Ѓâ = 12.   
Понеже  в първите два случая транслитерираните с кирилица числа са   

неопределени (8  или   4), съотв. (8 или 3), някои  от книжовниците са ги заменили  
механично с  êЃä =14 и  ¶ЃЃã =13. Може да се предполага, че при числата с десетично 
число 20 този начин на замяната на глаголическите букви с кирилически и обратно е 
изпълняван механично  с посочените уж равностойни щампи или шаблони. 

1.2.4. Проф. Надежда Драгова излага подробно тезата си за начина, по който при 
транслитерацията глаголическото число 23 е било заменено погрешно с кирилическото  
12. По-простичко бих обяснил подмяната като започна с глаголическия запис на 
числото 23 čЃâ. Цифрата на десетицата èЃ  е  можела да бъде заменена с едната 

кирилическа буква „и” - иЃ (вж. приложената най-долу извадка от  първата страница на 
Таблицата на двете български древни азбуки от Кирил Мирчев  - „Старобългарски 
език”. С., 2000), която е на същия ред и е  също без наименование,  но е с числена 
стойност 8, което прави замяната с нея безсмислена. Поради това транслитераторът е 
използвал  другата буква „и” -  ¶Ѓ  с наименование иже, но с числена стойност 10. 
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Отделно, единицата Ѓâ = 3 се заменя с  âЃ= 2, тъй като са с общо  наименование âýäý. 
И както пише Н. Драгова „Така глаголическото   čЃâ =  23 става кирилско ¶Ѓâ = 12”. 
Всъщност, авторката, след като се спира на едно число от глаголически вариант (в 
случая 23), извършва транслитерация на кирилица и чрез описаните разсъждения и 
действия получава 12. 

 
 1.3.0. Опит за обяснение на грешката. 

1.3.1. В оригинала си архиепископ Теофилакт Охридски е записал най-вероятно  
с гръцките букви ¶ Ѓã. Обръщам внимание, че тези две гръцки букви като графика са 
напълно идентични с тези от кирилицата, както еднакви са и числените им 
стойности.  

1.3.2. Някои се мъчат да обяснят появяването на кирилицата в българското 
книжовно творчество  с извършено още в началото на  X век от български книжовници 
използването на гръцки букви при писането на български слова. Посочва се, че това е 
станало приживе на Симеон Велики(!), който, както ни се налага да разбираме, е 
разрешил замяната на истинската оригинално българска азбука – Глаголицата с 
азбуката на „добрите”  южни съседи на България. Ще добавя за пълнота, че империята 
на Крум е била завладяна от Василий II Българоубиец през 1018 г. и че той незабавно е 
закрил българската патриаршия, като я заменил с Охридска архиепископия.  Трендафил 
Кръстанов пише в статията си „Охридска архиепископия” в том II, с.899 на Кирило-
Методиевката енциклопедия: „…Архиепископия охридска на Първа Юстиниана и на 
цяла България – независима (автокефална) православна църква, приемница на бълг. 
Преславско-Дръстърска патриаршия. Създадена през 1018 от Василий II Българоубиец, 
…”. През 1020 г. василевсът е подписал три грамоти (владетелски документи за даване 
на права), с които определил  територията, в случая -  диоцеза на Охридската епархия. 
За интереса му да погърчи българската писмовност по примера на дядо си Василий I, 
по-голямата част от българските патриотично мислещи учени не споменават. 

1.3.3. За да обясня как числото 24  се е появило в текстовете на житието, трябва 
да започна с кратък исторически анонс. Периодът, който се обследва, е характерен с 
няколко много важни обстоятелства: Гърците завладяват България след победата на 
Василий  през 1018 г., когато последователите на Черноризец Храбър, на Тудор Доксов 
и на патриарх Климент Български и многобройните незнайни труженици на словото и 
перото,  са създали предпоставки да се даде на това време прозвището Златен век на 
българската култура. В страната има редица културни центове, където се пишат 
религиозни и светски текстове с Глаголица. Логично е да се предположи, че при липса 
на доказателства за ранно появяване на кирилицата, първи преводи на Пространното 
житие на епископ Климент Български са били направени от гръцки на български с 
Глаголица. Както ще се докаже по-долу, византийските власти не са забранили 
ползването на Глаголицата след направата на кирилицата. 

Естествено е в условията на византийската зависимост да се очаква 
утвърждаване на кирилицата и заменяне на Глаголицата във времето. Извършвани са 
редица  транслитерации на глаголически текстове на кирилица.  

При това числото 24 се съхранило в ГИБИ, защото, както се каза, записът му  в 
гръцкия текст е напълно идентичен с този в кирилическия български превод. 

1.3.4. Идва ред да се обясни начина на промяната на 13 с 24.   
Ако се вгледаме в даденият по-горе модел на транслитерация на числото 23, 

станало 12, ще си изградим представа как в тези първи години е ставало 
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трансбордирането  на числата от Глаголица на кирилица и по аналогия с него,  как 
числото 13 (¶Ѓ Ѓã)   от гръцкия текст е станало 24  (èЃã) от глаголическия.  

В гръцкият текст числото 13 е било записано  с  -  ¶Ѓã,  а може би и с иЃã, тъй като  

¶Ѓ  и  иЃ  имат еднаквата  звукова стойност  и (i).  Но  тези два букви имат 
числена стойност 10, съотв. 8, което прави подмяната им погрешна. Напълно е било 
възможно в гръцкият текст, подложен на превода, десетицата  да е била записана 
погрешно  с иЃ  и в българския превод да е заменена с глаголическата èЃ, която има 
звуковата стойност на двете гръцки букви, но е с числена стойност 20, а не 10. Другата 
възможност се оформя когато при превода на български с Глаголица, недостатъчно 
компетентният  преводачът е заменил гръцката буква на десетиците  ¶Ѓ  с 

глаголическата èЃ, тъй като и двете имат звуковата стойност и (i),   която  е еднаква с  

тази на гръцката иЃ.  
Цифрата на единиците, записана  в гръцкия текст с Ѓ Ѓã = 3 е заменена с глаголи- 

ческото число  Ѓã = 4, тъй като двете букви имат еднаква звукова стойност  г(g). Така 

записът в гръцкото число 13 (¶Ѓ Ѓã станало по грешка  иЃã), бил преведен и  фактически 

транскрибиран  на  èЃã = 24. 
 От направения анализ на възможния превод на житието на св.Климент с 
Глаголица и на последвалата транслитерация от Глаголица с кирилица следва да се 
направи извод, че за някои от древните книжовници е било по-важно да се спази 
еднаквостта на звуковото съдържание на буквите, а не тяхната  числена стойност.  
 Трябва също така да се отчете, че съхранението на грешно копие на житието не е 
изключено, тъй като създателите на преводи, преписи и транслитерации  са ги правили 
за своите монашески обители като единични екземпляри, които не са били предмет на 
външен контрол. 

1.3.5. След неопределено време, т.е. едва когато кирилицата става широко 
известна и ползвана от българските книжовници, глаголическите преводи са 
транслитерирани с кирилически букви, при което транслитераторите са били вещи и не 
са направили грешката да заменят 24 с 13 и във всички следващи кирилически 
транскрипции глаголическото 24(èЃã)  е запазено като 24(êЃä). Това, че за бъдещето са 
се запазили само кирилически екземпляри, в които въпросните години са 24, а не 13, е 
игра на случайността, за която няма обяснение. Така в преписите от българските 
преводи  на Пространното житие на епископ Климент годините, през които Методий е 
блестял в архиерейството в Българска Морава  са останали 24.  

1.3.6. Още по-странно е  пренасянето на същото число в гръцкия текст на 
житието, публикувано в том IX на ГИБИ.  Би могло да се предположи, че то е  
направено  от научните ни работници поради нежеланието  да има различия с 
утвърденото в нашата наука българско клише. Но дали закрепването на това число в 
превода на житието има научна стойност? Може би някои ще си помислят. 
 1.3.7. 13 годишният срок на предстоятелството на архиепископ Методий в 
катедрата на апостол Андроник е реален, защото той е заел определеният му 
архиерейски пост едва след освобождаването му от затвора, т.е. в началото на  872 
година и е продължило до неговата кончина през  885 г. Този исторически потвърден 
факт доказва, че наистина числото 13 е било заменено с 24. 
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 1.3.8. Проблемните 24 години са  написани в ГИБИ с думи, вероятно, за да се 
фиксират  против подмяна.                     

1.3.9.  Подкрепа на изводите от моето изследване дава и П. Илчев, който в ста-
тията си  „Глаголица” в том ІІ, с. 491 на  Кирило-Методиевската енциклопедия - капи-
талното творение на българските слависти, признава съществуването и ползването на 
Глаголицата до края на XI век с написаното, че „…кирилското писмо измества 
глаголическото и от началото на XII век е вече основно средство за буквено предаване 
на българска реч;…”. Ще отбележа определението на „кирилското писмо”  от автора 
като основно средство за предаваме на българската реч, т.е. то не е единствено. Значи 
и след началото на XII век Глаголицата е била ползвана вероятно от българските 
книжовници. 

 
 1.4.0. Обобщаващи изводи: 
 1.4.1.  Продължителността на архиерейството на архиепископ  Методий в 
Българска Морава е исторически установена на 13 годишен срок между 872 и 885 г. .
 1.4.2. Не  е възможно да е направена грешка от архиепископ Теофилакт 
Охридски и в оригинала да е записано за тази  продължителност числото 24. 
 1.4.3. Да се направи такава грешка не е необичайно, но да е тя точно такава, 
каквато се получава при грешно транслитериране на глаголически текст  с кирилица не 
е случайно, защото числото 24 е единственото, с което, според дадените примери за 
грешно транслитериране, може да е станала подмяната на 13. 
 1.4.4. От всичко това следва, че Глаголицата е съществувала и е била ползвана от 
българите все още между 1089 и 1126 година, т.е. в края на XI  или  в началото на  XII 
век.  
 1.4.5. Това от своя страна пък показва, че след написването на Пространното 
житие на Климент Български от архиеп. Теофилакт Охридски  в посочения срок, не е 
имало все още достатъчно популярна кирилица и житието е било преведено първом с 
Глаголица, а по-късно трансбордирано на кирилица.  

1.4.6.  Последните изводи се потвърждават в пълна мяра  и от направените в мои 
публикации преди време корекции на датите на двата писмени паметника от 
Крепчанската и Добруджанската църквичка, прочетени от К. Попконстантинов и от Ив. 
Гошев като 921 съотв. 943 г., а от мен - с 1121 и 1143 г. Така се оказва, че единствените 
кирилически писмени свидетелства се отнасят към първата половина на ХІІ век, което 
не е в противоречие със свидетелството на Теофилакт. 

 
2.0. Дял втори – за кирилицата  
2.1. Факти и анализи 
2.1.1. Архиепископ Теофилакт Охридски – предстоятел на православните в 

Охридската екзархия оценява в Пространното житие на св. Климент делото на Кирил и 
Методий  „да открият азбука, съответстваща на трудността на българския език и да 
могат да преведат на езика на народа свещените писания”(посоченият извор, с.12). 
Очевидно, става дума за известната на автора на цитата азбука - дело на Братята, 
наречена по-късно Глаголица. В този кратък текст е указано, че религиозният език, 
създаден от Кирил и Методий е бил и език на народа български, а азбуката е азбука на 
българския език, т.е. българска. Малко по-късно авторът пише, че равноапостолите 
открили  славянска азбука за българския език, което  следва да се разгледа критично.  
Имам предвид, че една азбука, обслужва по предназначение фонетиката на определен 
език и следва да носи етнонима на този език, освен ако в случая славяните не са 
наречени българи. Но това се отхвърля от самия Теофилакт с израза: „Това, че 
славянският народ, или всъщност българският, не разбирал Писанията, съставени на 
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елински, светиите смятали за огромна вреда и това, че светилото на Писанията не 
пламти в тъмната страна българите…” (посоченият извор, с.12). 

2.1.2. В съдържанието на Пространното житие на св. Климент никъде не се 
споменава за втора азбука на българите или да са ползвали те азбука подобна на 
гръцката. Не се намират податки и за съществуването на две  български азбуки през 
посочения горе период  на  създаването на житието, от което е справедливо да се съди, 
че нито  един от светите мъже - Седмочисленици няма участие в направата на 
кирилицата.  

Нямам съмнение, че ако на Теофилакт са били известни данни за българска 
инициатива в изработката на това копие на гръцката азбука, неговата вярност на висш 
гръцки йерей към  великогръцката универсалност не би пропуснала да отбележи това 
унизително за българите дело. В известното му качество на предстоятел на християните 
в България е невероятно да не е познавал Панонските легенди, отношенията на папите 
Адриан II  и Йоан VIII с архиепископ Методий и битността на последния в Българска 
Морава. А всичко това изключва възможна грешка при отразяване на срока на 
пребиваване на Методий на престола на апостол Андроник.  

2.1.3.  Като архиепископ на цяла България, Теофилакт Охридски не ще да е бил 
изолиран от такава една културно-религиозна операция, с политическа насоченост,  
като създаване на азбука за езика на покорените българи - вариант на  гръцката азбука. 

Значи той би  бил осведомен своевременно за предприетото и осъществено 
деяние  в този смисъл. Ако се позовем на впечатлението от религиозните титли на 
автора в заглавието на житието, представящи го като висш духовник на гръцката 
църква, би било логично да се очаква, че в интерес на гръко-ромейската идеология  той 
би следвало да посочи в житието на свети Климент кирилицата като дело на Кирил и 
Методий, или най-малко, че българите са се примирили със създадената им от гърците 
нова азбука. Ако е знаел разбира се за нея. Това не е направено. 

2.1.4. Бих могъл в проява на принципност да предположа, че за известно време 
от  посочения горе период архиепископ Теофилакт е бил поставен от патриарха в 
изолация и не е бил запознат с действията на патриаршията за включването на гръцките 
24 букви в новата българска азбука. Тази постановка формира въпроса, дали след като 
архиепископ Теофилакт е научил за появяването на кирилицата, той би коригирал 
творбата си в интерес на великогръцката идея като засвидетелства, че сътворената от 
Братята за българския език азбука е копие на гръцката?  

2.1.5. Не подлежи на доказателство убеждението на българската наука, че  
създадената от Константин Философ и брат му Методий  Глаголица е била заменена 
още през X век от кирилицата. 

От съществуващите копия на гръцкият текст на коментираното житие е 
известно, че нито в началния му вариант, нито в по-късна преработка авторът -
Теофилакт Охридски е заменил единият от стожерите на Кирило-Методиевата 
писменост -  глаголическата азбука с кирилическата. Да предполагаме, че до края на 
архиепископството си Теофилакт не е научил за кирилицата е съвсем произволно и 
необосновано, както е невероятно, че е могъл да знае и не е реагирал според посочения 
тук модел. 

За да представя пред читателите доказателство за обективен анализ на 
обсъждания проблем ще задам риторичния въпрос: Не е ли възможно да не е било 
превеждано житието на св. Климент на български с глаголически букви, а това да е 
станало направо с кирилица и така да се оспори намесата на транслитерацията, която 
отхвърля ползването на кирилицата към по-късно време? Отговорът е ясен: първо - 
времето на проявата на кирилицата според текста на Житието  не е се е придвижило 
забележимо назад и второ-  не се обяснява по този начин как числото от оригиналния 
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гръцки текст 13 е станало в кирилическия превод 24, което  отхвърля като безпочвено 
подобно предположение. 

Съхраняването  до наши дни това творение на гръцкия висш клирик е в пълно 
противоречие с гръцката държавна политика да се поставят Братята и делото им в 
абсолютна изолация, продължила повече от 200 години. Този факт поставя пред нас 
нерешими въпроси, поради което ще направя следното 

2.1.6. От всичко това остава извода, че кирилицата, като дело на византийската 
централна духовна и светска власт, е влязла вероятно в употреба в последните години 
от творчеството на Теофилакт, т.е. след първата четвърт на ХІІ в.  

 
3.0. Заключение 

 С дадените до тук информации и направените анализи и разяснения се установи, 
че в дългия и сложен преход от гръцкия оригинал на  Пространното житие на св. 
Климент Български от архиепископ Теофилакт Охридски   до съхранените кирилически 
преписи в тях са били заменени 13-те години на заеманата от архиепископ  Методий 
катедра на св. Андроник в град Сирмиум  с 24 години. Доказа се, че тази замяна не е 
била възможна  без да е имало български превод на гръцкия текст на житието с 
Глаголица, последвано от транслитерация с кирилица.  
 Според текста на житието, то е  било преведено на български с глаголически 
букви не по-рано от края на периода между 1089 и 1126 г., което свидетелства, че 
Глаголицата е била използвана от българските книжовници  все още, най-малко 
през първата четвърт на ХІІ век.  Неизвестно кога по-късно е била извършена 
транслитерация на житието с кирилица. Това, разбира се, е една изолирана проява, 
която  не определя дата на първите приложения на кирилицата. 
 Не съществуват в анализирания източник опорни основания, за да се  определи 
кога е създадена кирилицата.  
 Няма и податки да е бил информиран авторът на Пространното житие на 
Климент Български за съществуването на кирилицата по време на определения от 
редакторите на ГИБИ Т. ІХ  срок на възможното създаване на житието. 
  С изложените тук свидетелства и с произведените от тях логични изводи се 
защитава тезата, че кирилицата не е била  известна на предстоятеля на Охридската(„на 
Първа Юстиниана и на цяла България”) епархия, - архиепископ Теофилакт Охридски 
(1089-1126), което е неоспоримо негово показание, че кирилицата не е била 
инициирана и създаването й не е било разпоредено през ІХ или Х  век от Симеон или 
Петър - императори на  Първата Българска империя. 

Няма утвърдено  единомислие по крайния срок на ползване на Глаголицата. 
Този факт идва да покаже съпротивата на българските древни писмовници на 
натрапената им чужда азбука и верността им към Глаголицата – родната българска 
буквена система. Това е и израз на разбирането, че кирилицата не е българска азбука, а 
само българско допълнено копие на гръцката, така както виетнамската латиница е само 
вариант на латиницата. 

 
Таблица на старобългарските азбуки 
 

Глаголически букви Числена 
стойност 

Кирилически 
букви 

Числена 
стойност 

Звукова стойност Наименования 

       À             1               à          1                   а (a)                         àзъ 
       Α             2                                     -                    б (b)                         буêû  
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       Β            3               â           2                    в (v)                          âýäý 

          Γ             4               ã                   3                     г (g)                          ãëàãоëи 

      Δ             5               ä                   4                    д (d)                          äобро 
……………………………….. 
……………………………….. 
     ¦§               10           (µ) ¶,∙             10                   и (i)                          иже 
      È             20                и                   8                   и (i)                             - 
………………………………. 
      Ę             40                 ê                   20                  к  (k)                         êàêо 

     Λ             50                ë                                          л (l)                          ëюäĄ2 

     Ì            60                м                  40                   м (m)                       мûсëите 
 

 
Ключови думи: кирилица, Глаголица, Симеон, гърци.  
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         Приложения: 
 
 

 
 Приложение 1 

 
         Едно мнение за датата на най-ранния 

                                    „кирилски надпис” 
 
Светослав Диамандиев 
 

За установяване на времето когато е започнало активното използване в 
българската писменост на  пригодената към фонетиката на езика на Кирил и Методий  
гръцка азбука – кирилицата първостепенно значение имат най-старите кирилски 
епиграфски паметници и особено пряко датираните сред тях. Те са жалоните, които със 
своята достоверност дават основания за редица важни за българската политическа и 
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културна история изводи. Кирило-Методиевската енциклопедия (нататък КМЕ)31 сочи 
въз основа на публикация на Казимир Константинов32 (2), като „Най-старият датиран 
кирилски надпис, открит от К. Попконстантинов в скалния манастир до с. Крепча”. Там 
е посочена годината на надписа като 92133(1,с.669).  Откривателят чете означената в 
него дата така: „В 6430(922) година през месец октомври почина раб божи 
Антон...”(2,с.25). Прóчитът на годината от сътворението на света като 6430 се основава 
на установени от изследователя в надписа буквознаци SVΛ с числени стойности: за  

`S - 6000, V - 400 и Λ - 30.   

Но КМЕ не дава никакви конкретни данни за този надпис, не го публикува в 
отделна статия, не популяризира негово факсимиле. Този факт предизвиква 
изключителен интерес и ме провокира към внимателното разучаване на работата и 
констатациите на К. Попконстантинов.  

 
               Част от факсимилето на К.Попконстантинов 
  

Целта ми в настоящата статия е да изложа доводи срещу възможността  да е 
въпросният кирилически надпис създаден през X в. Затова  съсредоточих интереса си 
върху онези елементи от анализа на Попконстантинов, които биха могли да насочат 
изследването към прочитане на друга дата. Авторът намира, че 11 типични 
кирилически знака от надписа „...с начертанието си  имат паралели във Варошкия, 
Самуиловия, надгробния надпис на чъргубиля Мостич от Преслав и в редица 

                                                
31 Кирило-методиевска енциклопедия 
32 През 1977 г., когато е публикувана статията на К. Константинов, той все още не е носил, 
предпочетеното от него по-късно фамилното име Попконстантинов. 
33 Очевидно, авторите на статията „Епиграфика старобългарска” не са отчели, че гръцката 6430 
продължава от 1.ІХ. на текущата година до 31.VІІІ. на следващата, което дава основание да се изчисли 
християнската година с изваждането на цариградската ера 5508 от уж записаната в надписа 6430. 
Резултатът от това действие може да бъде само 922, а не 921, защото м. октомври от двете страни на 6430 
г. от Сътворението на света се намира в 6429 или 6431 г. – а това са 921, съответно 923 г. 

В рецензията на Ив. Добрев за труда на Ф.Малингудис (вж.Бълг. език, 30,1980, № 2, 172-180), в 
която на с.176 надписът е отнесен към 920 г. без специална аргументация. След статията на К. 
Попконстантинов от 1977 г. както в негови, така и в редица други публикации този  епиграфски 
паметник се свързва с 921 г. Срв. М е д ы н ц е в а А.А., П о п к о н с а н т и н о в К. Надписи из Круглой 
церкви в Преславе. С.,1984, с.95; Граматика на старобългарския език. С., БАН,1991, с.59; С м я д о в с к 
и, Ст. Българска кирилска епиграфика. IX - XV век. С., 1993, с.195; Старобългарски речник. Т.1. а – н . 
С., 1999, с. XVIII , и др.    
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прабългарски паметници” (2,с.26). Установеното  подсказва, че надписът от с. Крепча 
може по този белег да се изтегли към по-късна дата или около началото на XI в., към 
който период са датирани от славистиката без уважителни доводи споменатите 
надписи. 
 Другият много сериозен аргумент да се оспори изчислената от Попконстантинов 
922 християнска  година е  съмнението му в точното прочитане на втората буква от 
датата - V, която в кирилицата има числената стойност 400. Според него 
начертанието на буквата V „... е нетипично за по-голямата част от славянските 
епиграфски паметници”. В проява на научна почтеност той споделя колебанието си и 
допуска като втора възможност, че би могло буквата на стотиците да не е V, а гръцката 
Ψ (пси), която е с числена стойност  700. Изследователят пише: „По своето начертание 
тази буква се доближава до обърнатото Λ и латинското V...В случай, че в годината 
не е изписана  V, в което мъчно можем да се съмняваме, а се касае за ψ (700) с 
изпусната вертикална хаста, надписът получава по-късна дата (6730 = 1222)”(2,с.26). 

Оприличаването на втората буква от надписа с V може да се оспори с два 
много устойчиви аргумента. В труда на К. Мирчев „Старобългарски език”, в таблицата 
„старобългарски азбуки”(3,с.21), е посочено, че числена стойност 400 има буквата от 
диграмен тип от кирилската азбука Ó,  което не предполага това да се отнася  само до 

втората част на тази буква  y (върху което, впрочем, Попконстантинов изгражда тезата 
си).  В статията за буквата „У” в КМЕ авторите П. Илчев и Б. Велчева уточняват: „В 
старата кирилица  у  също се пише с два буквени знака – у.     y   за  у  се появява най-
рано като вариант на  у  в края на реда  (напр.в Мирославовото евангелие), а като 
редовна буква – през XIV в. наред с  у (в руски ръкописи)”(4,с.217). Това много късно, 

макар и рядко, ползване на  y  като самостоятелен знак е дало основание на К. Мирчев 
да добави, вероятно за пълнота, в края на споменатата таблица  числена стойност 400 
само на самостоятелните y v, което не може да се отнесе към буквата  у   през 
спорната 922 г.(3,с. 22). 
 Въз основа на изложеното си позволявам да изкажа предположението, че най-
вероятната буква за стотиците в надписа е кирилическата  χ(с числена стойност 600) с 
наименование хýръ, която с горната си половина напълно отговаря на намереното 
начертание. Същата горна половина от буквата χ е на нивото на горната запазена част 
на буквата на хилядите S,  което е ниво и на буквата за десетиците Λ. Долната 
половина на χ е останала скрита за тези, които след много векове полагат усилия да 
прочетат надписа. Същото се е случило според Попконстантинов и с долната част на 
буквата на хилядите S поради вероятната  ерозия на част от скалата. Авторът:„От S е 
запазена горната част... Трудността в определяне формата на този знак (S) идва и от 
вдлъбнатината на скалата в тази част на надписното поле”(2,с.26).  Моето основание се 
подсилва точно от получилото се заличаване на долната част на буквата S, която в 
надписа е съседна на χ. Както се вижда от снимковия материал в статията на 
Попконстантинов и от факсимилето под  № 6б, от което е извлечена илюстрацията тук, 
двете букви са били изписани така, че долните им части са попаднали върху  
изронилата се по-късно скала. С пунктираната линия за долната дъга на буквата S 
Попконстантинов очертава вероятно изчезналата по-късно част от нея. В допускането 
му, че е било възможно вертикалната хаста на ψ (700) да се е заличила, се съдържа 
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сериозна опора за моята теза. Предполаганата тук χ като втора буква от датата  е 
значително по-правдоподобна от вариантната на изследователя ψ.  
 При изчисленията на християнската годишна дата Попконстантинов изважда от 
прочетените от него 6430 г. от сътворението на света корекционната константа  5508 
(Цариградска ера). Това е указание за предположението му, че надписът е датиран по 
гръцката календарна  система - 15 - годишния календарен цикъл (Индиктиона). Не 
мога да знам съображението на изследователя  да предпочете при изчисленията си на 
християнската дата гръцката Цариградска ера, но вероятно той е изхождал от 
вътрешното си убеждение, че датирането е извършено по гръцки във време, когато 
гръцката култура и гръцките обществени практики са доминирали в българската 
действителност. Това е  един допълнителен мотив да се оспори предполаганото от K. 
Попконстантинов сътворяване на надписа по времето на цесáр Симеон. Големият В. 
Златарски е доказал още през двадесетте години на XX в., че българите са използвали 
своята 12-годишна циклична календарна система и след покръстването си. Не бих 
допуснал, че изследователят K. Попконстантинов не е бил информиран за Българското 
летоброене в трудовете на В. Златарски. За използването на древната българска 
хронология видният историк 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 летоброението по своята 
собствена ера - ...” (5,с.376).    

Преди покоряването на Българската държава от Византия  книжовниците са 
посочвали задължително индикта, за да  се избегне двусмислие с българската 
календарна система, която също е била в употреба по това  време(вж.Чаталарския 
надпис). Фактът, че в обсъждания тук надпис не е посочен индикт, идва да покаже, че 
когато надписът е бил изчукан, гръцкото летоброене не е било вече конкурирано от 
българското. От Бога цесáр Симеон не би могъл да допусне да се пренебрегва 
„Българска ера 5505”, според която годината на сътворението на света е отстояла 5505 
г. преди Р.Хр., и ако тя не е била подсказана по някакъв начин в надписа, значи, че 
авторите му са гърци или той е правен по време на византийската зависимост и 
наложени практики. 

Впрочем, създаването на надписа след загубата на българския суверенитет се 
обобсновава и от назоваването на месец „октомври” с „оêтобрà”.  

В приписката си към превода на „Четири слова на Атанасий Александрийски 
против арианите” от 906 г. Тудор Доксов е използвал при датирането на годината на 
покръстването на българите  не гръцки или славянски, а българските календарни 
понятия за година и месец – „ехть и бехти”34. Посочената дата в тази приписка 
определя по категоричен начин, че царското семейство е ползвало през 906 г. все още 
Българския циклов календар.  

Нима би могло да се допусне, че на върха на славата си и на гребена на  
победоносната вълна в сблъсъците си с гърците От Бога цесáр Симеон би бил 
благосклонен към замяната на българските календарни понятия с гръцки? И  то  

                                                
34 Годината  на кучето, или единадесетата  в Българския цикличен дванадесетгодишен календар е ЕТХ 
(12,с. 25). Промяната може да се дължи на грешка при  многократното преписване през вековете. 
Установих в изследването си „Покръстването на българите – същност и датиране”, че с бехти е отбелязан 
месец ноември(11,с.77), когато през 866 г. в Плиска пристигат двамата кардинали  Павел и Формоза с 
група латински презвитери, за да положат устоите на българската църква. Този акт е бил в потвърждение 
на постигнатата между папа Николай  I и От Бога цесáря Борис, представляван от кавкана Петър, 
договорка за съдействие на Апостолическия престол за основаването на Българската православна църква 
под крилото на Римската църква майка(10,с.149). 
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когато чичо му Тудор Доксов (6,с.51) е дал доказателство за съхранение на българската 
летописна  традиция! 

К.Мирчев  свидетелства: „В днешните български диалекти се пазят само слаби 
следи от старите славянски имена на месеците. Гръцко-латинските наименования                
я н у а р и,  ф е в р у а р и,   м а р т   и  т.н. изместват изконните славянски просинець, 
сýчень, сух¼, брýзоâъ, трýâенъ, чръâенъ, зàреâъ, руинъ, ëистопàäъ, ãруäенъ, 
стуäенъ”(7,с.74). А според П.Добрев, българите са означавали месеците си с 
поредни номера. Мирчев допълва: „В българския език старинните названия на 
месеците биват изместени от проникналите чрез старата черковна литература 
(курс.мой-С.Д.) съответни гръцки имена, които са всъщност латински по 
произход”(7,с.74).  

Не би могло да се очаква, че гръцкото название на месеца „октобер” е могло, 
пренесено от гръцката църковна литература (!), да изтласка традиционното 
българско или славянско наименование в нищожния срок на гръцкия диктат между 
Осмия вселенски събор през 869-870 г. и Преславския събор през 893 г. по начин, че да 
бъде възприета от четящите гръцки език българи и използвано от манастирското 
братство през хипотетичната 922 г. Замяната на  кирило-методиевското  
наименование на  десетия месец     ëистопàäъ или ëистоãонъ с латино-гръцкото 
октобер би могло да се случи едва когато гръцката култура се е настанила 
устойчиво в България през единадесети век.  

В края ще цитирам  Иван Гошев, който си позволява през 1961 г. да отбележи, че  
видният руски учен И.Д.Якобински  „... приема, че т.нар. „кирилица” била измислена в 
Цариград, за да се пресече пътя на не гръцката глаголица, съставена от Константина 
(Кирила), като ….глаголическото писмо  в своята история тясно се свързвало  със 
Западната църква, с католицизма,...”(8,с.11). Такова разбиране за едно изключително 
важно за държавността политическо поведение е реалистично  и  трезво. Замяната на 
българската азбука на Кирил и Методий – Глаголицата  с гръцката кирилица не би 
могла  да се инициира и осъществи  в България по времето  на  цесáр Симеон Велики. 

Един друг аргумент в подкрепа на настоящата ми теза е останал много странно 
неотчетен от всички, които са имали нещо общо с проблема. Става дума за това, че 
придобиването на познанието и опита на хората, които са почели паметта на раба божи 
Антон с обсъждания надпис е могло да стане след една продължителна поредица от 
решения и действия. Трябва да сме убедени, че създаването на една нова азбука 
неизбежно трябва да бъде резултат от обществена потребност. Нямам представа какви 
могат да са  причините, които  ще принудят един авторитарен владетел да разреши  да 
се създаде втора азбука в замяна на  създадената за неговия народ  фонетично 
подходяща на езика на единението  му. 
 Да се допусне, че цесáрят Борис е могъл да вземе решение за създаване на азбука 
дублираща Глаголицата е невъзможно, поради утвърждаването  на Кирило-
Методиевата писменост от папа Адриан II през 868 г. чрез благословията  му  върху  
представената му от Братята Кирил и Методий християнска богослужебна книжнина.  

Още по-малко възможно е да е било взето политическо решение за тези 
изключително важни за националната независимост културни промени от цесáря 
Симеон.  
 Горните разсъждения  пораждат риторичния въпрос дали би могло да 
съществува отговорен владетел, който да допусне да се ползват в държавата му две 
паралелни азбуки. Такава обстановка може да се създаде и поддържа в една страна 
само от политически доминираща чужда държава.   

По-нататък следва да се предвиди и време, в което познанията на езика и  на 
въпросната нова кирилическа  азбука да са достигнали до обителта в с.Крепча толкова 
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скоро за времето си след описаните така хипотетични промени в писмеността на 
българите. И всичко това, когато начело на държавата стои един от най-великите 
български водачи и гъркофоби - цесáрят(император) Симеон.  
 Анализът на така изложените обстоятелства показва, че те не биха могли да се 
вместят в периода до 922 г. 

Огромно морално, политическо и патриотично  значение имат обстоятелствата,  
съпътстващи  предполаганата от славистиката замяна на Глаголицата с кирилица. 
Когато става дума да се заимства азбука на вековен враг, на една  опасна империя и 
високомерна цивилизация, гледаща на България като на варварска държава, това не е 
абсурдно, то  изключено.  Да допуснем, че е възможно  да е тази промяна дело на 
българския цесáр е все едно да повярваме, че Сталин бил разпоредил да се замени 
руската кирилица с немската латиница и то  по време на Втората световна война. 
Изключено е, нали? 

Различието в първоначално определената от К. Попконстантинов дата като 922 
г. и посочената в КМЕ и в други публикации 921 г. е несъществено за темата на 
съобщението. 

Намирам изложените обстоятелства и съображения  като напълно достатъчни за 

твърдението, че в коментирания надпис е била записана годишната дата SχΛ,  която 
има численото значение 6630 г. от Сътворението на света. Това значи, че надписът е 
бил изсечен през месец октомври на 1122 година сл. Хр., ако се изчислява с 
цариградската ера 5508, когато записът по тази система е вече по-вероятен.   
 След всичките ми усилия да докажа невъзможността да е създадена кирилицата 
по-рано от XI век, като се аргументирам с белези на надписа от Крепча, които 
свидетелстват за по-късната му  направа, ще посоча  липсата на сигурност, че датата на 
смъртта на монаха Антон и датата на създаването на надписа се припокриват. Този 
вероятност ми дава основание да предположа, че ако рабът Божий Антон е починал 
през октомври 1122 г. - надписът е могъл да бъде изчукан от негов близък – монах или 
роднина, до двадесетина години по-късно. 

Подобен е и случая с надписа от надгробната плоча на ичиргу боила Мостич. 
Установеното от служителите на Преславския археологически музей 
(http://www.museum-preslav.com/inscription.html), че плочата е над вторичен гроб, 
обективно превръща убеждението на традиционалистите в предположение. Нещо 
повече, същите археолози от Преславския музей са оглавили рекламната си страница с 
„ Надгробният надпис на Мостич - втора четвърт на Х век /копие/”.  

За доказателство на моята коректност представям копие от текста на рекламната 
страница, отнасящ се до Мостич: 

 

„НАДГРОБЕН НАДПИС НА МОСТИЧ - втора четвърт на Х век /копие/ 

 Открит във вторичен гроб в т. нар. Църква на Мостич в м. Селище 

Надписът гласи: “Тук почива Мостич, който бе чъргубиля при 
цар Симеон и при цар Петър. А на осемдесет години, като остави 
чъргубилството и всичкото си имущество, стана монах и така свърши 
своя живот”. 

От текста научаваме, че погребаният Мостич приживе е бил 
висш сановник – чъргубиля. В неговия сан откриваме 
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славянизираната форма на известната от по-ранни паметници титла ичиргу боила. Дали 
Мостич е бил принуден да се откаже от своя пост и имуществото си или в неговата 
постъпка трябва да видим едно богу угодно дело, можем само да предполагаме.  

Надписът на плочата, изписан по-горе се потвърждава с кирилически текст от В. 
Бешевлиев (9,с.226) без да се коментира анализа на музея. 

Изкушен съм да отбележа, че  замяната на точното длъжностно наименование  
htzirgou boila (ичиргу боила) с „чрьãубûëя” (чрьгубиля) говори за много късно 
отбелязания от потомците спомен за големия българин, когато вече паметта за 
ранговете е била значително избледняла, т.е. възпоменанието е направено много далече 
след кончината на Мостич. 
 От пренесения текст на рекламната страница на музея установяваме твърде 
важните последствия: 

- Надгробната плоча е копие на неизвестен оригинал, т.е. тя няма 
информационна стойност. 

- Надгробната плоча е над вторичен гроб на Мостич, което подкрепя първия 
извод.  
  
 
 Ключови думи: Крепча, кирилица, Попконстантинов, И.Д.Якобински. 
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Приложение 2 
 

ДОБРУДЖАНСКИ НАДПИС – НОВО ДАТИРАНЕ 
 
Светослав Диамандиев 

Известният във филологическата литература като втори по древност 
кирилически надпис, наречен Добруджански, е анализиран и публикуван от акад. Ив. 
Гошев през 1961 г. в статията „Добруджански надпис от 943 г.” (1,с.77) като част от 
посоченото в ползваната литература издание. Той нарича надписа „най-древният старо-
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български лапидарен точно датиран надпис” (1,с.78) и изгражда своята позиция за 
неговата „точна дата” въз основа на четенето на Ф.В. Мареш (1,с.77) и основно като се 
позовава на съобщението на съветския академик Б. Греков в сп.Новое время, обр.50 от 
10 декември 1952 г: „Большой интерес представляет обнаруженный в Добрудже камень 
с надписью на славянском языке, датированный 943-м годом. Это один из древнейших 
памятников славянской письменности” (1,с.77). 

Неизвестно защо Ив. Гошев не проучва надписа на място, а иска и получава чрез 
председателя на БАН от Букурещкия национален музей фотографска снимка на 
естампажа на текста. Той я публикува в книгата си като Табл. XVa на с.153. 
Публикацията не предизвиква възражения или други форми на несъгласия или резерви 
в съответните научни среди. 

 
 

 
 
 

 
Прилагам преснетите от 
книгата на Ив. Гошев фотоси: 
фотография на естампажа, 
детайл с годишната дата (1,с. 
153) и вариант на последния с 
подсилени от автора буквени 
линии (1,с.79). Не може да се 
оспорва, че в снимката на 
естампажа и в детайла е 
достатъчно видимо, че 
четирибуквената година от 
Сътворението на света не е  
t_xÍ_à, а е t_хÍ_à. Тази ми 

констатация се основава на очевидното идентифициране на втората буква-число като х 

(с ч.ст.600), а не -  y (с ч.ст. 400).  
В първите два фотоса се вижда ясно дясната долна хаста на втората буква под 

точката на пресичане на двете й образувателни, което я прави х, а не y. 
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Това, впрочем, е забележимо и в третата снимка (1,табл.XVб), в която се виждат 
усилията на автора да пренебрегне спорната част от буквата х, като подсили другите й 

линии в полза на идеята да се чете х като y. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дори и да беше невъзможно да 
се позова на документираната в снимката на естампажа буква за стотиците х, бих могъл 

да опровергая използването на единичната буква y със свидетелството на К. Мирчев и 
Хр. Кодов, че в Енинския апостол, като един от най-древните кирилически ръкописи 
(втора половина XI в.) звукът У се е изписвал като буква от диграмен тип Ó или със 

знака 1 (3,с.167,183). Като самостоятелна, буквата y се среща в кирилическите 
текстове едва през ХIV в. (2,с.217). От посочените свидетелства се разбира, че в датата 
на Добруджанския надпис тази буква не е била използвана. 

Освен това, буквите от Добруджанския надпис са изписани, видно от 
приложената снимка, безусловно изправени, което е доказателство, че надписът е 
създаден след написаните с наклонен почерк: Савиното евангелие (Х-ХI в), Слуцкия 
псалтир (ХI в), Листовете на Ундолски (ХI в), Хилендарските листове (Х-ХI в), 
Македонския лист (ХI-ХII в) и Енинския апостол (ХI в) (3,с.166). 

С известните числени стойности на кирилическите букви определям буквения 

израз t_хÍ_à като 6651 г. от Сътворението на света, докато възприеманият от Ив. Гошев 

запис t_xÍ_à отговаря на 6451 г. Редуцирани с гръцката корекционна константа 5508, 
християнските годишни дати стават 1143 г., съответно 943 г. след Р.Хр. 

Редица неоспорими исторически податки свидетелстват, че замяната на 
българската азбука на Кирил и Методий – Глаголицата с гръкоподобната кирилица не 
би могла да се инициира и осъществи в България по времето на цесáрите Симеон 
Велики и сина му Петър, а още по-малко от цесáр Самуил. 

Чрез снимките на Добруджанския надпис се доказа, че набеден да е изсечен през 
X век (943г.), той има година на създаване през XII век (1143 г.), достатъчно далече 
след завладяването на България от Византия, когато завоевателят е могъл да създаде 
кирилицата на основа на своята гръцка азбука. Това не е доказателство за създаването 
на кирилицата през XII век, но новата дата не подкрепя твърдението, че кирилицата е 
била в употреба още през X век. 

 
 Ключови думи: Ив. Гошев, кирилица, Мурфатлар. 
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Приложение 3 
 

E ЛИ САМУИЛОВИЯТ НАДПИС ФАЛШИФИКАТ 
 

Светослав Диамандиев 
  

1. Пред българската наука стои въпросът, дали Самуиловият надпис e истинен 
Традиционната културна историография защитава догмата, че кирилицата е била 

създадена още по времето на Симеон и естествено използвана едновременно с 
Глаголицата. Това твърдение цели да обезцени великото дело на българските 
просветители Константин Философ и брат му Методий и техните съратници от 
Школата за българска книжовност, създали българския компилативен език и 
фонетически съответстващата му азбука – Глаголицата (виж статията „Езикът на Кирил 
и Методий”). Нещо повече, тази доктрина обслужва антибългарското внушение, според 
което още великият враг на Византия, цесáр Симеон, бил разпоредил да се създаде за 
замяна на Глаголицата така наречената кирилица, която е преустроена гръцка азбука. 
Някои изследователи датират без достатъчни основания кирилическите35 Крепчански и 
Добруджански надписи още през Х век. В съответните, в това томче статии, доказах, че 
тези два наскални надписа са изписани двеста години по-късно, т.е. през ХII век. Тук 
ще направя опит да докажа, че един от обявените за най-ранни кирилически надписи – 
Самуиловият, датиран към 993 г., не е автентичен и не следва да се възприема като 
доказателство, че кирилицата е съществувала и дори използвана в България през Х век. 

2. За Самуиловия надпис 
Самуиловият надпис (С.н.) от с. Герман (Македония), е един феномен в 

българската историография. Българският традиционализъм в културната ни история го 
определя като „…един от най-старите датирани надписи на кирилица. Открит е през 
1888 г. при строежа на църквата „Св. Герман” в с. Герман, близо до Преспа (2,с.529). 
С.н. се състои „...от 11 реда; издълбан е върху правоъгълна плоча от бяло-синкав 
мрамор (с размери: дължина 1,30 м., ширина 0,67 м. и дебелина 0.07 м.) по нареждане 
на цар Самуил (997-1014) в памет на родителите му и на най-големия му брат – Давид. 
Публикуван е за пръв път през 1899 г. от директора на руския археологически институт 
в Константинопол Ф.И.Успенски,…”(2, с.529,530), като почти едновременно за него се 
произнасят Константин Иричек, Тимофей Флорински и Любомир Милетич. През 1916 
година надписът е пренесен в София от етнографа към Първа българска армия писателя 
Стефан Костов.  

В Кирило – методиевската енциклопедия (2,с.530) К. Попконстантинов 
съобщава, че 
                                                
35Прилагателното „кирилически” произхожда от съществителното „кирилица”. Употребата му има 
граматичното основание на подобния му формат „глаголически”, производен на Глаголица. 
Традиционното „кирилски” навежда на мисълта, че съществителното, към което е прибавено, е дело на 
Кирил, което е невярно.  
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Впечатлява, че най-изявените слависти не са превели надписа на съвременен 
български, вероятно поради липсата на проблем за това. Ще си позволя да направя 
превод на редактирания от Й.Иванов текст на надписа като включвам предполаганите 
от редактора липсващи думи и букви: 

В  името  на отца и сина  и светия дух, аз, Самуил, раб Божи, полагам в  памет на  
баща ми,  на майка  ми и на брат ми, с имена  на починалите върху кръстовете им 
Никола, раб Божи, Рипсимия и Давид.Написах в година от Сътворението на света 6501 
Индикт 6. 

 
 
фиг. 1.                                                                      фиг. 2. 

 

 
Мраморната плоча с надписа (снимка: 

Успенски, 1899 г.) 
 
 

 
Увеличен детайл от плочата с подсилени 

буквени линии (фиг.1) намирам отново в 
Уикипедия, съответстващ на снимката в КМЕ (2, 
с.530). 

Й.Иванов прави препис на четимата част на надписа като илюстрация към 
книгата си и заедно с това записва между големи скоби предположенията си за 
допълнение на липсващи букви и думи към същия препис (3, с.25): 
 
    1. + В[ъ] имє  wтьцà и съ              
    инà и  стàãо  äухà à                     
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     зъ  Сàмоипъ рàбъ  (бж[и]             
     поëàãà©  пàмєть  [wтьц]         
   5.    № и  мàтери и брàт[№  н]                  
    à  êръстехъ  си[хъ  се]                
   именà усъпъш[ихъ Íи]         

êоëà  рàбъ  бжи  [РиΎими]             
ý   Дàâäъ. Íàписà  [же сє âъ]     

 10.   ëýто  отъ  сътâо [рения миро]     
y  ,s:ôà  инъäи[êтà s].                
Бележка: Числото 6000 е изписано на плочата с ,¤/, а не с ,s/  както е в преписа.  
Приемам, че преписът е точно копие на надписа и може да служи за основа при 

проверката дали върху липсващата част на мраморната плоча са могли да се 
разположат предполаганите от Й. Иванов букви. Направеното по-долу от мен 
допълнение към казания препис е изпълнено с плътни линии (фиг.3). 

3. Установени белези в надписа, които оспорват неговата истинност 
3.1. Някои несъобразности и грешки 

От текста на надписа се разбира, че уж възложителят му Самуил, който 
изпълнявал функциите на управляващ държавата, тъй като Роман е в плен на Византия, 
не се е титулувал, а сочи само, че е раб божи. Трудно е да се приеме, че човекът, 
притежавал властта в западните предели на България 

 
         Фиг.3 

 
 не би се титулувал, независимо от 
ранга, с който ръководи държавата 
в отсъствие на владетеля й. Този 
израз на привидна скромност не е 
естествен и подсказва,  че   авторът 
на надписа  е  имал специални 
цели. Самуил остава през този 
период някак си анонимен. За 
Българската държава съдим от 
чужди летописи,  чиято  не- 
достоверност е достатъчно добре 
осветена. Може да се предположи, 
че ако плочата е била поръчана 
наистина от наместника на цесáр 
Роман, той не е посочил в надписа 
свой титул, заради все още живия 
владетел, който е загубил властта 

си, попадайки в гръцки плен през 991 г. (4,с.261). Както е известно Роман е бил все още 
жив в константинополски затвор до 997 г. Тази скромност и преданост на трона е 
напълно в стила на Самуил, като се има предвид, че той, както се предполага, е 
съхранявал и предоставил на Роман през 977 г. престола не само в Западна България, а 
може би дори и в Преслав (5, с.173). Мнения за Самуиловата скромност се дават от 
известен кръг български историци. Казаното дотук в никакъв случай не оправдава 
липсата на идентификация на Самуил в надписа. Ако не е имал моралното основание да 
се титулува като цесáр, той е управлявал държавата най-малко като кавкан или 
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главнокомандващ с някакъв авторитетен за обществото сан. Липсата на титул в надписа 
е неприемлива и може да свидетелства единствено за създатели, които са имали за цел 
да омаловажат ролята на този велик българин и да поставят под съмнение делото му на 
последователен защитник на българската държавност.  

Нека отбележа, че в моливдовулите си владетелите задължително се 
идентифицират, а в този надпис, който е с неограничено писмено поле, е твърде 
странно от страна на притежаващия изпълнителната власт36 Самуил да не отбележи 
своята държавна позиция. Този факт поставя под съмнение Самуиловото 
интелектуално авторство на текста на надписа през 993 г. 

Отказвам да приема, че възпоминателен надпис с този недостатък е бил поръчан 
и допуснат от Самуил.  

Представлява оправдан интерес обстоятелството, че няма запазени писмени 
паметници от Самуил, вече като цесáр на България, както върху книжен носител, така и 
върху камък. В този смисъл не е съхранена и традицията на българските господари след 
Крум да увековечават своите победи на бойното поле и успехите в управлението на 
страната. Това ще рече, че не са запазени и намерени гръкоезични български надписи, 
където да се прочете за големите победи на българското оръжие, като например 
битката при Траянови врата. 

Да мислим, че Самуил, воюващ през всичките години на своето управление с 
Византия, е могъл да предаде българските културни достижения, възприемайки 
гръцката азбука, трудно пригодена към фонетиката на КМе, е пълен абсурд. 

Ще се отклоня за момент от темата и ще посоча, че Т.Славова е приела като 
титул на Самуил цесáр, записван съкратено като цЃрь (4,с.261). Този проблем стои пред 
българската историография и тук намирам едно разбиране, което макар и не изказано 
велегласно, съвпада с изводите в доклада ми пред Международната научна 
конференция на Съюза на учените Стара Загора от май 2011 г., отпечатан в настоящата 
книга. Според един от тези изводи българите са титулували своите владетели с цесáр 
преди Фердинанд да се прогласи за цар с обявяване на независимостта през 1908 г. 

Съгласно изписаната върху паметната плоча годишна дата от сътворението на 
света 6501, славистиката пресмята християнската година с Цариградската ера, т.е. с 
нейната корекционна константа 5508, за да получи 993 г. от линейния християнски 
календар. Така са постъпвали Крумовци в гръкоезичните си надписи, предназначени за 
гръцко говорящи, но е малко вероятно да е било практика на българските книжовници, 
когато става дума за българоезични надписи, очевидно предназначени за българи, 
ползващи изконната българска хронологична система. Изследователят няма право на 
двоен стандарт. В случая бих показал такъв, ако приема, че Самуил е наредил да се 
използва в обсъждания възпоменателен надпис гръцката хронологична система, след 
като е показал непреодолима омраза към ромеите по бойните полета.  

Когато Енгел пише за Самуил, той се аргументира: „При неговата неприязън 
към византийците е лесно разбираемо защо, според някои гореописани сведения, той 
отново постигнал споразумение с римския папа” (8,с.155). В този цитат се виждат две 
неща: първо, връщането на Самуил към папската катедра се аргументира с отношение 
към Византия, което е в пълно съзвучие с отношението на предтечата му Симеон, а 
използваното „отново” е доказателство за изминатия от Симеон исторически път. Това 
свидетелство на Енгел е много важно за чувствата на Самуил към византийците, които 
правят абсурдно да измени на Глаголицата и на българската 12 годишна циклова 
календарна система. 

                                                
36 Имам предвид установения исторически факт, че между 991 и 997 г. законният български цесáр Роман 
е в гръцки плен, по което време Самуил управлява България еднолично. 
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Да не забравяме, че Крумовци са употребявали в своите гръкоезични каменни 
надписи Индиктиона, именно, за да бъдат разбрани от ползващите гръцката писменост 
и култура читатели. Но в случая този надпис е написан на български език и е 
предназначен за българи и е малко вероятно българите – поръчител и изпълнител да се 
въвели гръцката календарна система Индиктиона. 

Категорично поставям под съмнение доброволното ползване на Индиктона в 
българоезични текстове от българските власти през Х век, след като ромеите заимстват 
Българската ера, съществувала далече преди създаването на Византия през IV век след 
Хр.(6, с.23 и сл.). 

Надписът е датиран с византийската хронологична система, което личи от 
възстановената като индикт непълно четяща се дума – инъди…, което ще рече, че той е 
изсечен след като българската 12 годишна календарна циклова система е била 
пренебрегната от гърците и заменена с Индиктиона. Това е станало възможно далече 
след разгрома на българските войски през злощастния август на 1018 г.    

Не разбирам как може една национална българска наука да приема и отстоява 
недоказани твърдения, като това, че българите, с неизбежното знание и санкция на 
императора си, са създали нова българска азбука чрез пригаждане на гръцката, за да 
подменят уникалната си и фонетично перфектно съответстваща на езика на Кирил и 
Методий Глаголица. Не може да има съмнение, че ако това наистина е дело на 
български владетел, то е акт на държавно предателство! Не допускам и за миг, че в него 
може да са замесени цесáрите Симеон, Петър или Самуил. То е станало очевидно по 
времето, когато гърците са натрапили на българите, както пригодената към фонетиката 
на КМе своя азбука, така и византийската хронологична система Индиктиона, наречена 
Цариградска ера37.  

Самуиловият надпис е акт на борбата на гръцката идеология през XI и XII век 
против все още използваната в българските земи Глаголица, с внушението, че видите 
ли, тази нова българска азбука е създадена от вашите си владетели Симеон или Петър, 
като са използвали за основа нашата.  

Съдържанието на надписа е от държавно-политическа гледна точка 
незначително, това не е съществен документ, който да прави чест на един войн и 
държавник като Самуил. Чрез този надпис се принизява неговото величие на 
самоотвержен борец за българската независимост. Текстът на надписа не е бил 
предназначен от създателите му за съвременниците на Самуил, защото ако наистина е 
бил изписан с кирилически букви тогава, колко ли българи биха могли да го прочетат? 

 
3.2. Белези за ниско качество на надписа 
Установявам следните правописни грешки: 
- като анализирам начина на изпълване на надписното поле, забелязвам, че 

каменоделецът е използвал правилото да прехвърля към следващия ред една или повече 
букви от последната дума на предходния ред. Това му е давало възможност да постигне 
едно много добро подравняване от дясно. Възстановяването на текста от фиг.3 според 
предположенията на Й.Иванов, при което се постарах да постигна еднаквост на 
допълнителните знаци с изписаните в преписа на автора, се оказа, че най-малко 
редовете 4, 7 и 10 излизат неоправдано от дясната ограничителна линия. От друга 
страна редове 6 и 9-ти са могли да поемат още по една буква без да се накърнява 
писмената практика. Това идва да подскаже, че възстановката не отговаря напълно на 
                                                
37Това не е труд, който цели да докаже чие дело е кирилицата, но ако интелигентният се вгледа в 
числените стойности на новите букви и ги съпостави с тези от Глаголицата, не би му било необходимо 
академично образование, за да прозре истинския творец на тази компилация от гръцки и рунически 
букви. Римляните са оставили една сентенция – бисер: „на интелигентния малко”.  
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оригинала и от тук, че този надпис поставя под съмнение поръчката на стоящия тогава 
на върха на властта в България. 

В направения обзор на редакциите на П. Лавров, Б. Цонев, Евф. Карский, Й. 
Иванов и Ст. Романски, Ив. Гошев показва пределно ясно в сравнителната си таблица, 
че отделните възстановки не се различават значително, т.е установените по-горе 
недостатъци на редакцията на Й.Иванов се запазват и при другите автори (1,с. 87);  

 - не са оправдани титлите над „wтьцà”(р.1), над „съинà” (р.2) и над „äухà”(р.2); 
 - недопустимо е да се намерят в един кратък текст две грешно изчукани имена, 
когато става дума за имената на владетеля – възложител и на неговия брат: „Сàмоипъ”, 
вместо Сàмоиëъ (р.3) и „Дàâäъ”  вместо Дàâûäъ (р.9).Това говори, че изработването на 
надписа не е дело или поръчка на канцеларията на изпълняващия функциите на цесáря; 
 - Озадачаващо е мълчанието на българските изследователи по повод 
заместването на двубуквения звук У с буквата О в името на Самуил, което фактически 
променя древното еврейско име, носено от предводителя, на българите по това време. 
Известно е колебанието при изписването на това име, но римляни и гърци се 
придържат към използването на У. Този факт говори за фалшификация, извършена от 
некомпетентни лица. Самият Самуил не би позволил да се променя името на един  
прославен древен еврейски пророк; 

- дали в ред 8 е било написано Рипсимия? Очевидно името е предадено по 
силата на исторически сведения, но дали става дума за майката на българския владетел 
Самуил, или това е съвпадение на имена, чиито носители са били почетени от 
наследници век или два по-късно? Името Рипсимия се поставя под съмнение и от Т.Д. 
Флорински, който изказва мнение да се постави името Мàриý (2, с.530); 
 - в коментара си Й. Иванов предлага да се напише Рипсимия с гръцкото „пси”, 
но К.Мирчев и Хр.Кодов в книгата си за Енинския апостол, датиран към втората 
половина на XI век, твърдят, че двете гръцки букви Ώ  и  Ύ  още не били познати на 
автора на Апостола, което ще рече, че е малко вероятно в края на Х век да е била 
използвана Ύ (7,с. 184,187) в името на майката на Самуил. Впрочем те са били чужди и 
на Савината книга и на Ундолските листове. Това, на свой ред, поставя под съмнение 
годината на С.н., възприета от традицията; 

- последният звук на мироy е записан с у, а не с №, след като е крайна буква в 
реда? П. Илчев и Б. Велчева изказват в КМЕ мнение, че в Супрасълския сборник, за 
който се твърди, че има твърде общо с нашия проблемен текст, лигатурата на о и  y  е 
била предпочитана „...в края на реда за икономия на място”(10,с.218); 

- в текста на надписа се установява  няколкократно записване на гръцката  буква 
№ без да е посочена тя като ползвана в 13-те писмени паметници и в т.ч. в Супрасълския 
сборник, създадени през X и XI в. и изброени в Сравнителната таблица на кирилските 
букви, изработена от Т. Славова за статията на Добрев в КМЕ (11,  с. 302, 303); 

- същото се отнася и за първата буква от ред пети на факсимилето на плочата с 
написа, която Й.Иванов заменя с №, а след това я изписва като вероятна върху 
загубената част на плочата. Тук, за прегледност, повтарям записа според неговия 
прочит - ( № и  мàтери и брàт[№  н].        

Тези два случая са много характерни и предизвикват не толкова съмнения да е 
плочата дело на българи от времето на споменатите древни писмени паметници, а 
следва директно да приемем, че обсъжданият надпис не може да се датира през X век и 
не е дело на българи.   

- не съществува мотив да бъде записана думата wтьцà  с омега, а не с омикрон. 
Удвояването на гласната о не е характерно за фонетиката на КМле и никъде не е било 
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засвидетелствано. В Малък речник на старобългарски език на Дора Иванова - Мирчева 
и Ангел Давидов, които са извлекли лексикалния материал за речника от писмените 
паметници,  ползвани и от Т.Славова, тази дума е записана  отьць, а не с w (12, с. 278). 
Т.е. в българските паметници не е намерено използване  на омега в тази дума. Според 
Ив. Добрев „Буквата w първоначално също се е употребявала в неслав. думи, но не 
винаги съобразно грц. написание, а според едно изкуствено правило о след гласна в 
чужди думи да се предава с w”(11,с.306). С цитата на специалиста се потвърждава 
твърдението ми, че w е била в началото използвана само в неславянски думи, а по-
късно е могла да бъде прилагана в чужди думи след гласна. Очевидно, написанието 
wтьцà свидетелства за авторство на грък, тъй като българин не би използвал w в 
славянска дума, още повече в началото й, според правилото на Ив. Добрев.  

- годината е изписана подобно на Добруджанския надпис – за хилядите виждаме 
,¤Ђ,  вместо  ,s/  или цялостно ,¤/: ôЂ àЂ  вместо  ,s/ ôЂ: àЂ . Двуточието, символизиращо 
нулата е поставено между ¤Ђ  и ôЂ   вместо между ôЂ  и  àЂ . (6051, вместо очакваното 
6501). Този факт говори за необяснима некомпетентност на изпълнителите, ако да са 
били те от канцеларията на управляващия държавата, но също така говори за странна 
снизходителност към толкова важни грешки на каменоделците от страна на 
изследователите.  

По проблема за ползването на  s или  ¤ има мнение и Иван Добрев: „В Сав. кн. 
преобладава начертанието s (за   ¤    има само един пример). Но в Битолския надпис на 
Иван Владислав, Самуиловия надпис, Добруджанския надпис от 943 и Варошкия 
надпис е употребено  ¤  (6000)” (11,с.306).  Разбирам извадката като легитимиране на 
знака s в кирилицата от наличието му в Савина книга, но фактът, че този знак е заменен 
и в трите съмнителни надписа с гръцкия обърнат ¤ е допълнение към доводите ми за 
фалшификат на Самуиловия надпис и за неверен  прочит на датата от Добруджанския 
надпис.  Още повече,  в том първи на КМЕ няма публикация за Варошки надпис, което 
вероятно е резултат от становището на Божидар Димитров. 

 
3.3. Палеографски белези за по-късно създаване на надписа  
Текстът на С.н. е написан с кирилически букви, за чието ползване през X в., са 

свидетелствали, според славистиката, само Крепчанския и Добруджанския 
кирилически надписи. Опровергах изписаните в тях дати, признати от 
традиционалистите и обосновах подмладяването им с 200 г, т.е. първият отива в 1121, а 
вторият - в 1143 г. От това следва, че ако наистина графиката на С.н. е много подобна 
на тази от споменатите два кирилически надписа, значи той е писан по едно и също 
време с тях, т.е. през първата половина на XII век.  

Един графологичен, палеолингвистичен и стилен анализ вероятно би дал 
достатъчно материал за изводи. Така например:  

- Ив. Гошев съсредоточава вниманието си върху еровите знаци, използвани в 
надписа.  

Той пише: „…еровите знаци постепенно се оформяват, като все повече се отдалечават 
от своя глаголически първообраз. В Самуиловия надпис виждаме еровите знаци в 
предпоследната степен на тяхното преоформяване…”(1,с.88). Тази преценка на автора 
ми дава основание да третирам С.н. като по-късен, отколкото се стреми да го датира 
традиционната българска наука; 

- За еровите знаци Ив.Гошев пише още: „Тия особености на еровите знаци 
безспорно са във връзка с ранно кирилския облик на буквите ъ и ь, както в 
Преславските стари графити, така и в някои други надписи, напр. в Добруджанския 
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надпис от 943 г.”(1,с.88). Ив. Гошев намира като еднакво оформлението на ъ от 
Самуиловия и Добруджанския надпис. Ако приемем неговата констатация като 
неоспорима, автоматически трябва да се съгласим, че Самуиловият надпис е изработен 
в началото на ХІІ век, която дата се доказа за Добруджанския (вж. статията за 
Добруджанския надпис в настоящия том); 
 Изключително любопитно Ив.Гошев забелязва определени епиграф-ски 
характеристики на всичките тези надписи като общи; Той пише: „...знакът „стигма”(,¤), 
употребен за означаване на цифрата 6000, не е старата „стигма”(,s), а има вече своя по-
нов облик (вж.при надписите от 943 и 993 г., табл.XV XIX)”(1,с.88). Това е 
отбелязаната от автора друга еднаквост в двата надписа, което свидетелства за тяхното 
изписване по едно и също време. Напомням, че в изследването си „Добруджанския 
надпис – ново датиране” доказах, че посочената там дата е безусловно 1143 г, което 
внася поредното указание за времето на изписване на С.н. Авторът продължава: 
„Такова е и писмото на цар Петровия надпис от 943 г., на Самуиловия от 993 г. и на 
Варошкия от 996 г.” (1,с.32, под линия). 

Впечатлява общността на спецификите на посочените надписи и стремежът да 
бъдат те хронологически ориентирани към X в, чрез сравнение с унциалните гръцки 
букви от пергаментното писмо, както и с тези от надписа на Алиат Стратилат, което е 
безпочвено, защото не съществуват основания да се приема влияние на гръцкото писмо 
върху българското така директно. 

К. Попконстантинов съобщава, че Т.Д. Флорински прави палеографски анализ и 
стига до извода, че писмото на С.н. е едър устав и рисунъкът на буквите напомня 
графиката на Супрасълския сборник. „В съвсем кратката езикова характеристика 
Флорински обръща внимание на някои черти на С.н., които преценява като диалектни 
особености, присъщи едновременно на Сав. кн.(ХІ) и на Супр.сб. (ХІ)” (2,с.530). 
 Буквите на С.н. са изписани изправени, а не наклонени горе на дясно, което дава 
повод на Мирчев и Кодов да направят следния коментар: „…към старобългарските 
ръкописи с наклонен почерк би трябвало да прибавим и най-старите среднобългарски 
паметници от ХІІ век…защото техния наклонен почерк безспорно отразява писарските 
традиции на старобългарската писменост. При това разположение на наличния 
фактически материал не можем да не приемем, че наклоненото писмо се явява като 
един от основните белези на най-старите кирилски паметници,…”(7,с.166). Тази фраза 
на Мирчев и Кодов дава ясно да се разбере, че текстове с наклонен почерк се срещат 
дори и сред среднобългарски писмени паметници. От това следва да направим извода, 
че С.н. е бил изсечен по-късно от Енинския апостол (датиран към втората половина на 
ХІ век), който е с наклонени букви.  
 

3.4. Изписване и съхранение на надписа, като показатели за  неговата истинност. 
Показаните в „История на Българите” (1,с.297) и в КМЕ (48,с.530) снимки на 

каменната плоча с надписа на Самуил свидетелства за едно грижливо изписване на 
текста върху плочата, добро шлайфане на потъналите площи от трите кръста и 
несъмнено отличните условия на неговото съхранение, което противоречи на 
нормалния начин на излагането му и очакваната разправа с него от гръцка страна след 
1018 г. В нашата епиграфика няма друг така добре съхранен българоезичен каменен 
надпис, което не съответства на неговото съдържание и значимост и още повече на 
отношението на гръцкия покорител. Настоящият текст е валиден за външния вид на 
плочата от фиг.1, ако обаче плочата е изглеждала както е показана на фиг.2, 
направените разсъждения са безпочвени. 

 
4. Заключение 
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 От установеното от мене до тук мога да съдя какви са били целите на този 
надпис.  

Документира се с първите букви на инъди.., че българите са ползвали за 
датиране византийския Индиктион, а не българската 12 годишна календарна система, 
което не е обосновано по никакъв начин. Ако там наистина е записано „индикт”, значи 
надписът е от византийско време, т.е. най-вероятно от началото на ХII век.  
 В обобщение на горните ми констатации мога да направя извода, че това е най-
вероятно късен гръцки нескопосно изработен фалшификат, който цели да 
маргинализира достойнството на българския владетел от края на Х в., за да бъде той 
забравен от поколенията, да внуши на българите, че тяхната азбука е гръцката, дори и 
по времето на големия неприятел на Гърция - на наместника на цесáра Роман Самуил. 
Още повече, според палеолингвистите люлката на Глаголицата е в Западните български 
земи, където е естествено да се очаква по-продължителното й използване в писмеността 
на българите. Ще отбележа още, че съхраняването на български писмени паметници, 
написани с българска писменост и отразяващи българската действителност е в пълен 
разрез с интересите на византийци и гърци. Следователно със запазването му те са 
положили усилия да бъде този вреден за героичното минало на България текст, изписан 
и пазен като ценно средство на тяхната антибългарска пропаганда. Според 
традиционната славистка доктрина Гéрманският надпис се възприема като дело на 
реалния владетел на България в посочената година, което прави този изключителен с 
героизма и достойнството си предводител на българите фактически враг на българските 
политически и културни интереси. 

От всичко гореизложено се разбира, че каменният надпис на Самуил от с. 
Гéрман е един гръцки фалшификат, който не е срещнал никакъв опит да бъде 
разтълкуван и оспорен по подобен начин. В този надпис аз не виждам нито един 
елемент, нито една податка, от която да могат българите да черпят самочувствие и 
гордост. Направените до тук разсъждения относно надписа на Самуил потвърждават 
създаденото с разработката впечатление, че византийците са позволили да се съхранят 
единствено гръкоезични български писмени паметници, от които изследователите да 
правят погрешни изводи относно титула на българските владетели, относно 
българската писменост, относно българските културни достижения. 

Когато Гошев и Попконстантинов доказват палеографска и стилна близост 
между Самуиловия надпис от една страна и от друга Крепчанския и Добруджанския 
надпис, за които доказах, че са реално надписи от ХII век, значи горните автори 
признават, че и Самуиловия надпис е от същия период!  

С.н. не е доказателство за дата на създаването на кирилицата, но изложените тук 
мотиви не подкрепят твърдението, че тя е била в употреба в България още през X век. 

Би могло да се предположи и, че Самуиловата плоча с надпис е наивна, 
безотговорна и некомпетентна творба на късни признателни потомци на Самуил. 

Изложените по-горе основания да оспоря истинността на С.н. са до известна 
степен логически, но тяхната логика има своята тежест. Като публицист твърдя, че 
възможността да е била кирилицата създадена от българи под ръководството на 
гръкофоба Симеон е равностойно на предположението, че Сталин би могъл да заповяда 
след 22 юни 1941 г. да се замени руската кирилица с пригодена към фонетиката на 
руския език немска латиница. 

Ще допълня още, че ако поне едно от изложените тук принципни основания се 
окаже неоспоримо, значи в тезата ми има нещо сериозно.  

 
Ключови думи: Самуил, надпис, фалшификат. 
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Приложение 4 
 
 
АРХИЕП. ТЕОФИЛАКТ ОХРИДСКИ ЗА ГЛАГОЛИЦАТА И ЗА КИРИЛИЦАТА 

С МЪЛЧАНИЕТО СИ ЗА НЕЯ  
 

Светослав Диамандиев 
 

 1.0.0. Дял първи – за Глаголицата 
 1.1.0. Известни данни 

1.1. 1 Не подлежи на доказателство убеждението на българската славистична  
наука, че кирилицата е заменила още през X век Глаголицата и дори е била използвана 
през 921 година в пещерна църквичка край село Крепча, обл. Търговищка. 
  1.1.2. Някои знаят, че Методий, с неопределен религиозен сан, бил изпратен в 
Панония по искане на кан Коцел някъде през втората половина на 869  г. 

1.1.3. Същите тези  знаят, че помазването на Методий като архиепископ и 
назначаването му за предстоятел на епархията Панония и България от папа Адриан II е 
станало по ново настояване  на кан Коцел и непосредствено след получената в Рим  
вест, че под натиска на василевса Василий II Осмият вселенски събор 869/870 г. се  
канел да  признае автономна Българска църква. Папа Адриан ръкоположил Методий за 
архиепископ на престола на свети Андроник, един от седемдесетте апостоли Христови, 
т.е. в Сирмиум. 

1.1.4. Знаят още, че след пристигането си в Българска Морава  архиеп. Методий 
е  арестуван, осъден  и  изпратен в затвор към манастира „Елванген” в Бавария. Не 
може да има съмнение, че кралят на източните франки е организирал процеса по 
указание на папата. 

Българска Морава е  тогава  българска територия и диоцез на папската 
институция, разположена южно от Дунав,  в която, от запад на изток,  се намирали 
Срем (Сирмиум), Белград и р. Българска Морава.   
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1.1.5. Следващият папа - Йоан  VIII  е реабилитирал в началото на  872 г. 
архиепископа Методий и е разпоредил незабавно да заеме катедрата на апостол  
Андроник  в Срем (днешна Сремска Митровица). Така и станало. 

1.1.6. Според ГИБИ  Т. IX част II, издание на БАН от 1994 г., архиепископът на 
Охридската епископия Теофилакт Охридски е  написал Пространно житие(Пр.ж.)| на 
епископ Климент Български между 1089 и 1126 г, т.е. разказът третира случилото се  в 
края на XI   или в началото на  XII век.  Съгласно съществуващата практика, житието е  
публикувано в ГИБИ на гръцки и български, като и в двата текста е казано, че  
архиепископ Методий е „блестял двадесет и четири години в архиерейството”(Пр. 
житие на Климент, точка 23,с.20), с което вярната продължителност на неговото 
архиерействане от 13 години (885 – 872)  е било подменена. Като изходим от нивото на 
религиозния сан на архиепископ Теофилакт и убеждението, че той е бил отлично 
запознат с Панонските легенди (Пространните жития на Кирил и на Методий) и с 
отношенията между папа Йоан VIII и архиепископ Методий, можем да сме убедени, че 
авторът не би допуснал да сгреши времепребиваването на българския равноапостол 
като ръководител на епархията Панония и България. 

1.1.7. Теофилакт Охридския озаглавява Пространното житие на епископ 
Климент с думите: 

„Живот, дейност, изповедание и кратък разказ за чудесата на светия наш отец 
Климент, епископ Български, написан от светейшия и славен архиепископ на Първа 
Юстиниана  и на цяла България господин Теофилакт, който бил магистър на реторите в 
Константинопол.” (пак там, с.11). 

1.1.8. Архиепископ Теофилакт Охридски – предстоятел на православните в 
Охридската екзархия представя в Пространното житие на св. Климент делото на Кирил 
и Методий с думите: „да открият азбука, съответстваща на трудността на българския 
език и да могат да преведат на езика на народа свещените писания” (пак там, с.12). 
Очевидно, става дума за известната на автора на цитата азбука - дело на Братята, 
наречена по-късно Глаголица. В този кратък текст се казва, че този български  език, 
създаден от Кирил и Методий е бил език на народа български. Азбуката, пояснява 
авторът,  трябвало да съответства  на  трудностите на българския език. Малко по-късно 
добавя, че равноапостолите „…открили  славянската азбука, превели боговдъхновените 
Писания от елински език на българския език…”(пак там,с.13), което  следва да се 
разгледа критично.  Имам предвид, че една азбука, обслужваща по предназначение 
фонетиката на определен език следва да носи етнонима на този език, т.е. щом езикът, за 
който е била сътворена азбуката е български, значи и азбуката следва да се нарече 
българска.  Самият Теофилакт с израза: „Това, че славянският народ, или всъщност 
българският, не разбирал Писанията, съставени на елински, светиите смятали за 
огромна вреда и това, че светилото на Писанията не пламти в тъмната страна 
българите…” (пак там,с.12) уточнява, че фактически всичко, направено от Братята е 
било за българите. 

 1.1.9. Документирана е в Житието Методиево кончината на архиепископ 
Методий на 06.04.855 г. 

1.1.10. Донка Петканова допълва  в „Средновековна литературна символика”, 
София, 2000, констатацията си за неверните стойности на използваните в древната 
литература числа. Пример за това, че „…числата в житийната литература, …, 
обикновено не дават историческа информация с прякото си числено значение”, е 
„…Пространното житие на Константин-Кирил, в което са употребени много числа и 
повечето от тях са символични”. И по-долу: „Подобни случаи на механично 
транскрибиране на цифрите поради прибързаност, несъобразителност и пр., и главно 
защото цифрите се изразяват с букви и при транскрибцията се създава една инерция на 
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превръщане, се срещат и в други ранни по произход паметници, запазени в кирилски 
текст, какъвто е случаят с  „Пространно житие на Методий”(посочената книга на Д. 
Петканова, с. 61,62).  

Проф. Петканова обяснява как по принцип е била променена  
продължителността на архиепископството на Методий на престола на свети Андроник  
с 24, вместо 13 години. 

1.1.11. Известно е, че в онзи период гръцката бройна система, използва буквите 
от гръцката азбука вместо цифри. При съпоставка с  кирилическата числена система се 
установява почти еднаквост. Очевидно, както при транслитерирането между двете 
български азбуки, така и при преводите от и на гръцки, могат да се получават 
грешките, за които пише Д. Петканова, защото записваните с гръцки букви числа много 
често повтарят кирилическите, като   ¶Ѓâ  и  ¶Ѓг  например. 

1.2.0. Констатации: 
1.2.1. Не може да има  съмнение, че Пространното житие на епископ Климент  

Български е било написано на гръцки. 
1.2.2. Двадесет и четири годишен срок на архиерейската служба на Методий,  

записан в Пространното  житие на св. Климент Български, публикувано, както се каза, 
в ГИБИ, не е реалистичен, защото след изваждането на 24 от годината на неговата 
кончина през 885, излиза, че архиепископът е заел катедрата си през 861 г., т.е. още 
преди евакуацията на Братята и Учениците им от Византия през 863 г., която се датира 
от гръцкото нахлуване в България през ноември същата година. От горното се прави 
заключение, че авторът, който е сред елита на византийското верско и културно 
общество, не би могъл да стори елементарната грешка да запише в оригинала си 24 
вместо 13. 

1.2.3. В обстойната информация дадена в трактата ми „Константин – Кирил е  
най-големият брат” цитирах  Ж. Икономова, А.-М. Тотоманова и Ив. Добрев да пишат: 
„...числените стойности на редица букви от кирилските текстове се отличават от 
числените стойности на съответните букви в кирилската транслитерация на 
глаголическите текстове”. Авторите илюстрират мнението си, като ни дават два 
примера за промени в кирилическия текст на Асеманиевото евангелие (глава 3 от 
Евангелието на Йоан и глава 102 от Евангелието на Матей).  

Дадените примери се отнасят до числата 25, 24 и 23, записани с глаголически 
букви съответно    èЃä,   èЃã и    čЃâ, които при транслитерацията  са  записани като  

иЃä = (8  и  4), иЃã = (8 и 3)  и  ¶Ѓâ = 12.   
Понеже  в първите два случая транслитерираните с кирилица числа са   

неопределени (8 или 4), съотв. (8 или 3), някои  от книжовниците са ги заменили  
механично с  êЃä =14 и  ¶ЃЃã =13. Може да се предполага, че при числата с десетично 
число 20 този начин на замяната на глаголическите букви с кирилически и обратно е 
изпълняван механично  с посочените уж равностойни щампи или шаблони. 

1.2.4. Проф. Надежда Драгова излага подробно тезата си за начина, по който при 
транслитерацията числото 23 е било заменено погрешно с 12. По-простичко бих 
обяснил подмяната като започна с глаголическия запис на числото 23 čЃâ. Цифрата на 

десетицата èЃ  е  можела да бъде заменена с едната кирилическа буква „и” - иЃ (вж. 
приложената извадка от  първата страница на Таблицата на двете български древни 
азбуки от Кирил Мирчев  - „Старобългарски език” С. 2000 – с.21,22, която е на същия 
ред и е  също без наименование,  но е с числена стойност 8, което прави замяната с нея 
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безсмислена. Поради това транслитераторът е използвал  другата буква „и” -  ¶Ѓ  с 
наименование иже, но с числена стойност 10. Отделно, единицата Ѓâ = 3 се заменя с  

âЃ= 2, тъй като са с общо  наименование âýäý. И както пише Н. Драгова „Така 

глаголическото   čЃâ =  23 става кирилско ¶Ѓâ = 12”. Всъщност, авторката, след като се 
спира на едно възможно число от глаголически вариант (в случая 23), извършва 
транслитерация на кирилица и чрез описаните разсъждения и действия получава 12. 

 
 1.3.0. Опит за обяснение на грешката 

1.3.1. В оригинала си архиепископ Теофилакт Охридски е записал числото 13 с  
 гръцките букви ¶ Ѓã. Обръщам внимание, че тези две гръцки букви като графика са 
напълно идентични с тези от кирилицата, както еднакви са и числените им стойности.  

1.3.2. За да обясня как числото 24  се е появило в текстовете на житието, трябва 
да започна с кратък исторически анонс. Периодът, който се обследва, е характерен с 
няколко много важни обстоятелства. Гърците завладяват България след победата на 
Василий  през 1018 г., когато последователите на Черноризец Храбър, на Тудор Доксов 
и на патриарх Климент Български, и многобройните незнайни труженици на словото и 
перото,  са достигнали до висотата да се даде на това време прозвището Златен век на 
българската култура. В страната има редица културни центове, където се пишат 
религиозни и светски текстове с Глаголица. Извършвани са редица  транслитерации на 
глаголически текстове с кирилица.  

 
1.3.3.Естествено е в условията на византийската зависимост да се очаква 

ускорено утвърждаване на кирилицата и замяна на Глаголицата. Както ще се разбере от 
следващия разказ, византийските власти не са забранили ползването на Глаголицата 
след направата на кирилицата. 

1.3.4. Идва ред да се обясни начина на промяната на 13 в 24.   
Ако се вгледаме в дадения по-горе модел на транслитерация на числото 23, 

станало 12, ще си изградим представа как в тези първи години е ставало 
трансбордирането  на числата от Глаголица на кирилица и по аналогия с него,  как 
числото 13 (¶Ѓ Ѓã)   от гръцкия текст е станало 24  (èЃã) от глаголическия.  

В гръцкият текст числото 13 е било записано вероятно  с  -  ¶Ѓã,  а може би и с иЃã, 
тъй като  ¶Ѓ  и  иЃ  имат еднаквата  звукова стойност  и (i).  Но  тези два букви 
имат числена стойност 10, съотв. 8, което прави подмяната им погрешна. Напълно е 
било възможно в гръцкият текст, подложен на превода, десетицата  да е била записана 
погрешно  с иЃ  и в българския превод да е заменена с глаголическата èЃ, която има 
звуковата стойност на двете гръцки букви, но е с числена стойност 20, а не 10. Другата 
възможност се оформя когато при превода на български с Глаголица, недостатъчно 
компетентният преводачът е заменил гръцката буква на десетиците  ¶Ѓ  с глаголическата 
èЃ, тъй като и двете имат звуковата стойност и (i),   която  е еднаква и на тази на 

гръцката иЃ.  
Цифрата на единиците, която в гръцкия текст е била Ѓ Ѓã = 3 е заменена с 

глаголическото число  Ѓã=4, тъй като двете букви имат еднаква звукова стойност г (g). 
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Така записът в гръцкото число 13 (¶Ѓ Ѓã, станало по грешка  иЃã), бил преведен и 

фактически транскрибиран  на  èЃã=24. 
 От направения анализ на възможния превод на житието на св.Климент и на 
последвалата транслитерация от Глаголица с кирилица следва да се направи извод, че 
за някои от древните книжовници е било по-важно да се спази еднаквостта на 
звуковото съдържание на буквите, а не тяхната  числена стойност.  
 Трябва също така да се отчете, че съхранението на грешно копие на преведеното  
житие не е изключено, тъй като създателите на преводи, преписи и транслитерации  са 
ги правили за своите монашески обители като единични екземпляри, които не са били 
предмет на външен контрол. 

1.3.5. След неопределено време, т.е. едва когато кирилицата става широко 
известна и ползвана от българските книжовници, глаголическите преводи са 
транслитерирани с кирилически букви, при което транслитераторите са били вещи и не 
са направили грешката да заменят 24 с 13 и във всички следващи кирилически 
транскрипции глаголическото 24(èЃã)  е запазено като 24(êЃä). Това, че за бъдещето са 
се запазили само кирилически екземпляри, в които въпросните години са 24, а не 13, е 
игра на случайността, за която няма обяснение. Така в преписите от българските 
преводи  на Пространното житие на епископ Климент годините, през които Методий е 
блестял в архиерейството в Българска Морава  са останали 24. Числото 24 се съхранило 
в ГИБИ, защото, както се каза, записът му  в гръцкия текст е напълно идентичен на 
този с кирилица и на славистите – съставители и редактори това не е направило 
впечатление. 

1.3.6. Още по-странно е  пренасянето на същото число  24 в гръцкия текст на 
житието, публикувано в том IX на ГИБИ.  Би могло да се предположи, че то е  
направено  от научните ни работници поради нежеланието  да има различия с 
утвърденото в нашата наука българско клише. Но дали закрепването на това число в 
превода на житието има научна стойност? Може би някои ще си помислят. 
 1.3.7. 13 годишният срок на предстоятелството на архиепископ Методий в 
катедрата на апостол Андроник е реално, защото той е заел определеният му 
архиерейски пост едва след освобождаването му от затвора, т.е. в началото на  872 
година и е продължило до неговата кончина през  885 г. Този исторически потвърден 
факт доказва, че наистина числото 13 е било заменено с 24. 
 1.3.8. Проблемните 24 години са  написани в ГИБИ с думи, вероятно, за да се 
фиксират  против подмяна.    

1.3.9. Логично е да се предположи, че при липса на доказателства за ранна 
проява на кирилицата, първите преводи на Пространното житие на епископ Климент 
Български от гръцки на български с Глаголица са били направени след началото на XII 
в.  

1.3.10. Подкрепа на изводите от моето изследване дава и Иван Добрев, който в 
статията си “Кирилица” в том ІІ на  Кирило-методиевската енциклопедия - капиталното 
творение на българските слависти, признава съществуването и ползването на 
Глаголицата до края на XI век с написаното, че „…кирилското писмо измества 
глаголическото и от началото на XII век е вече основно средство за буквено предаване 
на българска реч;…”. Ще отбележа определението на „кирилското писмо”  от автора 
като основно средство за предаваме на българската реч, т.е. то не е единствено. Значи 
и след началото на XII век Глаголицата е била ползвана от българските книжовници. 

 
 1.4.0. Обобщаващи изводи: 
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 1.4.1.  Продължителността на архиерейството на архиепископ  Методий в 
Българска Морава е исторически установена на 13 годишен срок между 872 и 885 г. 
 1.4.2. Не е възможно да е направена грешка от архиепископ Теофилакт 
Охридски и в оригинала да е записано за тази  продължителност числото 24. 
 1.4.3. Да се направи подобна грешка не е необичайно, но да е тя точно такава, 
каквато се получава при грешно транслитериране на глаголически текст  с кирилица не 
е случайно, защото числото 24 е единственото, с което, според дадените примери за 
грешно транслитериране, може да е станала подмяната на 13. 
 1.4.4. От всичко това следва, че Глаголицата е съществувала и е била ползвана от 
българите все още между 1089 и 1126 година, т.е. в края на XI  или  в началото на  XII 
век.  

 
2.0.0. Дял втори –  нищо за кирилицата  
 
2.1.0.  Факти и анализи 
2.1.1. Някои се мъчат да обяснят появяването на кирилицата в българското 

книжовно творчество  с извършено още в началото на  X век от български книжовници 
пригаждане на гръцки букви към фонетиката на българския език. Посочва се, че това е 
станало приживе на Симеон Велики(!), който, както ни се налага да разбираме, е 
разрешил замяната на истинската оригинална българска азбука – Глаголицата с 
азбуката на „добрите”  южни съседи на България. Ще добавя за пълнота, че империята 
на Крум е била завладяна от Василий II Българоубиец през 1018 г. и че той незабавно е 
закрил българската патриаршия, като я заменил с Охридска архиепископия.  Трендафил 
Кръстанов пише в статията си „Охридска архиепископия” в том II на Кирило-
методиевката енциклопедия: „…Архиепископия охридска на Първа Юстиниана и на 
цяла България – независима (автокефална) православна църква, приемница на бълг. 
Преславско-Дръстърска патриаршия. Създадена през 1018 от Василий II Българоубиец, 
…”. През 1020 г. василевсът е подписал три грамоти (владетелски документ за даване 
на права), с една от които определил  територията (диоцеза) на Охридската епархия(в 
казания източник, с. 899). За интереса му да погърчи българската писмовност по 
примера на дядо си Василий I, българските патриотично мислещи учени не споменават. 

2.1.2. В  Пространното житие на св. Климент никъде не се споменава за втора 
азбука на българите или да са ползвали те азбука подобна на гръцката по времето - от 
съзиданието на Глаголицата (858) до кончината на патриарха Климент Български 
(+916). Не се намират податки и за съществуването на две  български азбуки през 
посочения период, от което е справедливо да се съди, че нито  светите мъже, нито 
който и да е след тях (най-малко до края на  XI век) известен българин има участие в 
направата на кирилицата.  

Нямам съмнение, че ако на Теофилакт са били известни данни за българска 
инициатива и изработка на това копие на гръцката азбука, неговата вярност на висш 
гръцки йерей към  великогръцката универсалност не би пропуснала да отбележи това 
унизително за българите дело. В известното му качество на предстоятел на християните 
в България е невероятно да не е познавал Теофилакт  Панонските легенди, отношенията 
на папите Адриан II  и Йоан VIII към архиепископ Методий и битността на последния в 
Българска Морава.  А всичко това изключва възможността да е било споменато в 
писмата на папите и в ЖМ нещо за кирилицата и владетелят на Охридската 
епархия да не го е забелязал и отразил в Житието на епископ Климент Български.  

Остава логичния вариант да е кирилицата създадена като пригодена към  
фонетиката на КМле гръцка азбука, за което  архиепископът на цяла България, 
Теофилакт Охридски ще да е бил напълно осведомен. Постът му не допуска да е бил  
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изолиран от патриаршията спрямо такава една културно-религиозна операция, с 
политическа насоченост,  като създаване на азбука за езика на покорените българи - 
вариант на  гръцката азбука. 

Значи той би  бил осведомен своевременно за предприетото и осъществено 
деяние  в този смисъл. Ако се позовем на впечатлението от религиозните титли на 
автора в заглавието на житието, представящи го като висш духовник на гръцката 
църква, би било логично да се очаква, че в интерес на гръко-ромейската идеология  той 
би следвало да посочи в житието на свети Климент кирилицата като дело на Кирил и 
Методий или на учениците им, или на българите въобще, или  най-малко, че българите 
са се примирили със създадената им от гърците нова азбука. Ако е знаел разбира се за 
нея. Такова съобщение той не е направил в житието на Климент. Значи кирилицата по 
негово време не е била. 

2.1.3. Бих могъл в проява на принципност да предположа, че в някое време от  
посочения горе период на създаването на житието (1089-1126), архиепископ Теофилакт 
е бил поставен от патриарха в изолация и не е бил запознат с действията на 
патриаршията за пригаждането на гръцката азбука към фонетиката на българския език. 
Тази постановка провокира въпроса, дали, по-късно, след като архиепископ Теофилакт 
научава за появяването на кирилицата, той би коригирал творбата си в интерес на 
великогръцката идея като засвидетелства, че сътворената от Братята за българския език 
азбука е била заменена от българи с нова азбука - копие на гръцката?  

От съществуващите копия на коментираното житие не е известно, щото в 
началния му вариант, или във възможна по-късна преработка авторът Теофилакт 
Охридски да е добавил към единия от стожерите на Кирило-Методиевата писменост -  
глаголическата азбука и кирилическата. Да предполагаме, че до края на 
архиепископството си Теофилакт не е научил за кирилицата е съвсем произволно и 
необосновано, както е невероятно, че е могъл да знае и да не е реагирал според 
посочения тук модел. 

За да представя пред читателите доказателство за обективен анализ на 
обсъждания проблем, ще задам риторичния въпрос: Възможно ли е да не е било 
преведено житието на св. Климент на български с глаголически букви, а това да е 
станало направо с кирилица? Отговорът е ясен:  с направеното предположение не се 
обяснява как числото 13 от гръцкия текст на автора е станало в кирилическия превод 24 
без  обяснената вече транслитерация.  

2.1.4. Остава извода, че кирилицата е създадена и влязла в употреба вероятно в 
последните години от творчеството на Теофилакт, когато той вече не е бил начело на 
Охридската архиепископия и поради незнание не е могъл да отрази това  в труда си.  

 
2.2.0.   З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 2.2.1.  Гръцкият текст на  Пространното житие на св. Климент е  бил преведен на 
български с глаголически букви не по рано от началото на  творческия  период на 
създаването му (между 1089 и 1126 г.), т.е. Глаголицата е могло да бъде използвана за 
превода най-вероятно в рамките на първата четвърт на XII век. Неизвестно кога по-
късно е била извършена транслитерация на житието с кирилица.  

Това, разбира се, е една изолирана проява, която  не определя дата на първите 
приложения на кирилицата. 
 2.2.2. Не съществуват в анализирания източник опорни основания, за да се  
определи кога е създадена кирилицата.  С изложените тук данни и с произведените от 
тях логични и непреодолими изводи се защитава тезата, че кирилицата не е била  
известна между 1089 и 1126 г. на предстоятеля на Охридската („на Първа Юстиниана и 
на цяла България”) епархия - архиепископ Теофилакт Охридски, от което може  да се 
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съди, че тя не е съществувала по това време; следователно не е била инициирана и 
създаването й не е било разпоредено през ІХ или Х  век от някой от  последните трима 
цесáри на Първата Българска империя. 
 
 
              Таблица на старобългарските азбуки(извлечение) 

 
Глаголически букви Числена 

стойност 
Кирилически 
букви 

Числена 
стойност 

Звукова стойност Наименования 

       À             1               à          1                   а (a)                         àзъ 
       Α             2                                     -                    б (b)                         буêû  

       Β            3               â           2                    в (v)                          âýäý 

          Γ             4               ã                   3                     г (g)                          ãëàãоëи 

      Δ             5               ä                   4                    д (d)                          äобро 
……………………………….. 
……………………………….. 

     ¦§               10           (µ) ¶,∙             10                   и (i)                          иже 
      È             20                и                   8                   и (i)                             - 
………………………………. 
      Ę             40                 ê                   20                  к  (k)                         êàêо 

     Λ             50                ë                                          л (l)                          ëюäĄ2 

     Ì            60                м                  40                   м (m)                       мûсëите 
 
 
Ключови думи: Теофилакт Охридски, Глаголица, кирилица, 

транслитерация. 
 

 
PS молба. Уважаеми читателю, както всеки друг автор, така и аз, бих желал и ще бъда 
благодарен да получа впечатленията Ви от прочетеното. Това може да се направи на 
адреса ми diamondsv@abv.bg 
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